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A borboleta e a flor 
 
 
 
Certa vez, um homem pediu a Deus  
Uma flor... 
... e uma borboleta 
mas Deus lhe deu um cacto... 
... e uma lagarta 
O homem ficou triste pois não entendeu o 
Porque do seu pedido vir errado. 
Daí; pensou: 
Também, com tanta gente para atender... 
E resolveu não questionar. 
Passando algum tempo, o homem foi 
Verificar o pedido que deixara esquecido. 
Para sua surpresa, do espinhoso e feio, cacto havia nascido a mais bela das flores. 
E a horrível lagarta transformara-se em  
Uma belíssima borboleta. 
Deus sempre age certo.  
O caminho é o melhor, mesmo que aos  
Olhos pareça estar dando tudo errado. 
Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie... 
Tenha certeza de que Ele sempre dá o 
Que você precisa, no momento certo. 
Nem sempre o que você deseja... 
É o que precisa. 
Como Ele nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em frente sem murmurar ou 
duvidar. 
O espinho de hoje... 
SERÁ A FLOR DE AMANHÃ! 
 
E eu acredito nisso. 
 
 
 

A Deus, que sempre iluminou meus caminhos e 
minhas decisões. 
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RESUMO 

 

Os princípios estéticos participam de forma muito importante na 

Odontologia restauradora, protética e corretiva ortodôntica. A busca pelos padrões de 

beleza e perfeição das formas e dimensões têm proporcionado uma supervalorização 

da aparência de cada indivíduo dentro da sociedade. A proposta deste estudo foi 

avaliar, por meios de medições individuais, largura e altura de dentes anteriores 

superiores, numa amostra de 30 pessoas de ambos os sexos, com oclusão normal e 

ausência de sinais de desgaste incisal a fim de determinar a proporção estética 

(relação largura/altura) de cada dente e relacionar esses valores com os da largura do 

sorriso da mesma população. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram 

selecionados adultosjovens, na faixa de idade de vinte a trinta anos. Com paquímetro 

digital especial de pontas secas, foram feitas medidas diretas nos dentes no sentido 

mésio-distal e gêngivo-incisal para estabelecer, respectivamente, a largura e altura de 

cada dente. Os dados obtidos foram registrados em fichas adequadas e individuais e 

comparados com os valores obtidos pelas fórmulas sugeridas por Albers e Mondelli I 

e II. Os resultados mostraram que entre as fórmulas testadas, as que mais se 

aproximam da medida real e as mais precisas são as fórmulas Mondelli I e II. Esses 

resultados asseguram a possibilidade do uso desses dois métodos para obtenção de 

valores proporcionais de largura e altura dos incisivos centrais superiores e demais 

composições dentárias e bucais. 
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1 INTRODUÇÃO 

A beleza é normalmente definida como uma harmonia de proporção, em 

relações numéricas ou geométricas. Por isso, relações proporcionais agradáveis, que 

apelem para nossa sensibilidade visual e mental, podem ser obtidas pela aplicação de 

regras, empregadas conscientemente ou não. Similaridades entre estruturas 

esteticamente atraentes e relações proporcionais, conhecidas ou aplicadas com maior 

freqüência, são comuns. 

A proporção origina-se da noção de relacionamento, porcentagem ou 

medida na sua determinação numérica e implica na quantificação de normas que 

podem ser aplicadas a cada realidade física. A idéia da aplicação dessa linguagem às 

artes e à arquitetura como um critério objetivo de avaliação atraiu a atenção de 

gerações de filósofos, matemáticos, artistas, arquitetos e outros estudiosos desejosos 

de provar a hipótese de que a beleza também poderia ser expressa matematicamente 

ou quantificada42.  

O respeito pelo belo como medida fundamental de perfeição e do divino 

não deveria ser encarado levianamente, como ressaltou RUFENACHT48, 1998, ou 

ser associado apenas à vaidade humana quando certo grau de perfeição sempre foi 

aspirado pelo próprio ser humano, visto que a luta da sociedade pelo prolongamento 

da juventude tem sido bastante observada ao longo do desenvolvimento da 

humanidade nos mais diversos povos do mundo.  

A avaliação da proporção humana, verificada pela referência aos padrões 

gregos e romanos ao longo do tempo, recebeu aprovação estética unânime 

permitindo a codificação das normas aplicáveis, onde as considerações matemáticas 

não poderiam ser ignoradas. Por esse motivo, na estética, lida-se com leis e regras 

que, na sua formulação e aplicação, requerem uma combinação entre a ciência e a 

emoção42. A arte e a ciência continuam unidas em busca do mesmo fim, a saúde e 

felicidade do homem43. 



1 Introdução 

 

3

Desde a antiguidade, surgiram idéias de se fazer restaurações e 

reposições estéticas, quando os dentes perdidos eram substituídos por dentes de 

animais, de marfim, ou de metal esmaltado, o que se distanciava das dimensões e 

formas dos dentes naturais por não haver o material adequado e pela falta de 

pesquisa, que impediam a reprodução de dentes humanos, considerados como 

padrão43.  

Sempre, antes de padronizar o belo, deve-se lembrar do que LERMAN34, 

em 1942, definiu: “A beleza ideal não é aquela que se deve sempre procurar porque, 

desde que haja uma beleza ideal, há também beleza real; assim como existe um bom 

gosto que as discerne e um mau gosto que as ignore. É este bom gosto que deve ser 

desenvolvido pelo cirurgião-dentista e pelo técnico em prótese dentária, sensibilidade 

estética e percepção visual a fim de que possam, sempre, não criar beleza plástica, 

mas harmonizar as diversas parte do rosto com as características de um indivíduo, 

onde  modelam-se uma região muito importante da face” 43.   

Assim, pode-se trabalhar a beleza real e não uma beleza artificial; é 

muito importante o dentista desenvolver sua sensibilidade estética prestando atenção 

ao conjunto facial, tipo de formato do rosto, dos dentes e altura do sorriso, antes de 

intervir no paciente. Isso reafirma a frase de LOMBARDI37, 1973: “A harmonia é o 

acordo perfeito de várias partes diferentes entre si que forma um todo” e, se 

analisado individualmente, pode-se cometer um erro e não prover a estética 37,38.  

Como até hoje não existem critérios padronizados, há necessidade de 

fornecer subsídios aos profissionais que se dedicam à Odontologia restauradora 

estética e cosmética.  

Certas normas, princípios ou parâmetros são necessários para auxiliar os 

profissionais a tornar mais harmônico e agradável o sorriso dos pacientes. Estes 

devem ser fundamentados por meio de observações e evidências clínicas controladas 

e cientificamente comprovadas. 
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Apesar das diferenças de forma e tamanho entre os dentes, eles mantêm 

uma relação individual de largura/altura e entre si uma certa proporção de largura 

real e aparente na visão frontal. Alguns autores relacionam a largura do sorriso à 

largura real e aparente dos dentes35,37,38,46,47,48,42. 

Segundo LEE33,1990, os livros de morfologia e anatomia dentária, como 

o de  WHEELER68 (1965) , freqüentemente apresentam comprimentos (altura) de 

coroas dentárias médias curtas, porque eles se referem a dentes cujas coroas foram 

desgastadas pelo uso. É necessário conhecer e obter a dimensão média da coroa de 

um dente não desgastado para se atingir boa proporcionalidade estética e função 

adequada. Para isso, é necessário uma amostragem de adultos jovens sem problemas 

de desgaste e/ou periodontais, com oclusão normal classe I. Nessa amostragem de 

adultos jovens, torna-se difícil obter uma oclusão funcional não traumática e estável 

a longo prazo se as dimensões adequadas das coroas clínicas desses dentes não forem 

observadas. Daí ser importante medir clinicamente a largura e a altura da coroa 

clínica dos dentes anteriores, a fim de estabelecer os valores dimensionais médios e 

sua relação largura/altura ou proporção estética50. Tanto na clínica restauradora como 

na reabilitadora, as áreas dentadas e edêntulas anteriores devem ser restauradas com 

dentes que exibam coroas com largura mésio-distal e comprimento gêngivo-incisal 

proporcionais, independentemente de outros critérios estéticos ou funcionais. 

Grande parte dos princípios estéticos vigentes atualmente provêm de 

estudos relacionados às próteses totais e removíveis. Durante as primeiras décadas do 

século passado, teorias sobre tamanhos, forma, arranjo e cor dos dentes foram 

desenvolvidas por técnicos em prótese dentária e promovidas por empresas que 

manufaturavam dentes artificiais para prótese total. Nessa época, a única 

oportunidade de “criar” uma dentição estética, sem os contratempos e compromissos 

requeridos ao lidar com dentes naturais, era em pacientes edentados totais. Assim, o 

clínico era capaz de desenvolver um sorriso estético, controlando somente as 

variáveis como: textura do dente, formato, matiz, arranjo e cor dos dentes42.  
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Considerando a preocupação atual com a estética e o aumento da procura 

por um “sorriso perfeito” ou “ideal”, ainda hoje o número de trabalhos científicos 

que fornecem dados sobre proporções, como também medidas de coroas clínicas dos 

dentes anteriores superiores, é muito pequeno. Utilizando medidas e proporções de 

coroas clínicas, medidas in vivo e por métodos infográficos, o propósito desse 

trabalho foi provar ou não o raciocínio matemático da relação entre largura do 

incisivo central e a largura do sorriso em proporção áurea, o que poderá contribuir 

para o profissional estabelecer relações mais estéticas e harmônicas para a unidade 

dento-facial de seus pacientes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Quando abordamos a influência dos dentes anteriores na beleza da face, 

deparamo-nos com um assunto muito amplo, complexo e, para  compreendermos 

melhor, é necessário o conhecimento de  todo contexto histórico do desenvolvimento 

da estética dentro da Odontologia. No final do século XIX, já havia pesquisadores 

que se preocupavam com o resultado estético de seus trabalhos clínicos. A princípio, 

a estética era importante apenas na reabilitação bucal, através da confecção de 

dentaduras. Por isso, os primeiros textos e estudos sobre esse assunto evidenciaram o 

interesse da beleza fácil na confecção da prótese total. Alguns anos mais tarde, com a 

evolução dos técnicos e alternativas de tratamento odontológico, havia a necessidade 

de combiná-los com os princípios da estética para a conquista de um resultado 

funcional e estético satisfatório. Com o passar do tempo, muitas mudanças ocorreram 

com a melhoria dos materiais, o aprimoramento do conhecimento científico por parte 

dos dentistas, assim como a popularização dos conceitos e tratamentos de beleza, que 

levaram os pacientes a buscar o profissional não só para curar a dor, mas também à 

procura da estética. Segundo MENEZES41 (1915), Martin, em 1670, foi o primeiro 

autor a estudar e a descrever com detalhes os dentes humanos; a seguir, outros 

autores também apresentaram estudos sobre a anatomia dentária, iniciando o 

desenvolvimento desse tópico tão importante da Odontologia. Estudar a morfologias 

externas dos dentes tais como dimensões médias de coroas e raízes, 

proporcionalidade entre coroas e raízes, valores máximos e mínimos, bem como 

apresentação de tabelas de medidas representa um desafio muito grande, pois esse 

assunto não foi esgotado até os dias de hoje. Alguns desses autores serão referidos a 

seguir, pois historicamente foram importantes no desenvolvimento e entendimento 

da Anatomia Dentária: HOFFMAN23 (1714), HUNTER25 (1760), BLACK6 (1908), 

CHOQUET11 (1908), MENEZES41 (1915), SICHER; TANDLER52 (1960), 

GROSSMAN20 (1963), CANTISANO9 (1963).  

BLACK7, em 1890, apresentou um estudo minucioso sobre morfologia 

dentária e uma classificação anatômica. Foi o primeiro autor a divulgar uma tabela 

de medidas dos dentes humanos, porém sem especificar o número de dentes 
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analisados, a raça e sexo dos indivíduos. Para as medidas, usou um paquímetro com 

precisão de 0,1 mm. E essa disso, sua tabela ainda é utilizada pela maioria dos 

estudiosos e pesquisadores desse tema. 

BERRY4, em 1906, iniciava estudos dos dentes, salientando que as 

coroas dentárias poderiam ser estudadas e medidas. Com isso criou o Método da 

Proporção Biométrica. Entre outras coisas, afirmava que a forma da coroa do 

incisivo central superior tem alguma semelhança ou correspondência com o perfil da 

face do mesmo indivíduo e que a largura do incisivo central superior corresponde a 

1/16 da largura da face e a sua altura corresponde a 1/20 da altura do rosto. 

Em 1914, WILLIAMS66 apresentou à comunidade odontológica uma 

classificação de formas das coroas dentárias e um novo sistema para escolha de 

dentes artificiais. Tudo isso baseou-se em estudos morfológicos dos dentes, 

expressados em dados geométricos, deixando de lado os aspectos fisiológicos ou 

psicológicos. Em relação ao princípio de BERRY4 (Método da Proporção 

Biométrica), o próprio WILLIAMS66 reforçou-o, associando as formas da face com 

as formas das coroas dentárias, especialmente a do incisivo central, classificando-as 

nas três formas fundamentais: quadrada, triangular e ovóide. Relatou, também, 

variações nessas formas, o que seria relacionado às possíveis misturas raciais. 

Muitos autores discutiam, criticavam e contradiziam princípios e 

fundamentos por eles relatados, dando a certeza de que muitos estudos ainda 

deveriam ser desenvolvidos, especialmente quando relacionavam dimensões e 

formas dentárias, com dimensões e forma da face, raça e sexo dos indivíduos. Assim, 

por exemplo, Williams66, 1914, criticou severamente a Teoria dos Temperamentos; 

STEIN57 (1936) não concordava com a classificação e a tabela de dentes artificiais 

elaboradas por Williams; e, por outro lado, WRIGHT69 (1936) aconselhava que se 

adotasse o método de WILLIAMS66, chamando a atenção para que o tamanho dos 

dentes fosse mais importante que a forma dos mesmos. 



2 Revisão de Literatura 
 

 

9

Em 1938, SEARS52 já esboçava estudos de proporção ideais da face com 

os dentes. Relacionava a largura dos dentes ântero-superiores com os ossos da face, 

afirmando que a largura do conjunto dos seis dentes ântero-superiores deve ter 

dimensão um pouco menor que 1/3 da largura da face. Seus estudos foram realizados 

numa amostragem de indivíduos que apresentavam aparência harmônica e, a partir 

deles, elaborou tabelas para escolha de dentes individualmente e para o conjunto de 

dentes anteriores, tomando as larguras das faces dos indivíduos e dividindo por 

3,3,ou seja, 1/3. Considerava essa proporção ideal e o resultado dessas operações 

determinava a largura dos seis dentes anteriores superiores. 

Devido às dificuldades encontradas pelos dentistas e técnicos de 

laboratório para a escolha de dentes anteriores a serem utilizados em próteses totais, 

SEARS53 (1941) relacionou sete fatores principais que poderiam orientar e facilitar 

essa escolha: tamanho, forma, brilho, matiz, translucidez, anatomia do esmalte e da 

dentina e simetria. Em relação ao tamanho, deve haver uma relação ou harmonia 

entre o tamanho dos dentes e da face do indivíduo, e que os dentes dos homens são 

ligeiramente mais largos que os das mulheres. Sobre a forma dos dentes, considerava 

difícil estabelecer padrões, especialmente quando se tentava correlacionar a forma do 

dente com a forma da face, visto que a natureza harmoniza qualquer forma de dentes 

em todos os tipos de faces. Assim, tal correlação torna-se incerta na escolha de 

dentes anteriores para pacientes edêntulos. Em relação à simetria, sabe-se que ela é 

bastante incomum na dentição natural. A assimetria está presente em todos os sete 

fatores relacionados por Sears, especialmente no tamanho e forma do dente. Ao se 

realizar uma escolha de dente para edêntulos, é necessário a busca da harmonia e 

equilíbrio entre os sete fatores e que a sua observação torna essa escolha muito fácil e 

precisa. 

A partir de 1950, os autores começaram a relacionar fatores outros, além 

dos dentes, que influenciariam na confecção de uma prótese total, como 

personalidade, idade, sexo dos pacientes, e os dentes artificiais expressariam os 

diversos tipos e estilos de personalidades. Assim, é comum observar o tipo suave 

feminino e o tipo grosseiro masculino. 
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Em 1952, SEARS54 procurou relacionar alguns caracteres das pessoas 

com os seus próprios dentes. Para ele, pacientes que apresentassem os dentes 

anteriores quadrados e largos teriam personalidade forte e seriam do sexo masculino. 

Já, dentes estreitos e arredondados caracterizariam o gênero feminino. Segundo 

Sears, a idade e o sexo são fatores mais fáceis de serem compreendidos do que a 

personalidade. Quando se considera o fator personalidade, pode-se classificá-la em 

três grupos: forte, mediana e fraca; e as idades em: jovem, adulto e idoso. 

CLAPP10, em 1955, publicou uma retrospectiva sobre proporções 

estéticas citando YOUNG64, o qual afirmava: “O dentista não tem a liberdade de um 

artista. Ele não está construindo algo novo ou preso a nada. Apenas está substituindo 

uma parte perdida do corpo humano que é visível e muito importante. É uma 

reconstrução individual e não há nenhuma igual a ela”. Para dar uma idéia da 

dificuldade e do quanto é subjetiva a estética na escolha dos dentes para reposições 

protéticas, YOUNG64 afirmava: “as formas faciais e dentárias são emoções e 

imaginação mental”.  

FRUSH; FISCHER12, em 1955, introduziram o termo Dentogênico para 

expressar uma área da Odontologia que combinava a arte, a técnica e a prática a ser 

usada quando a estética dentária estivesse envolvida no tratamento odontológico. 

Estabeleceu a famosa “Tríade de Frush & Fischer” constituída pela forma, tamanho e 

cor dos dentes. 

MOOREES et al.45 (1957) realizaram medidas mésio-distais de coroas 

dentárias decíduas e permanentes em 184 crianças norte-americanas e descendentes 

da Europa, sendo 91 do sexo masculino e 93 do feminino, com idades de 3 a 18 anos. 

Chegaram à conclusão de que a largura dos dentes anteriores superiores permanentes 

dependia muito da relação entre tamanho do dente e tamanho do arco dental. Além 

disso, verificaram que existem diferenças entre a largura das coroas dentárias entre as 

crianças americanas e as suecas, bem como entre as crianças do sexo masculino e 

feminino.  
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HUNTER; PRIEST25, em 1960, realizaram uma pesquisa clínica a fim de 

estudar as dimensões dentárias e suas possíveis variações. Também avaliaram 

discrepâncias de medidas, considerando diferentes técnicas de medição, diferentes 

instrumentos, bem como medidas diretas e indiretas. Dividiram essa pesquisa em três 

partes distintas: a primeira avaliou os possíveis erros e não-concordância das 

medidas. Foram usados dois instrumentos de medida e dois examinadores. Os 

instrumentos usados foram o paquímetro e o par de divisores de Engenharia, ambos 

com precisão de 0,1 mm. Houve diferença entre as leituras feitas pelos dois aparelhos 

e também entre os dois examinadores. Na segunda parte, os autores avaliaram as 

variações entre possíveis erros acidentais e experimentais entre os dois aparelhos e 

entre os dois examinadores. Concluíram que as diferenças encontradas podem ser 

denominadas de erros experimentais e que a diferença de médias entre os dois 

examinadores foi de 0,04mm. Na terceira parte dessa investigação, compararam-se as 

dimensões dentárias feitas diretamente na boca e em modelos de gesso através do uso 

de paquímetro. Concluiu-se que é mais difícil realizar medidas na boca do que em 

modelos e que a prática dos examinadores em realizar esse tipo de medidas é um 

fator importante na precisão das mesmas. 

Em 1962, KRAJICEK31 afirmou que o tamanho dos dentes anteriores 

está relacionado com as dimensões da face e cabeça. Assim, o incisivo central 

superior representa aproximadamente 1/16 da largura da face, medida entre os ossos 

zigomáticos. Após definição do tamanho e forma dos incisivos centrais, deve-se 

selecionar individualmente os incisivos laterais e caninos para completarem a 

composição dento-facial. Existe uma diferença na largura entre os incisivos central e 

o lateral de 1,5mm para o homem, podendo ser ainda maior para a mulher. 

A relação da distância entre os arcos zigomáticos e a largura dos 

incisivos centrais superiores foi também estudada e confirmada por MARTONE39 

(1963). Para definir a altura dos incisivos centrais superiores usa-se a seguinte regra: 

marcar a distância entre o sulco superior da fronte até a borda inferior do mento. O 

resultado obtido divide-se por 16 e tem-se a altura do incisivo central superior. 
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Em 1964, KEENE28 afirmou que as medidas de larguras dos dentes 

anteriores superiores são freqüentemente utilizadas para mostrar diferenças 

morfológicas entre diferentes raças. 

SCHIFFMAN51, em 1964, estudou a relação das distâncias canino-papila 

incisiva-canino com a largura dos 6 dentes anteriores superiores. Para isso, utilizou 

507 modelos de gesso da arcada superior de pacientes dentados e sem diastemas. 

Definiu 3 tipos de forma de arcada dentária: quadrada, triangular e ovóide. Observou 

que em 78% dos casos a linha que passava pelas pontas de cúspides dos caninos 

também passava no centro da papila incisiva e nos demais modelos essa linha estava 

no máximo 1 mm aquém ou além do centro da papila incisiva. Concluiu que a forma 

da arcada superior não influencia na relação dos caninos com a papila incisiva e que 

a largura dos 6 dentes anteriores superiores pode ser determinada através da linha C-

P-C (canino-papila incisiva-canino). 

KRAUS; JORDAN32 (1965) estudaram as possíveis diferenças existentes 

entre dentes de diferentes grupos étnicos. Destacaram que existem dificuldades de 

medidas e que os cálculos podem apresentar uma certa margem de erro. Além disso, 

afirmaram que os estudos entre populações e raças são muito difíceis. Concluíram 

que os molares das 3 subespécies estudadas ( caucasóide, negróide e mongolóide) 

apresentam tamanhos diferentes entre si.  

KERN29, 1967, realizou um estudo muito interessante a respeito das 

medidas dentárias e suas relações com medidas cranianas. Assim, utilizou-se de 509 

crânios secos, com oclusão adequada e sem evidências de desgastes dentários. Fez 

uso de medidores especiais, calibradores e réguas e chegou às seguintes conclusões: 

não há relação definitiva entre as distâncias bizigomáticas dos crânios e as larguras 

dos incisivos centrais superiores. Também não encontraram relação consistente entre 

o comprimento do crânio e comprimento dos incisivos centrais superiores. Por outro 

lado, encontrou algumas relações importantes, tais como: 93% dos crânios revelaram 

medidas iguais ou aproximadas entre as larguras nasais e a largura dos quatro 

incisivos superiores; medidas násio-mento relacionadas com o comprimento dos 
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incisivos centrais superiores; e medidas das circunferências cranianas proporcionais 

às larguras dos 4 incisivos superiores. 

TAMAKI59, em 1968, estudou a relação entre as distâncias intercaninos 

com a papila incisiva. Selecionou 104 indivíduos, de cor branca, com dentição 

completa e de ambos os sexo. Após moldagem e confecção de modelos de gesso, 

delimitou com lápis os contornos da papila incisiva e traçou uma reta transversal com 

auxílio de uma régua, na região palatina, passando pelas cúspides dos caninos, e 

outra, passando exatamente no centro da papila incisiva. Essas retas foram, então, 

projetadas na face vestibular dos dentes e marcadas com traços verticais em caso de 

nãocoincidência, e um traço quando coincidiam. Isso permitiu avaliar a largura dos 

dentes anteriores em arco. Como resultado, observou que 57,6% e 50% dos 

indivíduos do sexo masculino e feminino, respectivamente, apresentam a linha dos 

caninos sobrepondo a linha da papila. No geral, a largura dos dentes pela técnica da 

papila é sempre menor que a real. Concluiu que o método da determinação da largura 

dos dentes ântero-superiores, baseado na técnica da papila incisiva, não pode ser 

aplicado no nosso meio. 

TAMAKI61, em 1969, analisou 104 pacientes brancos, com dentições 

completas de ambos os gêneros, com idades variando entre 17 e 30 anos, com a 

finalidade de avaliar as 5 principais técnicas de seleção de dentes artificiais. Avaliou 

se existe correlação estatística entre as dimensões antropométricas básicas e a largura 

dos dentes naturais e verificou também a correlação entre largura dos dentes 

anteriores e a extensão do arco dentário que, quando positiva, levava-o à seleção dos 

dentes artificiais para pacientes desdentados. Concluiu que não foram encontradas 

correlações estatísticas entre: 1) a distância bizigomática e a largura dos incisivos 

centrais superiores; 2) a largura da boca fechada e a dos seis dentes anteriores; 3) a 

largura da base do nariz e a distância entre as cúspides dos caninos; 4) a largura do 

filtrum e a dos incisivos centrais superiores; 5) o espaço compreendido entre as 

bissetrizes dos ângulos formados pela asa do nariz e o sulco naso-labial e a largura 

dos caninos. Foram constatadas correlações estatisticamente significantes em nível 

de 5% entre: 1) a largura do incisivo central superior e a extensão do arco dental; 2) a 
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largura dos seis dentes anteriores superiores e a extensão do arco dental; 3) o espaço 

compreendido entre a cúspide de um canino a outro e a extensão do arco dental. Em 

função dos resultados encontrados, propôs uma nova técnica de seleção de dentes, 

baseada na relação dos dentes anteriores com a extensão do arco dental. 

GALAN JR13., em 1969, estudou 3 métodos de medidas das dimensões 

de dentes naturais permanentes de indivíduos leucodermes e de ambos os sexos. Sua 

proposta foi elaborar uma tabela com as dimensões dos referidos dentes e se existiam 

diferenças e correlações entre essas dimensões em relação ao sexo. Para isso, 

selecionou 560 dentes permanentes, sem cáries, fraturas ou abrasões, provenientes de 

pacientes leucodermes com idades compreendidas entre 18 e 25 anos, dividindo em 

vinte dentes para cada grupo. Para medir os dentes utilizou: 1) método I ou 

paquímetro direto; 2) método II ou radiográfico e 3) método III ou fotográfico. 

Obtidos os resultados e analisados estatisticamente, concluiu que: o método do 

paquímetro mostrou-se mais preciso e prático; os resultados permitiram a elaboração 

de tabelas com dimensões médias dos dentes; as medidas obtidas permitiram 

verificar, na maioria das dimensões, valores maiores demonstrados no sexo 

masculino que no feminino; encontrou correlação entre a dimensão vestíbulo-lingual 

máxima e a altura total em alguns grupos de dentes e verificou que o mesmo dente 

apresenta variações de paciente para paciente, não obedecendo a uma proporção fixa. 

Em 1972, SAIZAR49 estudou as possíveis relações entre medidas faciais 

e dentárias. Usou o método de Bissetriz, recomendando que o paciente mantenha os 

lábios em contato e sem contratura muscular; a seguir, é colocada uma espátula plana 

ou um instrumento reto numa posição tal que a sua projeção vertical divida, em duas 

partes, o ângulo formado pela asa do nariz com o sulco nasogeniano. Desliza-se o 

instrumento para baixo, seguindo a bissetriz, e o coloca entre os lábios, marcando o 

contato do instrumento com o plano de orientação superior. Essa operação deve ser 

feita em ambos os lados e é recomendado repetir o registro, para corrigi-lo, se 

necessário. As marcas conseguidas no plano de orientação devem corresponder às 

cúspides dos caninos, e a distância entre elas será uma indicação para a largura dos 

dentes ântero-superiores. Quanto à linha dos caninos, tomadas através das 
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comissuras labiais, entende o autor que a mensuração deve ser feita com régua 

milimetrada flexível apoiada sobre a superfície vestibular anterior do plano de 

orientação. Considera que essa medida, assim como as que são conseguidas através 

das outras técnicas devem ser consideradas relativas. Aconselha o clínico a 

desenvolver o chamado “olho clínico” e os critérios que achar válido, examinando os 

dentes na sua posição direta na boca, os efeitos obtidos e suas relações com os 

antagonistas. 

Já em 1974, LOMBARDI38 sugeriu um método para a classificação dos 

erros estéticos em próteses totais. A maioria deles são baseados em dois fatores: a 

relação entre a dentadura e o rebordo alveolar do paciente e a relação entre vários 

elementos dentários e gengivais constituintes da prótese. Os erros na estética dentária 

ocorrem quando os dentes estão em desarmonia com os outros traços faciais do 

paciente. Uma falha na seleção do sombreado (valor) é cometida quando a prótese 

fica muito clara ou muito escura. Isso contrasta com os traços faciais e causa 

desarmonia. Uma dentadura estática é sombria, sem vida e inorgânica. A boca é a 

estrutura mais dinâmica da face. A coloração de uma dentadura estática nessa 

estrutura dinâmica constitui um grave erro estético. Outro erro de composição é 

cometido quando os dentes artificiais são muito grandes ou muito pequenos em 

relação às demais estruturas faciais. Os dentes não devem preencher nem muito nem 

pouco a altura vertical do espaço bucal, nem devem utilizar um espaço horizontal 

excessivo. O plano oclusal não deve ser muito alto, avançar posteriormente ou ser 

assimétrico. Os caracteres dos dentes artificiais devem estar em harmonia com os 

fatores sexo, idade e personalidade. O equilíbrio é psicologicamente simétrico e a sua 

falta provoca tensão visual. A linha média deve estar estavelmente localizada e um 

largo diastema entre os incisivos centrais não deve ser utilizado para não gerar 

desarmonia no sorriso. 

TAMAKI60 (1977) sintetizou uma série de estudos e artigos sobre 

dimensões faciais e enfatizou que, com relação ao tamanho dos dentes, deve-se levar 

em consideração a altura e a largura dos seis dentes ântero-superiores. A respeito da 

determinação da largura desses dentes, cita a técnica das proporções das comissuras 
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como sendo uma técnica simples e aplicável e a descreve sucintamente. Por essa 

técnica, a linha do canino é determinada com uma espátula que incide na altura da 

comissura labial em repouso, projetando sobre o plano de orientação, de ambos os 

lados, uma linha paralela à linha mediana e que deve coincidir com as superfícies 

distais dos caninos. 

No ano de 1978, VIG70 realizou um estudo analisando o aspecto das 

dentaduras em relação à exposição dos dentes superiores e inferiores com os lábios 

em repouso. O estudo foi feito em indivíduos de todas as idades, com dentição 

natural, para determinar a relação dos lábios e dentes e notar as mudanças que 

ocorrem em indivíduos de idade mais avançada em relação à exposição dentária 

anterior. Entre os excluídos estavam indivíduos que apresentavam algum tipo de 

trauma labial atípico, mobilidade ou extrusão dos dentes anteriores, abrasão ou 

presença de próteses anteriores. O interessante encontrado nesse estudo foi a redução 

gradual da quantidade da exposição dos incisivos centrais superiores com o aumento 

da idade e o acompanhamento do aumento gradual da exposição dos dentes 

anteriores inferiores. 

BELL3, 1978, avaliou a teoria de WILLIAMS66 para a seleção de dentes 

artificiais. Selecionou 31 indivíduos cujos incisivos superiores foram considerados 

esteticamente aceitáveis. Foram realizados modelos das arcadas superiores, 

fotografias intra-orais e radiografias. Os pacientes foram analisados quanto à forma 

da face e dos incisivos centrais superiores, por três cirurgiões dentistas previamente 

calibrados. Os dados foram coletados e analisados por computador, mostrando não 

haver correlação entre a forma da face e a forma dos incisivos centrais naquela 

amostra de indivíduos.  

LEVIN35, em 1978, revisando a produção científica sobre estética em 

dentes anteriores, descobriu que muito havia sido descrito por famosos artistas, 

cientistas, matemáticos e filósofos sobre proporção áurea. O autor tentou ilustrar a 

aplicação da proporção áurea na Odontologia, principalmente na estética dentária e, 

para alcançar tal objetivo, estudou a proporção entre os dentes e descobriu que a 
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largura do incisivo central estava em proporção áurea com a largura do incisivo 

lateral, e este com o canino, e o canino com o primeiro pré-molar, e assim 

desenvolveu as grades em proporção áurea, que representa as relações em proporção 

áurea existentes entre os elementos da metade do segmento dentário anterior em 

correspondência à largura determinada do incisivo central. Também considerou que 

o terço inferior da face poderia ser dividido em proporção áurea com a face em 

repouso. O autor relatou, também, que essas medidas não eram sempre tão precisas e 

suas variações poderiam ser relatadas pela curvatura do mento, duplo-mento e 

curvatura da ponta do nariz e sua conexão com o lábio superior. Ainda mostrou 

desenhos infantis tentando provar, com esses desenhos, que desde crianças somos 

culturalmente instigados a contemplar a proporção áurea. 

GHOSE16, 1979, fez um estudo com o objetivo de descobrir a quantidade 

de dimorfismo entre os sexos e comparar medidas dos tamanhos dos dentes. Foram 

feitas medidas de dentições permanentes de 161 iraquianos, sendo 78 masculinos e 

83 femininos, indicados para tratamento ortodôntico, na idade de 15-20 anos, para 

estabelecer dados normativos das dimensões da coroa mésio-distal. A conclusão a 

que o autor chegou foi de que houve variação entre as dimensões mésio-distais dos 

dentes do lado esquerdo em relação ao direito, mas não houve diferença estatística. 

Em geral, as medidas para os homens foram maiores do que para as mulheres, mas a 

diferença só alcançou nível de significância nos caninos e nos primeiros molares. 

BRISMAN8, em 1980 usa uma metodologia com desenhos e fotografias 

da forma, simetria e proporção dos incisivos centrais superiores de 1094 pacientes de 

ambos os sexos. Estes foram avaliados por 112 cirurgiões-dentistas e 215 estudantes 

de Odontologia. Encontrou diferença significante entre as avaliações dos alunos em 

relação aos cirurgiões-dentistas. São mensurações difíceis de serem totalmente 

padronizadas e não definitivas para se estabelecer valores para as variáveis 

estudadas. 

Em 1980, MAVROSKOUSFIS40 fez um levantamento bibliográfico para 

discutir as formas de escolhas dos incisivos centrais superiores e para escolha de 
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dentes artificiais. Afirmou que essas escolhas são incorretas e por esse motivo as 

dentaduras tinham aspectos estéticos tão pobres. Os dados coletados, através de 

artigos, não mostraram evidências de coincidência entre a forma da face e os 

incisivos centrais superiores e a forma de seleção de dentes, pelo método de 

WILLAMS66, o qual não é válida. 

TAMAKI62, em 1983, descreveu o método apresentado por ele em 1977. 

Demonstrou que existe uma certa correlação entre as variáveis citadas nos pacientes 

dentados com pacientes desdentados e é representada pela equação y = 0,4341.x – 

0,1025 onde “x” é a extensão do arco dental e “y” a largura dos dentes anteriores. A 

aplicação desse método requer que se respeitem alguns passos: 1) marcar os limites 

do futuro arco da dentadura no plano de orientação superior ou as localizações das 

faces distais dos segundos molares superiores; 2) obter as medidas da superfície 

vestibular do plano de orientação, através de uma régua milimetrada flexível, 

considerando as marcas assinaladas; 3) fazer a aplicação da equação mencionada, 

dando-se a “x” o valor obtido na mensuração do plano de orientação com a régua, e a 

“y” a largura que se quer determinar, ou seja, a largura dos seis dentes ântero-

superiores; 4) uma vez conhecido o valor de “y”, consulta-se a tabela de dentes 

artificiais e selecionam-se aqueles cujas dimensões mais se aproximam da largura 

conseguida através da equação apresentada. Para evitar o cálculo de “y” a todo 

momento, o autor elaborou uma tabela de dentes. Na primeira coluna da tabela são 

apresentados os valores de “x”, que correspondem à extensão do arco dental, 

variando de 9,3cm a 12,01 cm. Os valores de “y” estão na segunda coluna e 

equivalem à largura dos dentes anteriores, obtidos da equação e correspondendo a 

“x”. Nas outras três colunas são apresentados modelos de dentes que correspondem a 

algumas marcas comerciais, com medidas correspondentes à média de dez bocas de 

dentes que foram montados em arco. O autor chama a atenção para o fato de que os 

fabricantes fornecem tabelas com as medidas dos dentes dispostos em reta. 

TJAN63, 1984, fez um estudo formulando uma norma padrão para 

estabelecer o sorriso estético, relacionando o tipo de sorriso, paralelismo da curva 

incisal do maxilar com o lábio inferior, posição da curva incisal em relação ao toque 
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no lábio inferior e o número de dentes aparentes no sorriso. Essa padronização 

serviria como guia para as restaurações ou para aumentar a estética dos componentes 

dentais anteriores. Foram feitas análises comparativas das características dentais, 

traços faciais e sorrisos estéticos. O estudo evidenciou que o sorriso médio mostra 

correlação de todo comprimento dos dentes superiores, que a curva incisal paralela à 

curvatura interna do lábio inferior tem a borda superior tocando levemente ou quase 

nada no lábio inferior e, aparentemente, os seis dentes anteriores superiores aparecem 

no sorriso, e que o pré-molar também pode aparecer em alguns casos. 

HOFFMAN et al23, 1986 analisaram 340 indivíduos, de ambos os sexos e 

idades variadas, com oclusão normal e dentes bem alinhados, com a finalidade de 

avaliar se a distância interalar poderia servir de guia para a seleção de dentes 

anteriores superiores para próteses totais. Usaram um calibrador para as medidas 

nasais, uma placa de impressão em cera para as medidas intercaninos e, medindo 

diretamente, no paciente, a distância de distal a distal dos caninos. Concluíram que: 

as distâncias interalar e intercaninos não são equivalentes, mas existe uma correlação 

suficiente para que a distância interalar aumentada em 3% possa ser usada como 

auxiliar na seleção de dentes artificiais; a distância de distal de caninos em curva 

correspondia a uma distância interalar aumentada em 31%, podendo também ser 

usado como método auxiliar na seleção de dentes artificiais. 

ALVI, et al2., 1986, estudaram as diferenças de personalidades em 

pacientes com problemas protéticos. Compararam três grupos de pacientes: 

parcialmente edentados, edentados sem prótese total e usuários de prótese total com 

sucesso, com o grupo controle, composto de indivíduos com dentição completa 

sadia. Após análise de questionários respondidos pelos grupos experimentais, 

concluíram que: 1) os três grupos experimentais diferiram do grupo controle em 

características pessoais; 2) os três grupos experimentais variaram no perfil de 

personalidade de acordo com a intensidade e natureza dos problemas protéticos 

apresentados; 3) o grupo experimental de edentados não usuários de prótese total foi 

classificado como o de perfil de personalidade mais perturbado; 4) o grupo 

experimental de usuários de prótese total pareceu menos perturbado comparado com 
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o grupo de edentados parciais; 5) o grupo controle foi o que apresentou 

personalidade com características mais positivas. 

GRAVE19, em 1987, estudou a possibilidade de estabelecer quais 

modelos de dentes artificiais, da marca Dentron, poderiam se combinar com os 

dentes naturais de indivíduos negros. Para tanto, analisaram-se 100 crânios secos de 

negros. Observou que os dentes Trubyte oferecem uma dimensão pequena para ser 

usada nesses pacientes. A distância interalar comparada à distância intercaninos leva 

a uma relação onde os dentes artificiais apresentam, na somatória, uma média de 

7mm mais estreitos que os dentes naturais ântero-superiores, em função de que os 

dentes artificiais são apresentados de forma reta nas tabelas. Outra consideração é 

feita com relação aos critérios de seleção que se baseiam largamente nos grupos 

caucasianos. A distribuição, com relação ao sexo, mostrou uma tendência de os 

dentes masculinos serem maiores que os femininos. Mostrou, também, uma certa 

preferência por parte dos pacientes para dentes mais estreitos que os naturais. Foi 

observada, ainda, a incidência de apinhamento ou diastemas em mais da metade da 

amostra de dentes naturais. Concluiu que a forma dental mais comum na dentição 

natural é a conóide, sendo que esta deve ser escolhida com maior freqüência e, na 

montagem de dentes artificiais, o recurso de apinhamento, diastemas e atrição devem 

ser mais utilizados.  

HEYMANN22, 1987, descreveu a importância de alguns fatores para 

alcançar uma restauração estética em relação aos dentes e face. Os fatores citados 

pelo autor são: elementos artísticos, cor e forma dos dentes, simetria e  proporção, 

posição e alinhamento, textura da superfície dentária. Chegou à conclusão de que 

esses fatores fazem com que o dentista possa oferecer restaurações com formatos 

mais estéticos e funcionais. 

RUFENACHT47, 1990, apresentou de forma aprofundada um estudo a 

respeito de forma dentária, sua relação com a face e com leis de proporcionalidade 

existentes na natureza. A forma, tamanho e proporcionalidade dos dentes são 

essenciais em qualquer procedimento restaurador, em especial quando a estética está 
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envolvida. Em um procedimento restaurador de um único elemento, o profissional 

pode se basear, como referência, apenas no elemento dental homólogo. Porém, 

quando o procedimento requer múltiplas restaurações, cabe ao profissional o cuidado 

de considerar fatores, como o sexo e a idade, para conseguir um sorriso natural e 

harmônico ao paciente. Basicamente, em um paciente jovem, a morfologia dental é 

representada por ângulos incisais arredondados, principalmente os distais; abertura 

incisal pronunciada; linhas e ângulos vestibulares suaves e visível margem incisal 

quando o lábio superior está em repouso. Os incisivos laterais superiores 

normalmente apresentam bordas incisais mais curtas em relação às bordas dos 

centrais. Tais características são mais acentuadas no sexo feminino. Devido ao 

desgaste funcional, através da idade, o sorriso de um paciente idoso apresenta-se com 

plano incisal em linha reta, ângulos incisais mais definidos e ameias incisais fechadas 

ou, muitas vezes, ausentes. A quantidade de incisivo central visível, quando o lábio 

está em repouso, também se torna progressivamente menor, tornando o sorriso 

menos estético. Pacientes jovens, em conseqüência de hábitos parafuncionais, 

também podem apresentar um sorriso senil. Durante o acabamento da restauração, o 

profissional ainda tem a possibilidade de alterar o tamanho e forma do elemento 

dental por meio de reposicionamento de estruturas anatômicas, criando ilusão de 

ótica. Em um sorriso estético, os dentes mantêm, entre si, certa proporcionalidade. 

Assim, num procedimento restaurador, a proporcionalidade alcançada entre os 

elementos dentários mostra que cada dente anterior apresenta, aproximadamente, 

60% do tamanho do dente mesialmente localizado, fato esse baseado na lei da 

proporção áurea. Essa proporção fundamenta-se nos tamanhos aparentes dos dentes e 

não nos tamanhos reais individualmente. Esse conceito, conhecido como “Proporção 

Áurea”, quando não respeitado tem como resultado um sorriso com expressão 

desagradável. Porém, tal regra não é absoluta, pois em alguns pacientes, mesmo com 

a certa desproporcionalidade aparente, observa-se um sorriso harmonioso. 

HEARTWELL; RAHN21 (1990) consideram que a seleção de dentes 

artificiais e seu ajuste para conseguir o padrão estético requerido demandam 

habilidade artística somada ao conhecimento científico. Quanto ao tamanho, durante 

a seleção dos dentes anteriores, consideram alguns aspectos: forma e tamanho da 
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face, tamanho da arcada superior, posição da papila incisiva, bossas caninas, relações 

maxilomandibulares e altura e contorno dos lábios, entre outros. Observam também 

os aspectos relativos ao sexo, idade, contorno da face, personalidade, fator cosmético 

e senso artístico para o estabelecimento correto da forma dos dentes ântero-

superiores. 

Em 1991, LEW36 realizou um estudo para avaliar a diferença entre as 

coroas anteriores, em relação aos chineses e brancos, chegando à conclusão de que a 

diferença é que nos chineses os incisivos laterais são maiores que nos brancos, e os 

incisivos centrais são menores. Esse estudo nos dá a certeza de que cada etnia tem 

suas diferenças de estruturas, e o seu conhecimento ajuda o cirurgião-dentista a 

promover uma reconstrução do elemento perdido mais estético e fiel ao dente 

natural.  

ALBERS1, 1992, escreveu um artigo relacionando os tipos de beleza, 

princípios de percepção visual, proporção e fórmulas, chegando à conclusão de que 

não existe uma fórmula única ou uma proporção que funcione para todos os 

pacientes. Pelo contrário, simetria e harmonia, usadas como complemento da 

dentição existente podem, em muitos casos, levar a um sorriso atraente. E, na 

individualização, deveríamos combinar cada paciente, em vez de usar uma fórmula 

que pode levar esse paciente para fora de sua individualidade. 

JOHNSON27, em 1992, analisou a mistura de raças existentes nos 

Estados Unidos, oriunda da grande imigração de hispânicos, asiáticos e negros, e a 

tendência desses componentes crescerem mais que os brancos caucasianos. Isso tem 

despertado para uma nova postura em relação ao enfoque da literatura odontológica, 

basicamente caucasiana. Vários métodos de diagnóstico e tratamento devem ser 

reavaliados em função desse fato, tais como a cefalometria, avaliações protéticas 

estéticas, disposição e forma dentária, exigência e expectativa dos pacientes e 

biomecânica, dentre outros. Considera, ainda, que as normas são guias de orientação 

mas não são válidas para todos os pacientes. A prótese deve se correlacionar com o 

indivíduo, não com a norma. 
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GILLEN, et al.15, 1994, fez um estudo para análise da normativa das 

proporções dos dentes. Esse trabalho foi conduzido para determinar as dimensões 

médias dos seis dentes anteriores superiores em uma população e avaliar as relações 

entre as dimensões interdentais e intradentais. Para a sua realização, foram feitas 

medições do comprimento e largura dos dentes em questão com paquímetro e foram 

calculadas as razões comprimento pela largura, largura pela largura, comprimento 

pelo comprimento. Concluíram que, embora as dimensões dos dentes variassem um 

pouco em raça e sexo, as razões calculadas foram constantes. Além disso, não se 

observou nenhuma correlação da proporção áurea e as razões calculadas. 

Em 1999, STERRETT et al.58 analisaram os dentes anteriores de 

indivíduos jovens criteriosamente selecionados. Para isso estabeleceu critérios de 

inclusão e exclusão da amostra bem definida. Seus objetivos foram avaliar: 1) 

largura, comprimento e relação largura/altura dos dentes anteriores superiores; 2) 

determinar se há correlação entre dimensões dos dentes e alturas dos indivíduos. Esse 

estudo foi feito em modelo de gesso, após moldagem e confecção de modelos de 

forma padronizada. Sexo, etnia e altura das pessoas (SH) foram registrados para cada 

participante. Devido a uma diversidade étnica existente, foram analisados os dados 

somente do grupo caucasiano. A média da largura das coroas dentárias (mm) de 

pessoas do sexo masculino foi de IC 8,59, IL 6,59 e C 7,64; e do sexo feminino de IC 

8,06, IL 6,13 e C 7,15. A média de altura das coroas em milímetros para o sexo 

masculino foi de IC 10,19, IL 8,70 e C 10,06 e feminino, de IC 9,39, IL 7,79 e C 

8,89. Todas as medidas de largura e comprimento foram significantemente maiores 

nas pessoas de sexo masculino do que do feminino. A média no que diz respeito à 

largura/altura masculina em relação à feminina foi de, respectivamente, IC 0,85 e 

0,86; IL 0,76 e 0,79 e C 0,77 e 0,81. Observa-se que a relação largura/altura dos IC e 

IL são semelhantes para os sexos masculino e feminino. Por outro lado, a relação 

largura/altura dos caninos foi maior no sexo feminino que no masculino. Uma 

diferença estatisticamente significante foi encontrada entre a média (cm) da SH dos 

homens e mulheres: 181,2 contra 164,0. Averiguou-se existir uma correlação positiva 

(p< ou = 0,0001 a 0,0691) entre a relação largura/altura no grupo de dentes e sexos. 

Nenhuma correlação significante foi achada entre quaisquer das dimensões de dentes 



2 Revisão de Literatura 
 

 

24

ou grupo de dentes e SH. Os resultados desse estudo indicam que, em caucasianos do 

sexo masculino e do feminino, a relação de largura/altura dos três grupos de dentes 

anteriores superiores é de 0,81. Em ambos os sexos há uma correlação positiva entre 

dente, grupo de dentes e média largura/altura. 

No mesmo ano, 1999, o autor SNOW56 discutiu a eficiência da aplicação 

unilateral da proporção áurea, por considerá-la um instrumento de análise 

matemática útil para avaliar a dominância e a proporção do arranjo dos dentes 

anteriores, dos lados direito e esquerdo da linha média. Com base nessa 

argumentação, considerou a análise bilateral da largura aparente individual dos 

dentes como uma porcentagem da largura total aparente do segmento dentário 

anterior e propôs o conceito “porcentagem áurea” como sendo de aplicação mais útil 

no diagnóstico e desenvolvimento da simetria, dominância e proporção para 

estabelecer sorrisos esteticamente agradáveis. Supondo que um determinado arranjo 

dentário esteja em proporção áurea, a relação da largura aparente dos dentes ântero-

superiores, de canino a canino, deve ser de 0,618 :1,0 : 1,618 : 1,618 : 1,0 : 0,618. Se 

esses valores forem somados, o valor total será de 6,472. Dividindo os valores 

individuais das proporções por esse total, obtém-se a porcentagem de largura que 

cada dente ocuparia dentro da distância intercaninos, vista de uma perspectiva 

frontal. Os resultados são interessantes porque a proporção áurea aplicada à distância 

intercaninos possibilitou obter a “porcentagem áurea” – 10% : 15% : 25% : 25% : 

15% : 10% . Da mesma forma, quando os primeiros pré-molares são considerados no 

segmento anterior, têm-se os seguintes valores em porcentagem áurea: 5% : 8,5% : 

14% : 22,5% : 22,5% : 14% : 8,5% : 5%. Assim, essa forma bilateral de análise e 

aplicação da proporção ou porcentagem áurea é claramente mais útil do que a 

unilateral, para avaliar as propriedades estéticas de um sorriso, porque: 1) não 

depende da largura do incisivo lateral apenas para sua análise, visto que avalia a 

largura de cada dente e sua contribuição à simetria, dominância e proporção do 

segmento anterior inteiro; 2) dentes com larguras idênticas geram valores em 

proporção áurea ou em porcentagem idênticas na análise; 3) a assimetria é 

claramente identificável e pode ser quantificada; 4) porcentagens de 25% da 

distância intercaninos para um incisivo central (ou 50% para ambos os incisivos) 
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podem ser analisadas durante o ato operatório e são facilmente estimadas sem uso de 

compassos ou calculadoras.  

Em 2000, KHALID30 fez um estudo para determinar se há alguma 

relação entre a dimensão inter-ocular e as larguras mésio-distais dos dentes anteriores 

superiores. Os resultados desse estudo sugerem que a distância inter-ocular pode ser 

um método preliminar na determinação da largura dos dentes anteriores superiores 

para pacientes desdentados. Esses resultados podem ajudar o dentista a selecionar o 

tamanho dos dentes artificiais que serão usados nas próteses. 

MORROW et al.44 em 2000 avaliaram a relação entre sexo, idade e 

comprimento das coroas clínicas dos dentes anteriores. Para isso, obteve 456 pares 

de modelos de gesso de pacientes jovens que apresentavam necessidade de 

tratamento ortodôntico. Cada par de modelos correspondia a um dos 3 grupos de 

diferentes idades: 11-12, 14-15e 18-19 anos. As alturas das coroas clínicas do 

incisivo central direito (11), do canino direito (13), do incisivo lateral esquerdo (22) e 

incisivo central inferior esquerdo (31) foram medidas, da margem gengival da coroa 

à extremidade incisal, usando-se um compasso de ação digital. Obtidos os resultados, 

foi realizada uma análise que revelou um efeito significante (p < 0,0001) da idade em 

relação ao comprimento da coroa para todos os quatro grupos de dentes investigados. 

Um efeito significante concermente ao sexo foi encontrado em relação ao canino 

superior direito, incisivo central superior direito e incisivo lateral superior esquerdo. 

Empregando-se comparações das condições: grupo de dentes, sexo e idade, 

verificou-se que o canino superior direito, o incisivo central superior direito e o 

incisivo lateral superior esquerdo revelaram diferença significante (p <0,0001) 

apresentando aumento no comprimento da coroa clínica nos 3 períodos analisados. 

Pelos achados do presente estudo, os autores concluíram que o processo de erupção 

passiva resulta em aumento no comprimento das coroas clínicas e isso parece 

continuar ao longo dos anos dos adolescentes. Considere-se que seja de grande 

importância para o clínico tomar decisões de tratamento em adolescentes e em 

adultos jovens, principalmente nos segmentos anteriores da boca. 
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Segundo WARD65 (2001), a avaliação da vista frontal dos dentes 

anteriores é muito útil, e a idéia de uma proporção contínua ou razão repetida não 

está necessariamente limitada à proporção áurea. Isso implica, entretanto, que a razão 

entre as larguras dos incisivos central e lateral deve ser a mesma entre o lateral e o 

canino e assim sucessivamente. Com a diversidade que existe na natureza, raramente 

o resultado final segue todas as regras matemáticas do projeto de sorriso 

proporcional. Quando a pessoa começa a entender a relação matemática entre a 

beleza e o mundo circunvizinho, começa a apreciar a interdependência entre eles. O 

clínico, dessa forma, pode usar a proporção que for mais conveniente para cada 

paciente. 

Em 2001, GIL14 descreveu sobre a série numérica de Fibonacci, que 

começou quando ele concluiu o livro Líber Abaci e introduziu na Europa os números 

arábicos utilizados até hoje, que substituíram os números romanos utilizados até 

então, influenciando muitos matemáticos. Nesse livro é apresentada uma seqüência 

de números, que hoje é chamada de seqüência ou números de Fibonacci. Observa-se, 

nessa seqüência, que um número é sempre a soma dos seus dois antecessores e que, 

se dividirmos o último pelo imediatamente anterior, o resultado será muito próximo 

do número áureo (quanto mais avança a série, mais este se aproxima, para depois se 

tornar constante em 1,618). A presença de seqüência de Fibonacci pode ser 

observada em inúmeras formas. Usando a série 1,1,2,3,4,5,8,13,... e considerando o 

um primeiro quadrado de tamanho 1, um emcima do outro (1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, e 

assim sucessivamente), podemos construir uma espiral de Fibonacci. Além da 

espiral, podemos encontrar na natureza vários exemplos de ocorrência da série de 

Fibonacci, dentre elas colmeias de abelhas, nas pétalas das flores, nos galhos das 

plantas, na distribuição das sementes das flores, na distribuição das folhas em uma 

planta, a proporção áurea no corpo humano, no crescimento mandibular, a proporção 

áurea na análise dentária e muitas outras. Sendo assim, essa seqüência numérica está 

sempre presente na arquitetura das estruturas e nas preferências estéticas do ser 

humano, tanto na face, no sorriso, como no corpo. A busca da perfeição tem 

permitido muitos estudos a respeito desses números e proporções. 
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LC = MS  
2 (1+P) 

Em 2003, MONDELLI42 apresentou em seu livro “Estética & Cosmética 

em Clínica Integrada Restauradora” um capítulo sobre Proporção Áurea, desde sua 

origem até inúmeros relatos sobre e como ela aparece nas diferentes partes da 

natureza. Sem dúvida alguma é o relato mais completo que temos disponível na 

literatura Odontológica, e que tem como finalidade o seu entendimento e sua 

aplicação nas reabilitações estéticas desde as unitárias até as totais, independente do 

material ou técnicas adotadas. Além disso, descreve de forma pormenorizada 

algumas regras elaboradas por diversos autores que relacionam a proporção áurea 

encontrada nos dentes e como aplicá-la nos procedimentos restauradores. O próprio 

Mondelli descreve de forma explicativa suas próprias regras para se encontrar a 

proporcionalidade que deve existir entre os dentes naturais anteriores superiores e 

poder aplicá-las nas reabilitações dentárias. Isso facilita e promove um resultado 

estético harmonioso. Através de medida médias de largura e comprimento dos 

incisivos centrais superiores e aplicando sobre eles duas fórmulas, elaboradas por ele, 

pode-se encontrar a altura e largura dos incisivos laterais e caninos superiores em 

proporção áurea com os incisivos centrais. Conhecendo essas fórmulas e aplicando-

as nos trabalhos estéticos a serem desenvolvidos nos seus pacientes, os profissionais 

terão um referencial importante e um guia para facilitar e tornar mais bela a estética 

desses seus trabalhos. As duas fórmulas descritas por Mondelli apresentam 

composições diferentes, porém os resultados, quando da sua utilização, são muito 

parecidos. A 1a delas, desenvolvida a partir da largura do incisivo central superior, é 

a seguinte:  

Onde:    

LC = Largura do incisivo central 

MS = Dimensão da metade do sorriso 

P = Proporção desejável 
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A 2a , também desenvolvida a partir da largura dos incisivos centrais 

superiores, é a seguinte:   LC  = 0,155 x LS            ou       LC  =   0,309 x MLS 

Onde:  

LC = Largura do central 

LS = Largura do sorriso 

MLS = Metade da largura do sorriso 

Pode-se observar que a primeira tem como referência a largura da metade 

do sorriso e a segunda, a largura do sorriso. A aplicação dos valores encontrados nos 

pacientes, por meio dessas fórmulas, pode levar a resultados finais semelhantes. 

Entretanto, o autor ressalta que “em Odontologia Estética deve-se, sempre que 

possível, avaliar e utilizar os princípios estéticos, porém adaptando-os às condições e 

necessidades específicas individuais do paciente, evitando frustrações ao empregar 

padrões fixos, na tentativa de realizar o melhor tratamento”. 

Em 2004, WOLFART, S. et al.67 realizaram um estudo para avaliar se 

haveria correlação entre o tipo da face invertida com os incisivos centrais superiores. 

Foram analisados e fotografados 204 dentes e faces. As faces foram classificadas em 

3 tipos diferentes: triangular, oval e quadrada. A conclusão foi a de que não há 

correlação da face invertida com o formato do incisivo central superior.  
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3  PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar: 

3.1 A precisão de métodos propostos para cálculo da largura dos 

incisivos centrais superiores, em comparação à medida da largura 

real: 

 3.1.1 – Método de Albers  

 3.1.2 – Método de Mondelli I  

 3.1.3 – Método de Mondelli II  

3.2 A proporção estética real (relação largura/altura) dos dentes 

anteriores superiores. 

3.3 O percentual de arcos e hemiarcos, na população testada que 

apresentam os dentes anteriores superiores em proporção áurea com 

a largura do sorriso.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Seleção da amostra 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi imprescindível a colaboração 

de jovens universitários estudantes de Odontologia, da Faculdade de Odontologia de 

Bauru, FOB-USP. Durante a seleção da amostra foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão e exclusão 

4.1.1 Critérios de inclusão dos pacientes no estudo: 

• Ambos os sexos 

• Idade: entre vinte e trinta anos 

• Brasileiros leucodermas 

• Oclusão normal (classe I de Angle) 

 

4.1.2  Critérios de exclusão dos pacientes no estudo: 

• Dentes anteriores restaurados 

• Dentes anteriores desalinhados 

• Presença de diastemas 

• Desgastes dentários 
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• Alterações no contorno do tecido gengival 

• Hábitos parafuncionais 

• Periodontopatias 

• Falta de contenção posterior 

Após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Bauru (anexo), esse grupo de pacientes selecionados foi submetido 

às medições para possibilitar, por meio das condições experimentais estabelecidas 

previamente, a avaliação das hipóteses aventadas. 

As mensurações foram feitas na clínica de Dentística da Faculdade de 

Odontologia de Bauru. Para cada dente houve o cuidado de realizar as sessenta 

medidas, seguindo os conceitos elaborados por CANTISANO9, 1963: 

• Comprimento da coroa clínica do dente – distância da borda incisal ao 

limite apical dente/gengiva; 

• Distância mésio-distal da coroa clínica do dente - distância do ponto 

de contato mesial ao ponto de contato distal. 
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4.2 Materiais utilizados para as mensurações 

Foi utilizado um paquímetro digital modificado (Starret 727-me-6/150, 

Itu-Brasil), para fazer as medições dos dentes ântero-superiores. Adaptou-se ao 

paquímetro uma ponta de titânio, parecida com um compasso de pontas secas, 

permitindo, assim, as medidas entre as ameias dos dentes. Essas pontas são 

parafusadas no paquímetro, podendo ser removidas depois de utilizadas, não 

alterando a forma original do instrumento (Fig.4.1). 

 

Fig. 4.1 - Paquímetro utilizado para as medições, com ponta ativa modificada. 
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Para uma medida mais precisa da largura do sorriso, foi utilizada uma 

máquina fotográfica digital D-100 com Objetiva Nikkor Medical 120mm, ambas da 

Nikon. Todas as tomadas fotográficas foram padronizadas. Isso porque notou-se que 

mensurações com compassos ou réguas milimetradas mostraram uma significante 

variabilidade. 

Para medir a largura do sorriso foi utilizado um programa de 

computador, Image Tool 3, desenvolvido pela Universidade do Texas ( Fig. 4.2). 

 

 

Fig. 4.2 - Sorriso do paciente registrado a ser inserido no computador.  
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4.3 Métodos de mensuração 

Foram feitas três mensurações dos dentes ântero-superiores, como segue: 

• Três mensurações das dimensões mésio-distal e inciso-gengival de 

cada dente, incisivo central, incisivo lateral e canino, feitas diretamente nos 

pacientes, a fim de se obter a medida média de cada dente (Fig. 4.3); 

• Três mensurações da distância intercaninos também foram feitas 

diretamente nos pacientes; 

• Três mensurações da largura do sorriso, feitas na tela do computador, 

para obter a medida ou valor médio da sua largura. Para isso, foram feitas fotografias 

como será descrito a seguir. (fig. 4.3) 

 

Fig. 4.3 - Paquímetro com ponta ativa modificada medindo a largura do incisivo 
central superior direito.  
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4.4 Método Fotográfico para medida da largura do sorriso 

• O paciente sempre permanecia com a cabeça em posição de postura 

natural, para evitar simulação do sorriso; 

• A tomada fotográfica era feita sempre perpendicular ao plano frontal 

do paciente; 

• A distância entre a objetiva e a face vestibular dos incisivos centrais 

superiores foi sempre padronizada em 51cm de distância focal (regulagem da lente 

em x = ¼) 

• Foi necessária a colocação de um dispositivo (esfera de aço) com 8,0 

mm de diâmetro, que serviu de padrão para as medidas a serem feitas na tela do 

computador, evitando distorções (Figs. 4.4 , 4.5 e 4,6).  

 

Fig. 4.4 - A utilização da esfera na fotografia serviu como referencial para as 
medidas das larguras dos sorrisos, na tela do computador.  
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Fig. 4.5 – Imagem da tela do computador mostrando o método de padronização da 
medida da esfera de aço para a mensuração da largura do sorriso. 

 

Fig. 4.6 - Imagem da tela do computador mostrando o método de medida da largura 
do sorriso. 
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4.5 Métodos de comparação das mensurações 

Para a determinação da largura do incisivo central foram empregadas três 

fórmulas, sendo uma proposta por ALBERS1, 1992, e duas propostas por 

MONDELLI42, 2003. 

 

4.5.1 Método sugerido por Albers1: 

Largura da coroa clínica do dente:  LC =     DC    
                                                                  2 (1+P)  

onde:          

 LC= Largura do incisivo central 

 DC= Distância entre caninos 

 P= Proporção desejável. Normalmente utiliza-se a proporção áurea (0,618) 
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4.5.2 Método I sugerido por MONDELLI42 

LC = MS 
       2 (1+P) 

onde: 

LC = Largura do incisivo central 

MS = Largura da metade do sorriso 

P = Proporção desejável. O autor preconiza a utilização da proporção áurea 

representada pelo número 0,618 
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4.5.3 Método II sugerido por MONDELLI42: 

LS  =  10,452 
LC      1,618 

 

10,452 x LC = 1,618 x LS 

 

LC = 1,618 x LS  
          10,452 

LC = 0,155 x LS 

onde: 

LC = Largura do central 

LS = Largura do sorriso 

 

As mensurações foram realizadas apenas por um examinador, a fim de   

padronizar as medidas. Foram feitas três mensurações para cada dente, distância 

intercaninos e largura do sorriso, sendo transcritos os valores de cada um para a ficha 

do indivíduo contendo: Nome, Idade e Sexo. 
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4.6  Planejamento Estatístico 

Para as comparações entre os métodos foram utilizados a Análise de 

Variância a um Critério e o teste de Tukey, sendo adotado com nível de significância 

de 5%. 

Para a determinação da proporção de ocorrência da proporção áurea foi 

utilizado intervalo de confiança a 95%. 

Os dados foram descritos em tabelas e gráficos com utilização dos 

parâmetros de média e desvio-padrão. 

Para a determinação do erro casual das medidas da proporção áurea 

aparente utilizou-se o cálculo proposto por DAHLBERG24. 
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5 RESULTADOS 

A partir das tabelas I, II e III constantes no anexo, construiu-se a tabela 

5.1 que apresenta os resultados obtidos nos estudos das medidas reais dos incisivos 

centrais superiores, bem como os resultados da aplicação das fórmulas de Albers, 

Mondelli I e Mondelli II. Nessa tabela, a primeira coluna corresponde aos métodos 

utilizados para comparações, a segunda coluna ao número de amostra, a terceira 

coluna à média das mensurações das larguras dos incisivos centrais, a quarta aos 

respectivos desvios-padrão, a quinta as diferenças entre as médias das fórmulas com 

a largura real dos incisivos centrais.  

Tabela 5.1 - Médias (mm) da largura dos incisivos centrais superiores obtidas 
através da medida real, da aplicação das fórmulas, seus respectivos 
desvios-padrão e diferenças entre elas com a medida real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método n média dp  Diferença 
para real 

L_REAL 30 8,49 0,66  - 

ALBERS 30 10,75 0,99  2,26 

MOND_I 30 8,12 0,64  -0,37 

MOND_II 30 8,15 0,64  -0,34 
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Para verificar se a diferença entre os valores numéricos obtidos foi 

estatisticamente significante, aplicou-se a análise de variância (ANOVA) a um 

critério, considerando como variável independente o método de obtenção de largura 

do incisivo central (tabela 5.2)  

Tabela 5.2 - Análise de variância a um critério aplicada aos dados da tabela. 5.1 

GL Efeito QM efeito GL erro QM erro F P-L 

3* 47,58089 87* 0,304783* 156,1140* 0,00* 

 

Pode-se verificar pela análise de variância que houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos experimentais. A fim de apontar as 

condições responsáveis pela significância estatística, realizou-se a comparação 

individual entre os grupos, aplicando-se o teste de Tukey a um nível de significância 

de 5% (tabela 5.3) 

Tabela 5.3 - Teste de TUKEY para comparações individuais relativas à tabela 5.1 

Comparação P  
Real x Albers 0,0001* * 
Real x Mond I 0,0559 NS 
Real x Mond II 0,0853 NS 
Albers x Mond I 0,0001 * 
Albers x Mond II 0,0001 * 
Mond I x Mond II 0,9980 NS 

* diferença estatisticamente significante (p < 0,05) 

A análise da tabela 5.3 mostra resultados estatisticamente iguais quando 

se compara a largura real com as fórmulas de Mondelli I e Mondelli II. Também não 

apresenta diferença estatisticamente significante quando se comparam as fórmulas de 

Mondelli I e Mondelli II. Por outro lado, os resultados obtidos com a fórmula de 

Albers mostram diferença estatisticamente significante quando comparados com os 

resultados dos outros 3 métodos constantes na tabela 5.1. 
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A partir da tabela IV constante do anexo referente, obteve-se a tabela 5.4, 

que apresenta as médias percentuais e respectivos desvios-padrão das proporções 

estéticas (relação largura/altura) dos dentes ântero-superiores. 

Tabela 5.4 - Médias percentuais (%) e respectivos desvios-padrão da proporção 
estética (largura/altura) dos dentes ântero-superiores. 

 

 

 

 

 

Pode-se observar na tabela 5.4 que, na amostragem de 60 indivíduos (180 

dentes), a média encontrada para os incisivos centrais foi de 82,37% com desvio-

padrão de 8,78, para o incisivo lateral foi de 77,33% com desvio-padrão de 10,29 e 

para o canino foi de 77,41% com desvio de 7,15. 

Com base nas tabelas VI, VII e VIII do anexo, constitui-se a tabela 5.5 

que, apresenta os dados correspondentes à largura aparente dos incisivos centrais e 

incisivos laterais. 

Dente n Média 
percentual dp 

Central 60 82,37 8,78 

Lateral 60 77,33 10,29 

Canino 60 77,41 7,15 
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Tabela 5.5 - Dados individuais da largura aparente (mm) dos incisivos centrais e 
incisivos laterais e média da proporção obtida pela divisão da largura do 
incisivo central pela largura do lateral 

 

 
Média da proporção áurea dos 60 hemiarcos = 1,508 

Paciente L.A - 11 L.A - 12 P.A Áurea L.A- 21 L.A - 22 P.A Áurea 
1 7,7 4,7 1,6 7,9 5,4 1,5 
2 7,7 5,3 1,5 7,8 5,2 1,5 
3 9,0 6,3 1,4 9,0 6,2 1,4 
4 7,8 5,6 1,4 7,6 5,5 1,4 
5 8,6 5,3 1,6 8,0 6,3 1,3 
6 7,5 4,9 1,5 7,5 6,0 1,3 
7 7,7 5,2 1,5 7,8 5,3 1,5 
8 7,2 4,6 1,6 7,6 4,5 1,7 
9 8,7 5,4 1,6 8,9 5,4 1,6 

10 7,6 5,0 1,5 8,2 5,6 1,5 
11 9,0 5,6 1,6 8,6 6,1 1,4 
12 7,7 4,7 1,6 8,1 5,2 1,6 
13 9,9 5,0 1,9 9,5 6,3 1,5 
14 9,0 6,9 1,3 8,5 6,3 1,3 
15 8,3 5,5 1,5 8,9 6,0 1,5 
16 9,4 6,9 1,4 9,7 7,1 1,4 
17 9,7 5,9 1,6 9,5 5,8 1,6 
18 10,2 6,6 1,5 10,6 7,0 1,5 
19 7,5 5,1 1,5 7,1 4,6 1,5 
20 7,5 4,2 1,8 7,4 5,5 1,4 
21 8,5 6,3 1,3 8,6 5,8 1,5 
22 8,0 5,1 1,6 7,6 5,4 1,4 
23 7,5 4,9 1,5 7,6 5,7 1,3 
24 8,0 4,7 1,7 8,7 5,1 1,7 
25 8,0 4,2 1,9 7,9 4,8 1,6 
26 7,5 6,0 1,2 7,4 5,9 1,3 
27 7,8 5,3 1,5 7,4 5,4 1,4 
28 8,1 5,5 1,5 8,3 6,6 1,3 
29 9,0 5,2 1,7 8,9 5,4 1,6 
30 8,0 5,1 1,6 8,0 5,0 1,6 
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Na determinação do erro casual, ao se executar o cálculo da proporção 

áurea, utilizou-se o cálculo de erro proposto por Dahlberg24 aplicado sobre as tabelas 

VII e VIII constantes no apêndice. 

n
erro d

2

2∑
=

                 onde, d = diferença entre 2a e 3a  medições 

                                            n = número repetições 

 

O resultado foi um erro casual de 0,057; assim, variações dessa ordem 

podem ser consideradas por erro de medição. Então, valores de 1,561 a 1,675 podem 

ser considerados em proporção áurea. 

O resultado das 60 proporções avaliadas mostrou média = 1,508 e dp = 

0,159, que, comparado ao valor 1,618, mostrou diferença estatisticamente 

significante ( t = 5,310; p < 0,0001). Isso significa que o valor obtido na população 

estudada em média é menor que o valor da proporção áurea. 

Através da tabela 5.5 foi feita uma análise de quantos indivíduos 

apresentam seus dentes em proporção áurea em relação aos hemiarcos. Assim, de um 

total de 60 hemiarcos, 38 (63,3%) estão em proporção áurea, sendo que  24 (80,0%)  

indivíduos apresentam pelo menos 1 hemiarco com os seus dentes em proporção 

áurea com intervalo de confiança de 61,4 a 92,3% e 14 (46,6%) indivíduos 

apresentam os 2 hemiarcos em proporção áurea, com intervalo de confiança de  28,3 

a 65,7% .  

A partir da tabela V, constante do anexo, elaborou-se a tabela 5.6, que 

mostra as médias da largura do sorriso, da metade do sorriso, corredor bucal e das 

larguras real e aparente da soma dos 3 dentes ântero-superiores (IC, IL e C). 
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Tabela 5.6 - Médias (mm) da largura do sorriso, da metade do sorriso, do segmento 
anterior, do corredor bucal e das larguras real e aparente dos 3 dentes 
ântero-superiores.  

 

Os gráficos 5.1, 5.2 e 5.3 foram elaborados a partir da tabela 5.5 e 

representam valores percentuais do número de hemiarcos, arcos e de indivíduos que 

apresentam seus dentes em proporção áurea.  

 

Gráfico 5.1 – Representação gráfica do número de hemiarcos que apresentam seus 
dentes em proporção áurea. 

 

 LS M S Seg. Ant CB 
Largura 

real dos 3 
dentes 

Largura 
aparente 

dos 3 dentes
Médias 52,63 26,31 16,25 10,04 22,71 18,04 
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Gráfico 5.2 – Representação gráfica do número de indivíduos que apresentam um 
de seus hemiarcos com os dentes em proporção áurea. 

 

 

 

Gráfico 5.3 – Representação gráfica do número de indivíduos que apresentam os 
dois hemiarcos em proporção áurea. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Da Metodologia 

Pelo fato de a face ser um segmento fundamental na composição estética 

de um indivíduo, os dentes ântero-superiores assumem grande importância na 

estética da mesma26 . Por esse motivo, surgiu a necessidade de se obter conhecimento 

de normas básicas para avaliar a proporção dos dentes anteriores. 

Apesar de os profissionais das diferentes especialidades da Odontologia 

sempre terem estado cientes da importância da estética dental, o acesso e o enfoque 

que a mídia dá em relação à beleza fez com que a busca por um padrão de beleza, 

tanto corporal quanto do sorriso, aumentasse drasticamente. Isso fez com que 

houvesse o desenvolvimento de novas técnicas, possibilitando uma ampliação nas 

opções de tratamento, melhorando a aparência estética do sorriso. Porém, não se 

pode esquecer de que a estética muitas vezes é pessoal, subjetiva, que varia de 

acordo com a época, cultura e com o meio17. 

Essa motivação pela estética acabou levando os pacientes aos 

consultórios e, conseqüentemente, fazendo com que os cirurgiões-dentistas 

pudessem, através de métodos e técnicas apuradas, tornar o sorriso agradável e 

dentro do contexto facial, não pensando somente no sorriso isoladamente.   

Assim, BLANCO, et al.5 defendiam que as formas dos dentes 

determinavam a aparência estética, sendo necessário conseguir formas anatômicas 

naturais, porque pequenas variações nessas formas e contornos produziriam 

diferenças na aparência estética do indivíduo. GOLDSTEIN18 (1969) já concluía que 

o contorno cosmético dos dentes poderia ser o tratamento ideal para muitos casos 

dentro da Odontologia Estética, conseguindo um sorriso harmônico e estético.  
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E tudo começou quando os gregos, através de Pitágoras, observaram 

certos padrões e números relacionados com ocorrências na natureza. Essas 

ocorrências explicam a harmonia e beleza encontradas na natureza, porque as 

relacionam à ciência dos números. Não foram somente os antigos matemáticos que 

reconheceram a média áurea, mas também os arquitetos e escultores gregos.  

A partir dessa descoberta, deu-se importância para um fator revelante na 

aparência do sorriso, que é a proporcionalidade entre os dentes. Esta depende da 

relação entre a altura e a largura dos dentes, bem como da sua disposição no arco e 

da configuração do sorriso. Se dois dentes têm a mesma largura, mas comprimentos 

diferentes, o dente mais comprido parecerá mais estreito; portanto, a similaridade de 

largura e comprimento de cada dente com os adjacentes pode ter um efeito 

significativo na aparência visual do conjunto1. A proporção entre os dentes pode 

facilmente ser modificada pela execução de procedimentos restauradores 

melhorando, dessa forma, a proporção entre os dentes ântero-superiores e, 

conseqüentemente, alterando um sorriso não agradável e desarmônico em um sorriso 

esteticamente harmônico e agradável. 

E, para que os objetivos estéticos sejam alcançados, existem alguns 

princípios que podem auxiliar os profissionais da área a tornar, quando necessário, o 

sorriso dos seus pacientes esteticamente mais agradável. Toma-se como exemplo a 

grade de Levin, que apresenta variações que podem se adaptar a qualquer tipo de 

composição dentária planejada para adultos-jovens e adultos, permitindo a melhor 

relação de posição e aparecimento gradual de dentes estética e morfologicamente 

corretos42 . Esse seria um método utilizado sempre em proporção, sendo o incisivo 

central proporcional ao incisivo lateral e assim sucessivamente. Em termos 

numéricos, ao se observar uma pessoa sorrindo, esse sorriso deve se apresentar 

agradável e harmônico quando, a partir da linha média em direção ao canino o 

tamanho aparente do incisivo lateral seja aproximadamente 62% do tamanho central, 

e o canino 62% do lateral. 
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Depois do estudo de Levin35, muitos autores avaliaram e pesquisaram 

formas e métodos para tentar facilitar ou padronizar o uso com o número áureo, 

dentro da Odontologia Estética, facilitando o trabalho dos cirurgiões-dentistas e 

proporcionando um resultado mais satisfatório para os pacientes que procuram um 

padrão de beleza e estético nos consultórios. Porém deve-se lembrar que, muitas 

vezes, o sorriso em proporção áurea não se apresenta harmônico e, sim, um sorriso 

artificial; por isso, deve-se primeiro fazer um planejamento (“make-up”), conversar 

com o paciente e observar se essa mudança no sorriso realmente ficará agradável e 

harmônica com a face ou simplesmente ficará como as teclas de um piano, o que não 

agradaria ao próprio paciente. 

ALBERS1 (1992) também estudou formas de usar e se chegar a uma 

proporção dos dentes ântero-superiores. Ele descreveu uma fórmula para se obter a 

largura do incisivo central a partir da distância entre os caninos. 

Outro autor que, também, se dedicou muito para que se chegasse a uma 

fórmula, a qual pudesse ser aplicada para realizações de sorrisos estéticos e 

harmônicos foi MONDELLI42 em 2003. Esse autor preconizou duas fórmulas que 

empregam a largura do sorriso e a metade da largura do sorriso para determinar a 

largura relativa do incisivo central. 

Através do conhecimento e estudo dessas fórmulas, é que surgiram o 

interesse e o motivo desta pesquisa, para saber qual delas atingiria com mais 

aproximação a medida real encontrada por meio das mensurações feitas nos 

indivíduos aqui selecionados.  

Uma das maiores dificuldades na definição da metodologia utilizada 

desta pesquisa foi a tomada ou medida da largura do sorriso dos pacientes. As 

primeiras medidas foram feitas diretamente no paciente, utilizando-se um paquímetro 

que apresentava sua ponta ativa especialmente modificada para esse tipo de registro. 

Isso viria ao encontro de sugestões existentes na literatura onde SEARS52 (1938), 

HUNTER; PRIEST25 (1960), TJAN63 (1984) assim procederam para determinar a 
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largura do sorriso. Após vários ensaios, verificou-se grande variabilidade nessas 

medidas ocasionadas por: fatores como: o paciente necessitava sorrir varias vezes e 

isso criava certo constrangimento, ou os sorrisos não eram mais espontâneos ou 

naturais; o toque de um instrumento rígido em tecidos moles também apresentava 

variações de tomadas de medidas. Como necessitava-se de medidas exatas para 

aplicação nas fórmulas representativas dos autores a fim de poder compará-las entre 

si e com os resultados das medições feitas diretamente nos dentes, essa técnica de 

medição deixou a desejar. Assim, adotou-se o registro fotográfico do sorriso dos 

pacientes a uma distância controlada e exata. Os pacientes se sentiram mais 

confortáveis, pois sorriam de forma natural uma só vez. Além disso, o registro do 

sorriso passava para a tela de um computador que, por meio de um programa 

específico (Image Tool) procedia às medidas da largura do sorriso, ponto a ponto, 

minimizando a possibilidade de variações nessas medições. Assim, pode-se ter as 

medidas da largura do sorriso com precisão comparável às medidas dos dentes feitas 

diretamente na boca dos pacientes. A margem de variabilidade apresentou erro 

casual de 0,057, o que pode ser visto nas tabelas VI, VII e VIII do anexo. Isso 

permitiu obter valores com precisão que seriam aplicados nas fórmulas aqui 

estudadas, e resultados mais homogêneos e realistas. 

Os resultados de medições conseguidos nessa pesquisa e, por 

conseguinte, aplicados nas fórmulas de ALBERS1, MONDELLI42 I e MONDELLI42 

II, permitiram obter valores de proporções bastantes precisos.  
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6.2 Dos Resultados 

A tabela 5.1 mostra os valores médios da largura dos incisivos centrais 

superiores (8,49mm) obtidos através de mensurações feitas diretamente nos pacientes 

que constituíram a amostra desta pesquisa. Também apresenta as larguras médias dos 

incisivos centrais superiores obtidas através da aplicação das fórmulas de ALBERS1 

(10,75 mm), MONDELLI42 I (8,12mm) e MONDELLI42 II (8,15mm), bem como os 

respectivos desvios-padrão. 

Esses resultados mostram uma proximidade muito grande entre os 

valores descritos por MONDELLI42 I e II com o valor real conseguido neste 

trabalho, o que não acontece com os valores obtidos por ALBERS1. A análise 

estatística (Tabelas 5.2 e 5.3) demonstrou não haver diferença estatisticamente 

significante entre as duas fórmulas preconizadas por MONDELLI42, e também entre 

elas, e o valor real obtido neste trabalho. Por outro lado, mostrou diferença 

estatisticamente significante da fórmula de ALBERS1 em relação às outras três 

constantes na tabela 5.1. Assim, a fórmula desenvolvida por Albers1 apresentou uma 

variação muito grande em relação aos valores reais da largura dos incisivos centrais 

superiores. Os resultados constantes na tabela 5.1 sugerem aplicar com maior 

segurança e objetividade as duas fórmulas de MONDELLI42 quando se deseja obter 

valores de largura dos incisivos centrais superiores e, a partir deles, as larguras dos 

incisivos laterais superiores e, seqüencialmente, dos caninos superiores. 

Por que é importante ter uma fórmula para obter a largura do incisivo 

central superior próxima de uma largura real? 

Através da utilização de qualquer uma das duas fórmulas de 

MONDELLI42, os profissionais poderão ser beneficiados em situações clínicas onde 

é imperativo saber a largura ideal do incisivo central superior, para cada paciente. 

Com isso, o resultado estético final do tratamento será facilitado, harmonioso e 

dentro dos princípios da proporção áurea. A construção da grade de proporção dos 

dentes anteriores é de grande utilidade em muitas situações clínicas, onde o 
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profissional não tem ou perdeu a referência do tamanho dos dentes anteriores 

superiores do paciente, como por exemplo presença de diastemas múltiplos, dentes 

com formas anatômicas irregulares ou alteradas, presença de dentes conóides ou 

microdentes, desgastes excessivos resultantes de hábitos parafuncionais ou por 

bulemia ou refluxo gastro-esofágico, anomalias de forma da coroa dentária 

relacionadas às malformações congênitas ou genéticas, necessidade de modificação 

do alinhamento dentário através de procedimentos cosméticos, etc. Esses benefícios 

também podem ser estendidos para reabilitação de pacientes desdentados totais, quer 

seja através de próteses totais removíveis ou próteses sobre implantes. Daí, poder se 

afirmar que a técnica para traçar a grade em proporção áurea de MONDELLI42 

(2003) é mais realista e precisa do que a sugerida por LEVIN35, cujo ponto de partida 

é a largura do incisivo central, a qual não contempla as situações apontadas 

anteriormente.   

Esses benefícios adivindos da utilização das fórmulas para obtenção da 

largura do incisivo central superior podem ser coadjuvados pelo conhecimento da 

relação largura/altura dos dentes anteriores. Segundo MONDELLI42 (2003), essa 

relação ou proporção estética dos dentes ântero-superiores, tomando por base os 

valores de largura/altura de vários autores, deve ser esta: incisivo central superior – 

80%, incisivo lateral superior – 69% e canino superior – 72%.  A tabela 5.4 mostra 

resultados da relação largura/altura muito próximos aos valores sugeridos por 

MONDELLI42 (2003) com base nos valores médios existentes na literatura 

especializada. As diferenças percentuais da relação largura/altura sugeridas por 

MONDELLI42 (2003) e as encontradas neste trabalho foram as seguintes: incisivos 

centrais superiores = 2,37%, incisivos laterais superiores = 8,33%, e caninos 

superiores = 5,41%. 

Essas pequenas diferenças, bem como pequenas variações que podem ser 

encontradas no estabelecimento das grades de proporção áurea, podem estar 

relacionadas com as diferentes origens dos pacientes que constituem a amostra desta 

pesquisa. Esse fato é reforçado por WILLIAMS66 (1914), KRAUS & JORDAN32 

(1965), MOOREES45 (1957), KEENE28 (1964), GRAVE19 (1987), LEW36 (1991), 
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JOHNSON27 (1992) os quais, estudando as possíveis diferenças existentes entre 

dentes de diferentes grupos étnicos, destacaram que existe dificuldade de medidas e 

que os cálculos podem apresentar uma certa margem de erro. Observaram também 

que as populações por eles estudadas apresentaram tamanhos de dentes diferentes 

entre si. Outros autores como SEARS53 (1941), MOOREES45 (1957), GHOSE16 

(1979), STARRETT58 (1999) relacionam pequenas diferenças dos tamanhos dos 

dentes em relação aos homens e mulheres. 

Essas pequenas variações não invalidam a utilização dessas fórmulas 

para servir de referencial quando valores e referências foram perdidos por algum dos 

motivos citados anteriormente. 

Esse assunto ainda é muito escasso na literatura, o que não nos permite 

uma discussão mais ampla e fundamentada em comparações com outros autores. 

Existem alguns autores estudando métodos e fórmulas matemáticas para se conseguir 

sorrisos harmônicos; porém nenhum ainda que tenha testado e comparado essas 

fórmulas para que possam ser utilizadas com maior precisão na resolução de sorrisos 

harmônicos e estéticos, podendo, assim, alcançar um resultado satisfatório, através 

desses cálculos matemáticos. O poder de imaginação é tão grande e a vontade de se 

conseguir uma fórmula precisa levou WOLFART67 (2004) a relacionar a forma e 

proporção do incisivo central superior com a forma e proporção da cabeça invertida 

do indivíduo. 

Apesar pouco explorado na Odontologia, a proporção áurea é tema antigo 

presente na arquitetura grega, onde alguns arquitetos e matemáticos já utilizavam o 

número de ouro para construir como por exemplo, o Phartenon ou pinturas de igrejas 

da Idade Média, como as pintadas por Michelangelo.. Diziam os gregos, com justa 

razão, que o homem é a medida de todas as coisas. E é também o que há de mais 

importante no mundo. É a obra prima da filogenia e é a obra prima de si mesmo. 

Porém, na Odontologia Estética, esse tema ainda é muito recente e desconhecido por 

muitos cirurgiões-dentistas.  
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A análise científica e cuidadosa de sorrisos harmônicos mostra que essa 

proporção regressiva de aparecimento, juntamente com a simetria, pode ser 

sistematicamente aplicada para avaliar e melhorar a estética dentária de modo 

previsível, mas que pequenas variações são aceitáveis e podem até mesmo contribuir 

com a composição dentofacial35,37,38 . 

Também, neste trabalho, foram feitas medidas aparentes, através do 

programa de computador Image Tool, dos dentes anteriores de ambos os lados, para 

que em seguida fosse dividida a largura do incisivo central pelo lateral, para 

constatar quantos deles estariam em proporção áurea, pelo menos em um hemiarco, o 

que resultou em 60 medidas. 

Além disso, procurou-se saber quantos hemiarcos, quantos arcos e 

quantos indivíduos apresentavam esses dentes em proporção áurea (tabela 5.5). 

Os resultados constantes da tabela 5.5 e gráficos 5.1, 5.2 e 5.3 mostraram 

que: de um total de 60 hemiarcos, 38 (63,3%) estão em proporção áurea, sendo que 

24 (80,0%) indivíduos apresentam pelo menos um hemiarco com seus dentes em 

proporção áurea e 14 (46,6%) indivíduos apresentam os 2 hemiarcos em proporção 

áurea. São percentuais significativos, ao se levar em consideração que na amostra 

estão indivíduos de diferentes grupos étnicos e sexos. Segundo KRAUS & 

JORDAN32 (1965,) essa proporção poderia ser ainda maior se trabalhasse com 

indivíduos de uma única raça e sexo. Para realizar os cálculos de proporção áurea, 

consideraram-se os valores proporcionais de 1,6 e uma extensão para 1.5 e 1.7, 

levando-se em conta a pequena margem de erro casual de 0,057. Para facilidade de 

cálculo, os valores de medidas individuais e de proporção áurea entre os incisivos 

centrais e laterais foram determinados com uma casa decimal, conforme tabela 5.5. 

Ainda em relação aos dados da tabela 5.5, observa-se que a média geral 

dos valores de proporção existentes entre os incisivos centrais e laterais dos 60 

hemiarcos foi de 1,508. Esse valor é menor que o valor exato da proporção áurea de 

1,618, com diferença estatisticamente significante (p < 0,0001). Apesar de o valor 
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obtido na população estudada ser menor que o valor clássico de 1,618, os valores 

individuais de proporção áurea encontrados são bastante significativos. Além disso, 

essa pequena diferença encontrada (0,110) pode ser plenamente justificada pela 

determinação do erro casual de medida que foi da ordem de 0,057 e da 

heterogeneidade da amostra.  

Observa-se, pelos resultados aqui obtidos que uma boa parte dos 

indivíduos apresentam seus dentes em proporção áurea, independente da raça e sexo. 

Isso reforça a idéia de que o cálculo geral da largura dos incisivos centrais 

superiores, através de fórmulas, em especial as de MONDELLI42 I e MONDELLI42 

II, está bem próximo do real e poderá ser usado como ponto de partida para os 

demais cálculos de proporções estéticas dentárias. Além disso, poderá ser um 

parâmetro para orientar os profissionais que necessitam reconstruir dentes em 

situações de perda ou de ausência na boca do paciente. 

A própria tabela 5.6 expressa diversos dados de proporções harmônicas, 

obtidas a partir de algumas mensurações da boca do indivíduo, bem como a 

aplicação das fórmulas e do valor matemático da proporção áurea (1,618). Os valores 

médios obtidos a partir de medidas feitas nos pacientes, e também através do 

programa Image Tool, servem como orientação para determinar valores 

proporcionais quando se deseja reabilitar ou avaliar os padrões estéticos e proporções 

de pacientes ou indivíduos, para estudos complementares dos padrões de beleza e sua 

relação com a estética facial.        

Sem dúvida alguma, um profissional que saiba utilizar esses valores de 

referência de um paciente e utilizá-los como um guia de orientação, poderá ter seus 

trabalhos restauradores ou reabilitadores mais facilitados, mais harmoniosos, mais 

estéticos e, por conseguinte, aceitação e satisfação maiores de seus pacientes.  
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7 CONCLUSÕES 

Com base na metodologia e resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se 

concluir que: 

7.1 As fórmulas MONDELLI42 I e II são mais precisas que a 

de ALBERS1 para a determinação da largura real dos incisivos centrais 

superiores  

7.2 A proporção estética real (relação largura /altura) dos 

dentes anteriores confirma os valores constantes da literatura 

7.3 63,3% dos segmentos dentários direito e esquerdo (arcos) 

apresentam-se em proporção áurea com a largura do sorriso; 80,0% da 

população apresentam pelo menos um hemiarco e 46% os dois hemiarcos 

em proporção áurea com a largura do sorriso. 
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Tabela I - Medidas individuais (mm) da largura e comprimento dos 6 dentes ântero- superiores 

 Paciente Idade Sexo C_11 C_12 C_13 L_11 L_12 L_13 C_21 C_22 C_23 L_21 L_22 L_23 
1 21 Fem 11,18 8,91 9,93 7,97 5,91 7,05 10,84 9,07 9,36 8,05 6,08 7,04 
2 20 Fem 9,42 8,10 8,16 7,84 5,86 7,26 9,18 7,98 8,20 7,84 6,06 6,93 
3 21 Mas 12,65 10,72 12,68 9,59 8,18 8,33 12,46 11,68 12,41 9,73 8,16 8,07 
4 21 Fem 10,92 8,34 9,48 7,87 6,53 6,89 10,84 9,08 10,64 6,17 6,74 7,21 
5 24 Fem 10,03 8,0 8,73 8,80 6,21 7,70 10,71 8,64 9,38 8,11 6,63 7,60 
6 23 Fem 9,65 8,99 8,57 7,74 6,17 6,57 9,93 7,75 9,18 7,89 6,00 7,20 
7 23 Fem 9,88 7,59 10,67 7,57 6,14 7,05 9,92 8,65 10,12 8,13 6,17 7,32 
8 25 Fem 9,93 8,25 10,24 7,83 5,75 7,90 10,03 7,82 9,44 7,91 5,96 8,06 
9 24 Mas 9,42 7,94 9,31 9,27 6,82 7,97 9,69 7,85 9,18 9,13 6,35 7,77 

10 22 Mas 11,40 9,90 10,56 8,73 6,59 7,68 10,60 9,13 11.10 8,7 7,39 8,17 
11 21 Fem 9,48 8,17 8,85 9,18 6,26 6,94 9,01 7,99 9,31 8,95 6,62 7,20 
12 23 Fem 10,17 9,12 9,35 7,99 6,71 7,63 10,29 9,19 9,33 8,23 6,43 7,62 
13 20 Mas 11,83 8,82 11,7 9,85 7,14 8,11 11,47 8,13 10,02 9,38 7,29 8,08 
14 25 Fem 10,78 9,93 9,55 9,06 6,89 7,49 10,69 8,95 9,01 8,59 6,26 7,53 
15 21 Mas 11,64 8,33 11,52 8,74 7,26 8,34 10,88 9,52 12,38 8,55 7,51 7,82 
16 23 Fem 10,23 8,08 9,43 8,10 7,17 7,86 10,26 9,5 10,11 8,48 7.03 7.95 
17 30 Mas 10,83 8,77 10,57 9,07 6,34 8,00 10,54 8,33 10,35 8,62 6,58 7,61 
18 24 Mas 10,92 9,14 10,19 9,60 7,62 8,24 11,09 9,81 10,80 9,48 7,58 8,06 
19 25 Fem 9,27 7,11 8,74 7,43 5,63 6,68 9,47 7,54 8,17 7,54 5,52 6,49 
20 23 Mas 11,94 10,16 11,79 8,27 6,25 7,74 11,41 8,66 10,71 8,48 5,66 7,73 
21 22 Mas 8,69 7,93 10,52 9,27 7,32 8,43 8,75 7,07 8,77 9,23 7,06 8,28 
22 20 Fem 9,69 8,14 9,50 8,51 7,08 7,62 9,85 8,24 9,59 8,48 6,99 7,50 
23 22 Fem 9,72 9,38 8,77 8,24 6,18 7,78 9,73 9,43 9,08 8,00 6,31 7,84 
24 23 Fem 11,51 9,73 10,32 8,42 6,02 7,51 10,74 10,32 10,81 8,57 6,10 7,56 
25 20 Fem 8,84 6,62 8,63 8,38 7,14 7,64 8,77 6,87 8,62 8,74 6,99 7,50 
26 23 Fem 9,48 7,91 9,26 7,62 6,43 7,50 10,16 8,64 8,96 7,92 6,66 7,49 
27 24 Fem 10,82 9,44 10,73 8,15 6,48 7,40 11,05 9,85 10,99 7,94 6,78 7,47 
28 20 Fem 9,87 6,82 8,77 8,13 7,29 7,08 9,46 8,61 9,17 8,60 7,28 7,42 
29 28 Mas 10,85 7,98 10,09 9,42 6,3 7,98 10,57 8,2 9,88 9,38 6,45 8,01 
30 26 Fem 11,35 8,77 10,62 8,88 6,52 7,27 11,31 10,00 11,07 9,00 6,69 7,39 
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Tabela II - Medidas individuais (mm) da distância intercaninos (CC) e da largura 
do sorriso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Ida Sexo CC Sorriso 
1 21 Fem 32,82 49,38 
2 20 Fem 34,80 49,49 
3 21 Mas 38,95 56,84 
4 21 Fem 34,96 56,87 
5 24 Fem 37,28 53,61 
6 23 Fem 33,92 50,27 
7 23 Fem 34,05 50,94 
8 25 Fem 33,74 46,86 
9 24 Mas 36,29 54,65 
10 22 Mas 35,49 53,22 
11 21 Fem 36,77 51,43 
12 23 Fem 33,58 50,59 
13 20 Mas 37,33 47,30 
14 25 Fem 29,31 54,65 
15 21 Mas 35,68 52,91 
16 23 Fem 35,8 60,42 
17 30 Mas 36,20 56,92 
18 24 Mas 40,55 63,96 
19 25 Fem 31,92 52,50 
20 23 Mas 28,28 50,41 
21 22 Mas 39,92 56,96 
22 20 Fem 35,88 51,07 
23 22 Fem 35,53 49,02 
24 23 Fem 34,31 46,31 
25 20 Fem 27,41 46,93 
26 23 Fem 35,35 53,14 
27 24 Fem 35,13 51,25 
28 20 Fem 37,07 49,54 
29 28 Mas 37,8 57,67 
30 26 Fem 28,7 53,80 
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Tabela III - Médias reais da largura (mm) dos incisivos centrais (L real), médias 
da largura (mm) dos IC obtidas com 3 diferentes fórmulas e 
respectivas diferenças entre elas e a largura real. 
 

Paciente L_real  Albers Albers_dif  Mond_1 Mond_1_dif  Mond_2 Mond_2_dif 
1 8,01  10,13 2,12  7,62 -0,39  7,64 -0,37 
2 7,84  10,74 2,90  7,64 -0,20  7,66 -0,18 
3 9,66  12,02 2,36  8,77 -0,89  8,80 -0,86 
4 7,02  10,79 3,77  8,78 1,76  8,80 1,78 
5 8,46  11,51 3,05  8,27 -0,18  8,30 -0,16 
6 7,82  10,47 2,65  7,76 -0,06  7,78 -0,03 
7 7,85  10,51 2,66  7,86 0,01  7,89 0,04 
8 7,87  10,41 2,54  7,23 -0,64  7,25 -0,62 
9 9,20  11,20 2,00  8,43 -0,77  8,46 -0,74 

10 8,72  10,95 2,24  8,21 -0,50  8,24 -0,48 
11 9,07  11,35 2,28  7,94 -1,13  7,96 -1,10 
12 8,11  10,36 2,25  7,81 -0,30  7,83 -0,28 
13 9,62  11,52 1,91  7,30 -2,32  7,32 -2,29 
14 8,83  9,05 0,22  8,43 -0,39  8,46 -0,37 
15 8,65  11,01 2,37  8,17 -0,48  8,19 -0,45 
16 8,29  11,05 2,76  9,32 1,03  9,35 1,06 
17 8,85  11,17 2,33  8,78 -0,06  8,81 -0,03 
18 9,54  12,52 2,98  9,87 0,33  9,90 0,36 
19 7,49  9,85 2,37  8,10 0,62  8,13 0,64 
20 8,38  8,73 0,35  7,78 -0,60  7,80 -0,57 
21 9,25  12,32 3,07  8,79 -0,46  8,82 -0,43 
22 8,50  11,07 2,58  7,88 -0,61  7,91 -0,59 
23 8,12  10,97 2,85  7,56 -0,56  7,59 -0,53 
24 8,50  10,59 2,09  7,15 -1,35  7,17 -1,33 
25 8,56  8,46 -0,10  7,24 -1,32  7,26 -1,30 
26 7,77  10,91 3,14  8,20 0,43  8,23 0,46 
27 8,05  10,84 2,80  7,91 -0,14  7,93 -0,11 
28 8,37  11,44 3,08  7,65 -0,72  7,67 -0,70 
29 9,40  11,67 2,27  8,90 -0,50  8,93 -0,47 
30 8,94  8,86 -0,08  8,30 -0,64  8,33 -0,61 

Média 8,49  10,75 2,26  8,12 -0,37  8,15 -0,34 
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Tabela IV - Valores individuais de proporção estética (relação largura/altura ) dos 
6 dentes ântero-superiores e respectivas médias 

 
 

Paciente PE_11 PE_12 PE_13 PE_21 PE_22 PE_23 
1 71,28801 66,32997 70,99698 74,26199 67,03418 75,21368 
2 83,22718 72,34568 88,97059 85,40305 75,93985 84,5122 
3 75,81028 76,30597 65,69401 78,08989 69,86301 65,0282 
4 72,0696 78,29736 72,67932 56,91882 74,22907 67,76316 
5 87,73679 77,625 88,2016 75,72362 76,73611 81,02345 
6 80,20725 68,63181 76,66278 79,45619 77,41935 78,43137 
7 76,61943 80,89592 66,0731 81,95565 71,32948 72,33202 
8 78,85196 69,69697 77,14844 78,86341 76,21483 85,38136 
9 98,40764 85,89421 85,60687 94,22085 80,89172 84,64052 

10 76,57895 66,56566 72,72727 82,07547 80,94195 73,6036 
11 96,83544 76,62179 78,41808 99,33407 82,85357 77,3362 
12 78,56441 73,57456 81,60428 79,98056 69,96736 81,67203 
13 83,26289 80,95238 69,31624 81,77855 89,6679 80,63872 
14 84,04453 69,3857 78,42932 80,35547 69,94413 83,57381 
15 75,08591 87,15486 72,39583 78,58456 78,88655 63,1664 
16 79,17889 88,73762 83,35101 82,65107 74 78,63501 
17 83,74885 72,2919 75,6859 81,78368 78,9916 73,52657 
18 87,91209 83,3698 80,86359 85,48242 77,26809 74,62963 
19 80,15102 79,18425 76,43021 79,61985 73,20955 79,43696 
20 69,26298 61,51575 65,64885 74,32077 65,35797 72,17554 
21 106,6743 92,30769 80,13308 105,4857 99,85856 94,41277 
22 87,8225 86,97789 80,21053 86,09137 84,8301 78,20647 
23 84,77366 65,88486 88,71152 82,21994 66,9141 86,34361 
24 73,15378 61,8705 72,77132 79,79516 59,10853 69,93525 
25 94,79638 107,855 88,52839 99,65792 101,7467 87,00696 
26 80,37975 81,28951 80,99352 77,95276 77,08333 83,59375 
27 75,32348 68,64407 68,96552 71,8552 68,83249 67,97088 
28 82,37082 106,8915 80,72976 90,90909 84,55285 80,91603 
29 86,82028 78,94737 79,08821 88,74172 78,65854 81,07287 
30 78,23789 74,34436 68,45574 79,5756 66,9 66,757 

       
médias 82,31 78,01 77,18 82,44 76,64 77,63 
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Tabela V - Medidas individuais (mm) da largura do sorriso, da metade do sorriso, 
do segmento anterior, do corredor bucal e das larguras reais e aparentes  
dos dentes ântero-superiores (IC, IL e C) 

 

Paciente Sorriso M S Seg. Ant CB Medida real 
dos 3 dentes 

Medida aparente 
dos 3 dentes 

1 49,38 24,69 15,26 9,43 20,93 17,11 

2 49,49 24,75 15,29 9,45 20,96 16,87 
3 56,84 28,42 17,56 10,85 26,10 18,50 
4 56,87 28,43 17,57 10,86 21,29 17,36 
5 53,61 26,80 16,15 9,98 22,71 18,78 
6 50,27 25,13 15,53 9,60 20,48 16,66 
7 50,94 25,47 15,77 9,75 20,76 17,20 
8 46,86 23,43 14,48 8,95 21,48 16,41 
9 54,65 27,32 16,88 10,43 24,03 18,32 

10 53,22 26,61 16,44 10,16 23,00 18,14 
11 51,43 25,71 15,88 9,82 22,38 19,00 
12 50,59 25,30 15,63 9,66 22,33 17,32 
13 47,30 23.65 14,62 9,03 25,10 19,80 
14 54,65 27,32 16,88 10,43 23,44 18,75 
15 52,91 26,45 16,35 10,10 24,34 17,89 
16 60,42 30,21 18,67 11,53 23,13 20,96 
17 56,92 28,46 17,59 10,86 23,41 17,57 
18 63,96 31,98 19,76 12,21 25,46 22,79 
19 52,50 26,25 16,22 10,02 19,74 16,36 
20 50,41 25,20 15,57 9,62 22,26 17,85 
21 56,96 28,48 17,60 10,87 25,02 19,10 
22 51,07 25,53 15,77 9,75 23,21 16,95 
23 49,02 24,51 15,14 9,36 22,20 17,42 
24 46,31 23,15 14,30 8,84 21,95 17,18 
25 46,93 23,46 14,50 8,96 23,16 16,93 
26 53,14 26,57 16,42 10,14 21,55 17,06 
27 51,25 25,62 15,83 9,78 22,03 18,02 
28 49,54 24,77 15,30 9,46 22,50 19,21 
29 57,67 28,83 17,81 11,01 23,70 18,50 
30 53,80 27,00 16,68 10,31 22.67 17,20 
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Tabela VI - Dados individuais da largura aparente (mm) dos incisivos centrais e 
incisivos laterais, medidas através do programa Image Tool nas 
fotografias digitais primeira medição 

Paciente Idade Sexo L.A - 11 LA - 12 P.A Áurea L.A- 21 L.A - 22 P. A.Áurea 
1 21 Fem 7,74 4,75 1,629 7,88 5,38 1,465 
2 20 Fem 7,74 5,29 1,463 7,80 5,24 1,488 
3 21 Mas 8,95 6,35 1,409 8,96 6,20 1,445 
4 21 Fem 7,78 5,61 1,386 7,64 5,51 1,386 
5 24 Fem 8,59 5,27 1,629 8,02 6,28 1,277 
6 23 Fem 7,52 4,89 1,537 7,52 5,96 1,261 
7 23 Fem 7,74 5,25 1,474 7,76 5,26 1,475 
8 25 Fem 7,16 4,57 1,566 7,64 4,48 1,705 
9 24 Mas 8,69 5,43 1,600 8,85 5,37 1,648 

10 22 Mas 7,64 5,02 1,521 8,24 5,63 1,463 
11 21 Fem 8,96 5,61 1,597 8,60 6,13 1,402 
12 23 Fem 7,69 4,71 1,632 8,11 5,17 1,568 
13 20 Mas 9,90 5,01 1,967 9,55 6,27 1,523 
14 25 Fem 9,06 6,86 1,320 8,51 6,26 1,359 
15 21 Mas 8,35 5,49 1,520 8,89 6,01 1,479 
16 23 Fem 9,43 6,93 1,360 9,70 7,07 1,371 
17 30 Mas 9,68 5,88 1,646 9,55 5,83 1,638 
18 24 Mas 10,16 6,59 1,541 10,62 7,04 1,508 
19 25 Fem 7,51 5,13 1,463 7,11 4,65 1,529 
20 23 Mas 7,54 4,18 1,803 7,44 5,48 1,357 
21 22 Mas 8,48 6,35 1,335 8,59 5,76 1,491 
22 20 Fem 8,02 5,14 1,560 7,64 5,37 1,422 
23 22 Fem 7,54 4,92 1,532 7,64 5,73 1,333 
24 23 Fem 8,06 4,71 1,711 8,71 5,14 1,694 
25 20 Fem 8,04 4,20 1,914 7,89 4,83 1,633 
26 23 Fem 7,48 5,97 1,252 7,40 5,88 1,258 
27 24 Fem 7,84 5,32 1,473 7,41 5,37 1,379 
28 20 Fem 8,14 5,54 1,469 8,34 6,56 1,271 
29 28 Mas 8,99 5,17 1,738 8,91 5,41 1,646 
30 26 Fem 8,06 5,12 1,574 8,02 5,04 1,591 
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Tabela VII - Dados individuais da largura aparente (mm) dos incisivos centrais e 
incisivos laterais, medidas através do programa Image Tool nas 
fotografias digitais segunda medição 

 

Paciente Idade Sexo L.A - 11 L.A - 12 P.A Áurea L.A- 21 L.A - 22 P. Áurea
1 21 Fem 7,40 4,61 1,605 7,90 5,10 1,549 
2 20 Fem 7,67 5,18 1,480 7,64 5,79 1,319 
3 21 Mas 8,95 5,97 1,499 8,85 5,97 1,482 
4 21 Fem 7,76 5,73 1,354 7,87 5,79 1,359 
5 24 Fem 8,73 5,27 1,656 8,12 6,58 1,234 
6 23 Fem 7,40 5,26 1,406 7,88 5,21 1,512 
7 23 Fem 7,87 5,37 1,465 8,12 5,26 1,543 
8 25 Fem 7,43 4,72 1,574 7,76 5,01 1,548 
9 24 Mas 9,12 5,55 1,643 8,86 5,30 1,671 

10 22 Mas 7,53 4,97 1,515 7,95 5,82 1,365 
11 21 Fem 8,96 5,49 1,632 8,73 6,25 1,396 
12 23 Fem 7,76 4,42 1,755 7,87 4,90 1,587 
13 20 Mas 10,05 5,08 1,978 9,40 6,34 1,482 
14 25 Fem 9,06 6,86 1,320 8,67 6,20 1,398 
15 21 Mas 8,11 5,65 1,435 7,89 6,60 1,196 
16 23 Fem 9,56 7,17 1,333 9,55 7,09 1,346 
17 30 Mas 8,36 5,01 1,668 8,36 5,37 1,556 
18 24 Mas 10,03 6,40 1,567 10,62 7,40 1,435 
19 25 Fem 7,28 5,02 1,450 7,28 4,77 1,526 
20 23 Mas 7,79 4,41 1,766 7,79 5,44 1,431 
21 22 Mas 8,96 6,16 1,454 8,95 6,10 1,467 
22 20 Fem 8,13 5,15 1,578 7,76 5,49 1,413 
23 22 Fem 10,78 7,14 1,509 10,15 7,41 1,369 
24 23 Fem 8,41 5,00 1,682 8,47 5,45 1,554 
25 20 Fem 8,02 4,32 1,856 8,25 5,41 1,524 
26 23 Fem 7,41 5,73 1,293 7,76 5,50 1,410 
27 24 Fem 7,76 5,38 1,442 7,76 6,09 1,274 
28 20 Fem 8,15 5,34 1,526 8,37 6,45 1,297 
29 28 Mas 9,19 5,13 1,791 9,19 5,25 1,750 
30 26 Fem 8,05 5,51 1,463 9,02 5,04 1,789 



Anexos 
 

 

71 

Tabela VIII - Dados individuais da largura aparente (mm) dos incisivos centrais e 
incisivos laterais, medidas através do programa Image Tool nas 
fotografias digitais terceira medição 

 

 

 

Paciente Idade Sexo L.A - 11 L.A - 12 P.A Áurea L.A- 21 L.A - 22 P. Áurea 
1 21 Fem 7,67 4,63 1,656 8,17 5,74 1,423 
2 20 Fem 7,92 5,17 1,531 7,64 5,76 1,325 
3 21 Mas 9,20 6,44 1,428 9,19 6,44 1,427 
4 21 Fem 8,23 5,85 1,406 8,11 5,74 1,412 
5 24 Fem 8,59 5,25 1,636 8,50 6,28 1,353 
6 23 Fem 7,40 5,13 1,442 7,90 5,08 1,555 
7 23 Fem 8,00 5,25 1,523 8,24 5,50 1,498 
8 25 Fem 7,56 4,79 1,578 7,76 4,53 1,713 
9 24 Mas 9,15 5,52 1,655 9,08 5,50 1,650 

10 22 Mas 7,78 4,89 1,591 8,24 5,37 1,537 
11 21 Fem 8,87 5,73 1,547 9,12 6,41 1,422 
12 23 Fem 8,00 4,66 1,716 8,00 5,25 1,523 
13 20 Mas 10,02 5,08 1,972 9,78 6,38 1,532 
14 25 Fem 9,0 6,9 1,304 8,5 6,3 1,349 
15 21 Mas 8,23 5,30 1,552 8,12 6,46 1,261 
16 23 Fem 9,31 7,17 1,298 9,95 7,12 1,397 
17 30 Mas 8,72 4,90 1,779 8,24 5,49 1,500 
18 24 Mas 10,42 6,65 1,566 10,50 7,46 1,407 
19 25 Fem 7,04 4,89 1,439 7,28 5,14 1,416 
20 23 Mas 7,80 4,41 1,768 8,00 5,43 1,473 
21 22 Mas 8,60 6,06 1,419 8,72 6,23 1,399 
22 20 Fem 8,37 5,26 1,591 8,24 5,65 1,458 
23 22 Fem 10,53 7,14 1,474 10,04 7,43 1,351 
24 23 Fem 8,16 4,85 1,682 8,48 5,49 1,544 
25 20 Fem 7,88 4,56 1,728 8,26 5,32 1,552 
26 23 Fem 7,77 5,85 1,328 7,77 5,65 1,375 
27 24 Fem 7,88 5,52 1,427 7,76 5,91 1,313 
28 20 Fem 8,16 6,00 1,360 8,59 6,68 1,285 
29 28 Mas 9,43 5,14 1,834 9,19 5,37 1,711 
30 26 Fem 8,6 5,1 1,686 9,5 5,7 1,666 
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Ficha de Controle de Pacientes 

Nome: 

Idade:                             Sexo 

 

Distância intercaninos (mm): 

Largura do sorriso (mm): 
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ABSTRACT 

 

The esthetic principles have an important role in the restorative, 

prosthetic, and corrective orthodontic dentistry. The search for the standards of 

beauty and perfection on forms and proportions has underscored the natural looking 

appearance of each individual in the society. The aim of this study was to evaluate by 

means of individual measurements the height and length of upper anterior teeth in a 

sample composed of 30 patients with both genders and normal occlusal relationships 

without signs of incisal wear, to determine the esthetic proportion (length/height 

ratio) of each tooth, and to relate these values with the smile design. Young adults 

between the ages of 20 and 30 years-old were selected for this study. Measurements 

were made at the mesiodistal and apicoincisal dimensions with a digital caliper to 

establish the height and length of each tooth. Data were registered in separate and 

adequate files, and compared to values obtained from formulas suggested by Albers 

and Mondelli I and II. Results showed that Mondelli’s formulas I and II are more 

accurate and closer to the real measurements than the other one. These results ensure 

the possibility to use these two methods to obtain proportional values of length and 

height in upper central incisors and other dental and facial compositions. 
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