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Introdução: A área da estética tem mostrado um grande avanço na odontologia, onde
vem somando muito para o bem estar físico e mental. Nesse sentido, a harmonização
orofacial é uma ferramenta de grande auxílio, pois, se baseia no princípio da
combinação de procedimentos estéticos para melhorar a harmonia do rosto,
transformando os traços e tratando o envelhecimento facial, caracterizado pela perda
da elasticidade da pele, -queda dos tecidos, músculos e gordura.-  Objetivo: Objetivo
deste trabalho é apresentar conceitos e aplicabilidade da harmonização orofacial.
Metodologia: Os métodos utilizados para realização do trabalho foram através de
pesquisas na literatura,artigos científicos e grande auxílio dos professores, atuantes na
área e bases morfológicas da cabeça e pescoço ,para complementar no processo
construção de levantamentos de dados e técnicas de harmonização orofacial. Foram
analisados e estudados locais onde existem maior procura para aplicação do método
como nariz, sulcos nasogenianos ou bigode chinês, sulcos nasofaciais. Ou seja, locais
onde a incidência de rugas, irregularidade no nariz como um desvio de septo podem
ser amenizados com uso do botox e a Rino modelação consecutivamente.  Resultados:
Os resultados com a pesquisa foram bem significantes, pois o uso dos ativos ácido
hialurônico e Botox são ferramentas indispensáveis no processo de harmonização
facial. O Botox tornou-se um grande aliado dos dentistas para auxiliar em tratamentos
estéticos, diminuindo marca de expressão e corrigindo gengivas, mas também para
otimizar disfunções na mandíbula e diminuição de dores nessa região. Na região facial,
também temos como um dos métodos mais utilizados no nariz, a técnica de Rino
modelação. O nariz é o ponto central do nosso rosto e grande responsável por deixar a
feição mais harmônicas, por este motivo,  são alvos de grande procuras. Já o Ácido
Hialurônico, tem uma função terapêutica e é utilizado por dentistas, virando solução
nos tratamentos de perda de volume facial. Isso significa próteses mais leves e redução
na quantidade de acrílico, metal ou cerâmica, pois o ácido ajuda no suporte labial e
facial. Outros pontos de muita incidência são nos famosos "pés de galinha", rugas na
glabela, rugas na fronte, correção do sorriso gengival, elevação de sobrancelhas, entre
outros Conclusão: Sendo assim, os métodos utilizados tem tomado força no mercado
atual, implicando na melhoria da qualidade de vida em seus adeptos, complementando
o bem estar físico  e mental, além de uma melhora significativa na auto estima.
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