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RESUMO 

Gonçalves, R. Avaliação do sorriso através de uma análise digital fotográfica. [Tese/dissertação] 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2015 

 

Na odontologia a estética está inserida na busca por um sorriso 

harmonioso e proporcional. A estética do sorriso não se restringe aos dentes, 

mas a vários elementos que em conjunto dão harmonia ao sorriso. Na 

odontologia podemos analisar diversos pontos estéticos, como por exemplo, a 

linha do sorriso, a exposição dos dentes, o tamanho e largura dos dentes, o 

tamanho dos lábios, entre outros aspectos. O objetivo deste estudo foi avaliar 

parâmetros estéticos presentes em sorrisos de pacientes jovens. Além das 

avaliações principais, desenhos de dentes para planejamento digital serão 

realizados usando como referências os dentes naturais dos  pacientes 

avaliados. Vinte voluntários que participaram da pesquisa foram moldados para 

obtenção dos modelos de gesso individual, todos os voluntários foram 

fotografados para registro de fotografia intrabucais e extrabucais. Os modelos 

de gesso de cada voluntário foram utilizados junto ao paquímetro digital para 

obter os dados de altura e largura de cada dente. As fotografias digitais 

auxiliaram para o registro de dados sobre os parâmetros estéticos  

pesquisados: linha do sorriso, exposição dos incisivos com lábio em repouso e 

a extensão do sorriso. Os resultados obtidos foram: para o parâmetro estético 

da linha do sorriso: 10% dos homens e mulheres têm a linha do sorriso baixa,  

já 80% das mulheres e 60% dos homens tiveram o resultado com a linha do 

sorriso média. E somente 10% das mulheres e 30% dos homens foram 

considerados com a linha do sorriso alta. Em relação a proporção dos dentes – 

altura e largura – os resultados obtidos foram: os incisivos centrais tanto de 

homens quanto de mulheres ficaram numa proporção acima de 80%. Já os 

incisivos laterais ficaram com uma proporção acima de 70%. Com relação a 

extensão do sorriso encontramos 60% das mulheres com a extensão do sorriso 

até o segundo molar e os outros 40% até o primeiro molar. Já os homens 

ficaram divididos, pois 40% tinham o sorriso até segundo pré-molar, 30% até 

primeiro molar, 20% até primeiro pré-molar e 10% tinham o sorriso até o 

segundo molar. No quesito exposição dos incisivos os resultados foram bem 

diferentes entre homens e mulheres, pois 50% das mulheres tiveram a 

exposição dos incisivos entres 1/3 e 2/3. Já 60% dos homens tiveram  

exposição dos incisivos até 1/3, 30% em até 2/3 e 10% com exposição total dos 

incisivos com lábio em repouso. Conclusão: Não houve diferença estatística 

entre gêneros. Os parâmetros estéticos estudados como linha do sorriso, 

exposição dos incisivos e extensão do sorriso tiveram resultados semelhantes 

ao encontrado na literatura. A proporção divina não foi encontrada nos incisivos 

superiores Os modelos dos dentes foram de grande valia para diferenciação 

entre formatos de dentes. 

Palavras-chave: Fotografia digital, sorriso, estética 



 

 

 

ABSTRACT 

Gonçalves, R. Smile assessment through a photographic digital analysis. [Thesis/dissertation] Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2 

 
 
 
 

Dentistry aesthetics is inserted in the search for a harmonious and  
proportionate smile. The smile esthetics is not limited to the teeth, more also the 
elements that together give harmony to smile. In cosmetic dentistry various 
points can be analyzed, for example, smile lines, the exposure of teeth, tooth 
size and width , the size of lips, among others . The objective of this study was 
to evaluate aesthetic parameters present in smiles of young patients. In addition 
to the main assessment, teeth designs for digital planning will be carried out 
using as references the natural teeth of the patients. Twenty volunteers who 
participated in the survey were molded to obtain the individual plaster models;  
in addition, all volunteers were photographed for intraoral and extraoral 
photography record. The each volunteer plaster models were used with the 
digital caliper to get the data in height and width of each tooth. Digital 
photographs helped to record data on the aesthetic parameters investigated: 
smile line, with lip incisor exposure at rest and the extent of smile. The results 
were: for aesthetic parameter of the smile line: 10% of men and women have 
low smile line, as 80 % of women and 60% of men had the result with the 
average smile line. And only 10% of women and 30% of men were found with 
the line of high smile. Regarding the proportion of teeth - height and width - the 
results were: the central incisors of both men and women were in a ratio above 
80%. Since the lateral incisors were with a ratio above 70 %. Regarding smile 
extension found 60 % of women with a smile extension, and second molar and 
the other 40% to the first molar. Already the men were divided, as 40% had the 
smile up to the second premolar, first molar 30 % to 20% by the first premolar 
and 10 % had a smile, and second molar. On the issue of incisor exposure the 
results were quite different for men and women, as 50% of women had the 
incisor exposure between 1/3 and 2/3. Already 60% of men had incisor 
exposure to 1/3 , 30 % within 2/3 and 10 % with total exposure of the incisors 
with lip at rest. Conclusion: There was no statistical difference between  
genders. The aesthetic parameters studied as smile line, incisor exposure and 
extent of smile had similar results with other studies. The divine proportion was 
found in the upper incisors models of teeth were of great value to differentiate 
between teeth formats 

 
 
 

 
Keywords: photographic digital, smile, aesthetics 
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1. Introdução: 
 

Estética é uma palavra com origem no termo gregoaisthetiké, que 

significa “aquele que nota, que percebe”. Estética é conhecida como a filosofia 

da arte, ou estudo do que é belo nas manifestações artísticas e naturais. Na 

odontologia, a estética está inserida na busca por um sorriso harmonioso e 

proporcional. A cada dia que passa a exigência estética se intensifica e se 

generaliza. Cada vez mais as pessoas buscam por procedimentos estéticos em 

odontologia para aprimorar ou ajustar a aparência dos dentes e 

consequentemente do sorriso. A odontologia tende a evoluir para proporcionar 

aos pacientes um sorriso melhor de forma mais prática possível. Para criar um 

sorriso harmonioso, dentro da odontologia, existem diversas especialidades  

que seguem normas e padrões de beleza que norteiam o diagnostico e os 

planos de tratamento nos procedimentos estéticos. A utilização dessas normas 

e a otimização das mesmas facilita a obtenção de sorrisos almejados pelos 

pacientes. [1] 

A estética do sorriso não se restringe aos dentes, mas a vários 

elementos que em conjunto dão harmonia ao sorriso como a face, os lábios, a 

gengiva, os dentes e a inter-relação entre eles. [26] 

O sorriso inicia-se nas comissuras e se estende lateralmente; os lábios 

podem até permanecer em contato enquanto sorriem. À medida que o sorriso 

se expande, os lábios se separam, as comissuras curvam-se para cima e os 

dentes são expostos. Cada pessoa tem um limite de exposição dos dentes no 

momento que sorri que pode mostrar-se desde o dente primeiro pré-molar até o 

dente segundo molar. À medida que se sorri os maxilares são afastados e 

desenvolve-se um espaço negro entre os dentes inferiores e superiores que é 

conhecido como espaço negativo. [26] 

Quando sorrimos movimentamos muitos músculos da face expondo 

dentes e gengivas designando um sorriso alto, médio ou baixo. Dentre os três 

tipos, o mais frequente no homem é o sorriso mediano e na mulher é o sorriso 

alto. Porém o mais harmonioso para se trabalhar com estética na odontologia é 

o sorriso mediano ou baixo, pois expõe pouco ou não expõe o terço cervical. 

[27] 
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Além do sorriso, outro aspecto estético relevante em homens e mulheres 

é a posição de repouso dos lábios e a quantidade de exposição dos incisivos 

superiores que apresenta valores de aproximadamente 2 a 4,5mm nas 

mulheres e de 1 a 3mm nos homens. Essa característica está diretamente 

relacionada com a aparência jovial do sorriso, sendo esperada a sua  

diminuição ao longo da vida. Sabe-se que as mulheres possuem uma maior 

exposição dos incisivos com lábio em repouso do que os homens. 

[28] 
 
 

Em uma análise estética de dentes anteriores existem diversas 

informações a serem observadas que provavelmente não são notadas na 

primeira consulta clínica. A obtenção da fotografia em diferentes ângulos pode 

auxiliar o profissional a analisar os detalhes estéticos na ausência do paciente. 

[2] Numa fotografia com vista frontal podemos analisar diversos pontos 

estéticos, como por exemplo, a linha do sorriso, a exposição dos dentes, o 

tamanho e largura dos dentes, o tamanho dos lábios, entre outros aspectos. 

Alguns autores concordam que na busca de um esclarecimento racional 

para o belo ou para a lógica da natureza, os gregos descobriram e 

estabeleceram os conceitos de simetria, equilíbrio e harmonia como pontos- 

chave da beleza de um conjunto.[3,4] Um desses conceitos estudados é a 

proporção aurea que foi descrita pelo filósofo Pitágoras buscando relacionar a 

beleza encontrada na natureza com as proporções matemáticas. Essa 

proporção encontra-se tanto em arquiteturas antigas da Grécia como também 

em desenhos clássicos [5,6] 

A aplicação desta proporção aurea na odontologia é baseada na largura 

mesio-distal aparente dos dentes anteriores, quando analisados numa vista 

frontal. A proporção divina ocorre quando a largura do incisivo central está em 

proporção áurea com a largura do incisivo lateral e este em proporção com a 

largura do canino. Para se encontrar a razão ideal, a largura do incisivo central 

deve ser multiplicada por um valor definido como proporção áurea que é de 

0,61803, ou aproximadamente 62%. Logo, a proporção divina é que o incisivo 

central seja 62% maior que o lateral, e este 62% maior que a visão mesial do 
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canino [7], sendo assim, a proporção entre os dentes é notada a partir dos 

incisivos centrais, em direção aos elementos dentários posteriores [3] 

Com a evolução da estética na odontologia atual foi-se aumentando as 

exigências permitindo que o melhoramento da cosmética dentária seja cada 

vez mais harmoniosa proporcionalmente entre a largura dos dentes, 

principalmente os maxilares anteriores, levando-se em consideração as 

proporções dentárias, além de outros aspectos estéticos como linha do sorriso 

e exposição dos dentes ao sorrir. [29,30] 

 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar parâmetros estéticos presentes em 

sorrisos de pacientes jovens. Além das avaliações principais, desenhos de 

dentes para planejamento digital serão realizados usando como referências os 

dentes naturais dos pacientes avaliados. 

 
 
 

2 - Metodologia: 

 
A pesquisa foi conduzida no período de janeiro de 2014 a janeiro de 

2015 na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense com a 

aprovação do Comitê de Ética da Faculdade Medicina da Universidade Federal 

Fluminense. Trinta voluntários foram examinados para participar da pesquisa. 

Os critérios de inclusão foram ter entre 20 e 30 anos, ter Oclusão classe I, 

dentes anteriores alinhados, sem história de tratamento ortodôntico e sem 

diastemas anteriores. Voluntários com restaurações em dentes anteriores, 

grávidas ou lactantes ou com dentes anteriores com severa multiplicidade de 

cores foram excluídos da pesquisa. Ao final, dos 30 voluntários somente 20 

participantes (10 homens e 10 mulheres) foram selecionados a participar da 

pesquisa. 

Após o consentimento livre e esclarecido ter sido lido, entendido e 

assinado pelo voluntário e o mesmo aceitar a participar da pesquisa foi 

realizada a moldagem da arcada superior do voluntário com silicone de 

condensação da Clonage (Nova DFL, Brasil) – Clonage. Após a moldagem, 

modelos foram obtidos com gesso pedra tipo III. os quais  foram utilizados para 
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medir a altura e largura dos incisivos centrais, incisivos laterais e caninos com  

o auxílio de um paquímetro digital da marca Disma (Escala em fibra de 

carbono; Bateria CR-2032; Resolução: 0,1 mm/0,01 ” Código 35 25 150 00, 

Brasil.) 

Com o modelo de gesso em mãos, somente um pesquisador avaliou a 

largura e altura dos dentes com o auxilio de um paquímetro digital. Foram 

avaliados um total de 120 dente. Todas as anotações com os valores em 

milímetros de altura e largura dos seis dentes anteriores da arcada superior 

(incisivos centrais direito e esquerdo, incisivo lateral direito e esquerdo e ambos 

caninos direito e esquerdo) foram armazenados em uma tabela. 

Foram realizadas fotografias digitais de todos os voluntários. Somente 

um pesquisador fez as fotografias num mesmo padrão. O voluntário foi 

acomodado na cadeira odontológica com o plano de câmper paralelo ao solo, 

com as mesmas condições de luminosidade e exposição para todos os 

participantes. Foi utilizada a vista frontal do sorriso para as fotografias. As 

fotografias foram realizadas com a câmera digital Canon T3i, lente integrada 

macro 100 mm (Canon), abertura do diafragma de 18 e velocidade do  

obturador de 1/125s, e ISO 200. Foram realizadas fotografias do rosto do 

participante sorrindo, da exposição dos incisivos com lábio em repouso, além 

de fotografias intra-bucais da bateria labial superior (incisivos centrais, incisivos 

laterais e caninos direito e esquerdo) com auxilio de expansores bucais e 

contraste preto para fotografia. Após essa etapa as fotografias foram 

armazenadas em um computador para a análise digital. Através do programa 

Power point (Microsoft), foram selecionadas as fotos dos participantes e 

mapeadas o contorno dos dentes de canino a canino para ter um modelo de 

dentição da bateria labial de cada voluntário. Além disso, as fotos foram 

utilizadas para avaliar a linha do sorriso, a exposição dos incisivos com o lábio 

em repouso e também largura do sorriso, se o mesmo mostrasse até o primeiro 

pré-molar, segundo pré-molar e assim por diante para os dentes posteriores. 

A linha do sorriso para a analise desse trabalho teve como referencia a 

relação da borda inferior do labio superior e a margem gengival do incisivo 

central superior. Assim descrevemos a linha do sorriso alta com a borda inferior 
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do labio superior permanecendo aproximadamente 2mm acima da margem 

gengival; a linha do sorriso média com a borda inferior do labio superior 

permanecendo na margem gengival e a linha do sorriso baixa com a borda 

infeiror do labio superior permanecendo aproximadamente 2mm abaixo da 

margem gengival. 

A exposição dos incisivos com lábio superior em repouso foi analisada 

através das fotografias digitais e diferenciada em: exposição de 1/3 inferior dos 

incisivos centrais, 2/3 dos incisivos centrais ou todo incisivo central exposto. 

Largura do sorriso: Foi avaliado através de numero de dentes expostos. 

Sorriso com exposição até primeiro pré-molar, até segundo pré-molar, até 

primeiro molar ou até segundo molar. 

O mapeamento digital dos dentes de cada voluntário foi feito através do 

programa da microsoft chamado powerpoint. Os dentes da bateria labial 

superior (canino a canino) foram desenhados detalhadamente em sua forma 

facilitando a diferenciação dos formatos dos dentes, além de gerar um banco 

de dados com vários modelos. 

3 – Artigos Produzidos 

 
O artigo será submetido à revista BMC Oral Health. (Quallis B1 na 

Odontologia) 
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INTRODUÇÃO 

 
Estética  é  conhecida   como   a filosofia   da   arte,  ou estudo do  que   

é belo nas manifestações artísticas e naturais. Na odontologia, a estética está 

inserida na busca por um sorriso harmonioso e proporcional. A cada dia que 

passa a exigência estética se intensifica e se generaliza. Cada vez mais as 

pessoas buscam por procedimentos estéticos em odontologia para  aprimorar 

ou ajustar a aparência dos dentes e consequentemente do sorriso. [1,25] 

Em uma análise estética de dentes anteriores existem diversas 

informações a serem observadas que provavelmente não são notadas na 

primeira consulta clínica. A obtenção da fotografia em diferentes ângulos pode 

auxiliar o profissional a analisar os detalhes estéticos na ausência do paciente. 

Numa fotografia com vista frontal podemos analisar diversos pontos estéticos, 

como por exemplo, a linha do sorriso, a exposição dos dentes, o tamanho e 

largura dos dentes, o tamanho dos lábios, entre outros aspectos. [2] 

Alguns autores concordam que na busca de um esclarecimento racional 

para o belo ou para a lógica da natureza, os gregos descobriram e 

estabeleceram os conceitos de simetria, equilíbrio e harmonia como pontos- 

chave da beleza de um conjunto. [3,4] Um desses conceitos estudados é a 

proporção aurea que foi descrita pelo filósofo Pitágoras buscando relacionar a 

beleza encontrada na natureza com as proporções matemáticas. Essa 

proporção encontra-se tanto em arquiteturas antigas da Grécia como também 

em desenhos clássicos. [5,6] 

mailto:rackelgoncalves@yahoo.com.br
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A aplicação desta proporção áurea é baseada na largura mesio-distal 

aparente dos dentes anteriores, quando analisados numa vista frontal. Com a 

evolução foi-se aumentando as exigências estéticas, exigindo o melhoramento 

da cosmética dentária seja cada vez mais harmoniosa proporcionalmente entre 

a largura dos dentes, principalmente os maxilares anteriores e quando 

necessário restaurá-los ou substituí-los. [3,7] 

O objetivo deste estudo foi avaliar parâmetros estéticos presentes em 

sorrisos de pacientes jovens. Além das avaliações principais, desenhos de 

dentes para planejamento digital serão realizados usando como referências os 

dentes naturais dos pacientes avaliados. 

METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi conduzida no período de janeiro de 2014 a janeiro 

de 2015 na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense 

com a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade Medicina da Universidade 

Federal Fluminense. Trinta voluntários foram examinados para participar da 

pesquisa. Os critérios de inclusão foram ter entre 20 e 30 anos, ter Oclusão 

classe I, dentes anteriores alinhados, sem história de tratamento ortodôntico e 

sem diastemas anteriores. Voluntários com restaurações em dentes anteriores, 

grávidas ou lactantes ou com dentes anteriores com severa multiplicidade de 

cores foram excluídos da pesquisa. Ao final, dos 30 voluntários somente 20 

participantes (10 homens e 10 mulheres) foram selecionados a participar da 

pesquisa. 

Após o consentimento livre e esclarecido assinado pelo voluntário foi 

realizada a moldagem da arcada superior com silicone por condensação 

Clonage (Nova DFL). Modelos foram obtidos com gesso pedra tipo III. Com 

auxílio de um paquímetro digital foi avaliada a largura e altura dos incisivos 

centrais, incisivos laterais e caninos totalizando120 dentes. Com os valores de 

altura e largura foi estabelecida e proporção altura X largura de cada dente. 

Fotografias digitais de todos os voluntários, para melhor padronização 

apenas um pesquisador realizou as fotos, os voluntário foram acomodados na 

cadeira  odontológica com  o plano de  câmper paralelo  ao solo, nas   mesmas 
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condições de luminosidade e exposição. As fotografias foram realizadas com a 

câmera digital Canon T3i, lente integrada macro 100 mm (Canon), velocidade 

do obturador 1/125s, abertura do diafragma 22 e ISO 200. Foram realizadas 

fotografias de rosto, da exposição dos incisivos com lábio em repouso, e 

fotografias intra-bucais até com auxilio de expansores bucais e contraste preto 

para fotografia. Após essa etapa as fotografias foram armazenadas em um 

computador para a análise digital. Através do programa Power  Point 

(Microsoft), selecionamos as fotos dos participantes e mapeamos o contorno 

dos dentes de canino a canino para ter um modelo dos dentes. Além disso, as 

fotos foram utilizadas avalia para avaliar a linha do sorriso, a exposição dos 

incisivos com o lábio em repouso e a largura do sorriso. 

A linha do sorriso para a analise desse trabalho teve como referencia a 

relação da borda inferior do labio superior e a margem gengival do incisivo 

central superior. Assim descreveu-se a linha do sorriso alta com a borda inferior 

do labio superior permanecendo aproximadamente 2mm acima da margem 

gengival; a linha do sorriso média com a borda inferior do labio superior 

permanecendo exatamente na margem gengival e a linha do sorriso baixa com 

a borda infeiror do labio superior permanecendo 2mm abaixo da margem 

gengival. 

A exposição dos incisivos com lábio superior em repouso foi analisada 

através das fotografias digitais e diferenciada em: exposição de 1/3 inferior dos 

incisivos centrais, 2/3 dos incisivos centrais ou todo incisivo central exposto. 

Largura do sorriso: Foi avaliado através de numero de dentes expostos. 

Sorriso com exposição até primeiro pré-molar, até segundo pré-molar, até 

primeiro molar ou até segundo molar. 

O mapeamento digital dos dentes de cada voluntário foi feito através do 

programa da microsoft chamado powerpoint. Os dentes da bateria labial 

superior (canino a canino) foram desenhados detalhadamente em sua forma 

facilitando a diferenciação dos formatos dos dentes, além de gerar um banco 

de dados com vários modelos. 
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Análise estatística - Os valores obtidos foram avaliados através do 

software GraphPad Prism, versão 5.0 (GraphPad Software Inc. La Jolla, Ca, 

USA). Os valores médios e desvio padrão da razão largura/altura dos incisivos 

centrais e laterais foram utilizados na análise estatística em comparação com 

valores pré-estabelecidos da proporção áurea para esses dentes. O teste de 

normalidade D’Agostino & Pearson foi utilizado para confirmar se valores 

obtidos apresentavam-se de maneira normal. As diferenças entre os valores 

encontrados e a proporção áurea foram avaliadas através do teste  One- 

Sample t-test. 

 

 
RESULTADOS 

 
Os resultados encontrados para o parâmetro estético da linha do sorriso: 

10% dos homens e mulheres têm a linha do sorriso baixa, já 80% das mulheres 

e 60% dos homens tiveram o resultado com a linha do sorriso média. E 

somente 10% das mulheres e 30% dos homens foram considerados com a 

linha do sorriso alta. 

 

 
Figura 01 : Gráfico so resultado linha do sorriso 

 
Com relação aos outros parâmetros estéticos encontramos 60% das 

mulheres com a extensão do sorriso até o segundo molar e os outros 40% até  

o primeiro molar. Já os homens ficaram divididos, pois 40% tinham o sorriso até 
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segundo pré-molar, 30% até primeiro molar, 20% até primeiro pré-molar e 10% 

tinham o sorriso até o segundo molar. 

No quesito exposição dos incisivos os resultados foram bem diferentes 

entre homens e mulheres, pois 50% das mulheres tiveram a exposição dos 

incisivos entres 1/3 e 2/3. Já 60% dos homens tiveram exposição dos incisivos 

até 1/3, 30% em até 2/3 e 10% com exposição total dos incisivos com lábio em 

repouso. 

 
 

 

 
Figura 02: Gráfico do resultado Exposição dos incisivos centrais com lábio em repouso 

 

 
Figura 03: Gráfico do resultado da extensão do sorriso 
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Em relação a proporção dos dentes – altura e largura – os resultados 

obtidos foram: os incisivos centrais tanto de homens quanto de mulheres 

ficaram numa proporção acima de 80%. Já os incisivos laterais ficaram com 

uma    proporção    acima    de    70%    também    para    ambos    os  gêneros. 

 

 
Figura 04: Gráfico do resultado da proporção dos incisivos superiores. 

 
DISCUSSÃO 

 
Atualmente várias pesquisas estão focadas em encontrar um padrão 

estético para um sorriso harmonioso. Entre vários padrões existem pesquisas 

sobre o parâmetro estético da linha do sorriso. Em ambos os grupos a maior 

porcentagem encontrada nesse estudo foi a de sorriso com linha média. O 

mesmo resultado também foi encontrado no trabalho de Liébart [8]. Porém 

outros autores descobriram que as linhas de sorriso baixo são uma 

característica predominantemente do sexo masculino e uma linha de sorriso 

alta é predominantemente feminino. [9,10] Este resultado se diferencia desta 

pesquisa por várias influências de variantes individuais. As variáveis individuais 

como mobilidade superior e inferior do lábio e força muscular, comprimento da 

coroa clínica e sua relação esquelética pode levar a variação no valor de 

exposição dental e gengival durante a fala e o sorriso em pessoas diferentes. 

[11] 

A diferença de linha do sorriso de média, baixa e alta pode ser explicada 

baseada na idade. Pois quanto maior a idade, a elasticidade dos lábios 

diminuem resultando num sorriso com a linha baixa e colocando em evidencia 

mais a arcada inferior que a superior. No caso desta pesquisa os voluntários 
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são jovens entre 20 e 30 anos com isso esclarece-se a prevalência da linha do 

sorriso mediano ou alto. [1] 

Os dentistas tendem a preferir sorrisos extensos de molar a molar que 

apresentem 12 dentes e os leigos tem em vista preferir sorrisos de pré-molar a 

pré-molar que apresentem 10 dentes.[10] O dito normal é o sorriso exibir 

normalmente seis ou oito dentes criando uma relação positiva entre o número 

de dentes e um sorriso atraente. [12,13] Nesta pesquisa não houve diferenças 

significativas da extensão do sorriso entre gênero. Porém a extensão do sorriso 

ficou em torno de 60% para mulheres e 40% para os homens até o segundo 

pré-molar totalizando 10 dentes expostos em média no sorriso. A maioria dos 

estudos não relatam os números específicos de dentes exibidos, fazendo uma 

comparação direta com os resultados atuais impossíveis. Faz-se importante 

entender que os leigos que preferem sorrisos com 10 dentes ao invés de com 

12 dentes expressa o fato de que um sorriso com 12 dentes é rara e leigos não 

estão acostumadas a ver sorrisos muitos extensos. [7] 

O estudo de Maciel [14] objetivou avaliar a exposição do bordo incisal  

de incisivos centrais superiores durante o repouso labial em indivíduos jovens. 

A necessidade de estabelecer uma relação para os padrões brasileiros é 

justificada pela importância de referenciais estéticas auxiliarem as reabilitações 

protéticas. Em sua avaliação da exposição do bordo incisal dos incisivos 

centrais os dados obtidos não demostraram diferenças estatisticamente 

significantes para essa exposição relacionada ao gênero. O autor concluiu que 

esse parâmetro estético não apresentou significância em relação a faixa etária 

pesquisada que foi entre 20 e 30 anos. Observou-se também que dentes 

homólogos aparecem diferentemente e a simetria não é desejável para atingir a 

"estética natural". Já nesta pesquisa não houve diferenças significantes em 

gênero para a exposição dos incisivos em lábio em repouso. Como todos os 

voluntários são jovens entre 20 e 30 anos os resultados foram pertinentes ao 

encontrado na literatura em que conforme o aumento da idade essa exposição 

dos incisivos com lábios em repouso diminuem. De acordo com Seixas [15] 

sabe-se também que a quantidade de exposição dos incisivos superiores 

apresenta valores de aproximadamente 2 a 4,5mm nas mulheres e de 1 a 3mm 

nos homens   e   e a relação de uma maior exposição dos incisivos   superiores 
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em repouso deve-se a extrusão desses dentes; o padrão facial dolicocefálico; o 

excesso vertical maxilar; o lábio superior curto. 

Neste trabalho os resultados em relação a proporção dos dentes 

anteriores foram iguais em gênero, pois ambos ficaram acima da proporção 

esperada vista na literatura que nos incisivos centrais encontra-se entre 75 a 

85%. A proporção estética “padrão-ouro” determina que a largura dos incisivos 

centrais superiores deve ser de aproximadamente 80% do seu comprimento 

com variação aceita entre 65% e 85%; e a dos incisivos laterais superiores em 

torno de 70%. [15] Segundo alguns autores um sorriso somente é estético e 

harmonioso se os dentes encontram-se em proporção áurea. [7,16,17,18,19]  

Já outros autores discordam e relatam que a proporção áurea é uma teoria  

para um sorriso ideal e que este sorriso ideal pouco encontra-se na população. 

É visto por vários autores que esta proporção não deve ser imposta em todos 

os casos e sim ajudar no diagnostico e adapta-la em cada caso em particular. 

[20,21,22,23,24,25] 

 
CONCLUSÃO: 

 

 
Com as limitações do trabalho, conclui-se: 

 

- Não houve diferença estatística entre gêneros. 

- Os parâmetros estéticos estudados como linha do sorriso, exposição 

dos incisivos e extensão do sorriso tiveram resultados semelhantes ao 

encontrado na literatura 

- Os incisivos centrais e laterais independente do gênero apresentam 

uma proporção média de 80% e 70% respecitivamente. 
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ANEXO 01 – Modelos de dentes 
 
 
 

 



27 
 

 

 
 

 
 

 

 



28 
 

 

 
 

 
 

 

 



29 
 

 

 
 

 
 

 

 



30 
 

 

 
 

 
 

 

 



31 
 

 

 
 

ANEXO 02 – Aprovação do Comitê de Ética 
 
 
 

 


