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Resumo 
A eficiência de um tratamento odontológico não depende somente de tentativas, se trata de 
vários pontos, sendo eles a queixa principal do paciente, o diagnóstico, o plano de tratamento 
e a execução. Em se tratando do tratamento estético restaurador e periodontal, os resultados 
devem ser previsíveis e definidos em um estágio anterior. Esta fase anterior da execução 
guiará o clínico para as seguintes fases de reabilitação. A análise do sorriso é uma importante 
etapa para o diagnóstico, planejamento, tratamento e prognóstico de qualquer tratamento 
odontológico envolvido com objetivos estéticos. O presente trabalho relata o caso de um 
paciente que chegou à clínica odontológica relatando incomodo em seu sorriso. Foi realizado 
o Design Digital do Sorriso ou DSD (Digital Smile Design), onde se planejou fazer a 
gengivoplastia de canino a canino superior e facetas de cerâmica nos mesmos dentes. A 
avaliação das características intrínsecas do sorriso é um procedimento necessário para que se 
possa atuar de forma consistente nos tratamentos. O DSD mostrou-se uma ferramenta 
conceitual multiuso simples de usar e vantajosa, pois permite que o clínico mostre ao paciente 
quais serão as etapas de execução do tratamento, permite uma melhor comunicação entre o 
dentista-paciente e sua equipe e aumenta a educação do paciente e sua motivação. Sua 
metodologia se trata em colocar de linhas e desenhos digitais sobre fotos de face e intraorais 
do paciente, seguindo uma sequência específica para melhor avaliar a relação estética entre 
dentes, gengiva, sorriso e face, permitindo ao dentista e ao paciente um melhor entendimento 
dos problemas e a criação de possíveis soluções. 
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