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Check list e beleza estética
Silva, H.M.; Baldessim, G.B.; Falcón-Antenucci, R.M.; Fajardo, R.; Mazaro, J.V.Q.; Zavanelli, A.C.

Atualmente a Odontologia faz parte do conceito de beleza do ser humano e ter dentes brancos e alinhados é um 
padrão estético desejável. A estética do sorriso não se restringe aos dentes, mas a vários elementos que em conjunto 
dão harmonia ao sorriso como a face, os lábios, a gengiva, os dentes e a inter-relação entre eles. Objetivou-se 
apresentar uma revisão de literatura, sobre o check list dos princípios estéticos que devem ser considerados no 
planejamento das restaurações. Utilizou-se o indexador MEDLINE, nos últimos 5 anos com os termos: estética, 
proporções faciais e reabilitação oral. Foram selecionados 27 artigos, cujos resultados mostram que criar dentes 
de proporções intrínsecas agradáveis a si e aos outros e criar um arranjo dental agradável em harmonia com a 
gengiva, lábios e rosto do paciente depende de referências horizontais, verticais, sagitais e fonéticas. A maioria 
dos autores concordaram que os itens que compõem o checklist para o realce estético do sorriso são: inclinação da 
linha mediana e eixo dos dentes; nível gengival; zênite gengival; morfologia, proporção e formas básicas dos dentes 
anteriores; espaço interdental contato interproximal; ângulos interincisais; posição da borda incisal; configuração 
do ponto incisal; linha dos lábios; cor; textura e brilho superficial. A presente revisão sugere que: o clínico deve ter 
o checklist estético como um auxiliar indispensável em um tratamento, a fim de que se possam obter resultados 
previsíveis e efetivamente integrados com os dentes naturais, proporcionando uma aparência estética harmoniosa. 
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