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RESUMO 

 

 

. Uso da proporção áurea vertical facial como HENRIQUES, Flavio Queiroz
parâmetro auxiliar na reabilitação estética e funcional em odontologia – 
descrição de uma técnica. 2021. 96f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Faculdade 
de Odontologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 
 

Na Odontologia, o protocolo para o planejamento reabilitador dental associado ao 
facial nem sempre é de fácil execução, principalmente em razão da falta de um 
parâmetro inicial bem definido. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a 
aplicabilidade da técnica da proporção áurea vertical ((PAV)). Desta forma, estão 
relatadas, na sequência, três casos de reabilitação estética anterior superior com 
diferentes abordagens, mas aplicando a técnica da (PAV). Na primeira, uma 
reabilitação estética anterior com uso de cerâmicas (Dissilicato de Lítio) Aplicando 
um Fluxo digital misto; na segunda utilizamos compósitos diretos pela técnica da 
resina injetada flow, e na terceira abordagem, selecionamos um Fluxo totalmente 
Digital. Desta forma, foi detalhada a aplicabilidade de uma abordagem clínica de 
planejamento estético através da utilização do compasso de proporção áurea.  Uma 
vez posicionado no sentido vertical da face, o compasso proporciona um ponto de 
partida inicial que pode ser usado como base de medida para o tratamento 
restaurador. Para realização dessa proporção áurea vertical, três pontos 
craniométricos faciais foram utilizados como referência para definição do parâmetro 
inicial dos tratamentos estéticos: canto interno do olho (LC), lateral da asa do nariz 
(SBN) e encontro dos lábios (ST). A obtenção de um posicionamento correto no uso 
da (PAV) é de suma importância para o sucesso da técnica, lembrando que, existe 
uma relação íntima do terceiro ponto, o Stomion, com o bordo do incisivo central 
superior posto que, o bordo deste dente tem uma posição de relação íntima 
alinhando-se internamente na mesma altura da Stomion (linha formada pelo 
encontro dos lábios em uma posição relaxada). Se a terceira ponta do compasso 
coincidir com o Stomion (posição ideal), ou seja, com o bordo do incisivo central, 
significa que o dente está em harmonia com a face, caso a terceira ponta ultrapasse 
ou ficar aquém do bordo incisal, estará fora da (PAV). Três pacientes do sexo 
feminino com idades totalmente diferentes e com a indicação de reabilitação estética 
anterior, e desejo em ter uma mudança no sorriso, foram atendidas, participando 
deste estudo. Cada caso teve suas particularidades e materiais distintos, mas a 
técnica e o parâmetro utilizados em todos foram a mesma. O resultado obtido 
baseou-se em fotos, relatos das pacientes, e na devolução da função após a 
finalização dos tratamentos. As respostas  obtidas foram de que a aplicação da 
técnica pode facilitar a reabilitação de casos estéticos, como parâmetro inicial de 
tratamento além de fornecer uma harmonia facial ao final dos mesmos. 
 

Palavras-chave: Proporção áurea vertical. Estética dentária. Reabilitação estética 

anterior. Guia anterior. Compasso de proporção áurea. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Use of the vertical facial golden proportion as an HENRIQUES, Flavio Queiroz. 
auxiliary parameter in the aesthetic and functional rehabilitation in dentistry - 
description of a technique. 2021. 96f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Faculdade 
de Odontologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 
 

In dentistry, the planning of an esthetic oral rehabilitation using a facial protocol is not 
always easy to executed, mainly due to the lack of a well-defined initial parameter. 
The objective of this research is to demonstrate the applicability of vertical golden 
proportion (VGP). Thus, three cases of anterior maxillary rehabilitation will be 
reported in which the VGP was applied. At the first case, an esthetic rehabilitation 
with lithium disilicate ceramic restorations and mixed digital workflow was realised, at 
the second, the “injectable resin composite technique” was performed and, at the 
third one, a total digital worflow was applied. Thus, the applicability of a clinical 
approach to esthetic planning through the use of the golden ratio caliper was 
detailed.  Once positioned vertically on the face, the caliper provides an initial starting 
point that can be used as the basis of measurement for the restorative treatment. To 
accomplish this vertical golden ratio, three craniomentric facial points were used as 
reference for defining the initial parameter of the aesthetic treatments: inner corner of 
the eye (LC), lateral to the nose wing (SBN) and meeting of the lips (ST). Obtaining a 
correct positioning in the use of the EPI is of utmost importance for the success of the 
technique, remembering that there is an intimate relationship of the third point, the 
Stomion, with the edge of the maxillary central incisor, since the edge of this tooth 
has a position of intimate relationship aligning itself internally at the same height as 
the Stomion (line formed by the meeting of the lips in a relaxed position). If the third 
point of the caliper coincides with the Stomion (ideal location), in other words, with 
the edge of the central incisor, it means that the tooth is in harmony with the face. 
Three female patients with totally different ages and with the indication of anterior 
esthetic rehabilitation associated with the desire of all of them to have a radical 
esthetic change in their smile. Each case had its particularities and distinct materials, 
but the technique and parameter used in all were the same. The result obtained was 
based on photos, patient reports, and the return of function after finishing the 
treatments, providing well-defined answers that the application of the technique can 
facilitate the rehabilitation of aesthetic cases, as an initial treatment parameter, 
besides providing a facial harmony at the end of them. 
 

Keywords: Vertical golden proportion. Dental esthetic. Anterior esthetic rehabilitation. 

Anterior guide. Golden proportion divider. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Desde os tempos mais remotos, um dos grandes desafios da humanidade é a 

descoberta de uma fórmula ideal, diga-se, sem erros para criação de uma beleza 

perfeita dentro de um padrão harmônico. Em alguns países, a exigência estética, 

tornou-se um quesito de desejo no dia a dia das pessoas e na Odontologia isto não 

é exceção, influenciando diretamente na autoestima e relações pessoais  

Segundo Pagani e Bottino1, os parâmetros que regem a regra de ouro na 

avaliação e no plano de tratamento, são de suma importância e geram benefícios no 

planejamento estético do sorriso. Nesta busca por padrões e regras que levassem 

um caminho para uma fórmula perfeita, Adalbert Goeringer em 18932 criou o 

compasso de proporção áurea que, segundo a literatura foi Lombardi3 em 1973 o 

primeiro autor a citar a aplicação da proporção áurea na Odontologia. Em um 

momento subsequente, Levin4 em 1978 destacou-se por ser o primeiro a aplicar os 

conceitos destes princípios áureos na Odontologia, como uma técnica eficaz e 

objetiva para o estudo do design do sorriso.  

Piccin5, utilizando a distância entre pontos faciais Canto interno do olho (LC), 

lateral asa do nariz (SBN) e encontro dos lábios (ST), conseguiu determinar nestes 

segmentos a proporção áurea vertical da face estabelecendo um parâmetro para 

determinar a dimensão vertical desta. Em sua linha de estudos áureos, Piccin5 cita 

que o compasso de proporção áurea também pode ser utilizado para análise 

morfológica dos dentes, do esqueleto e dos tecidos moles da face baseado na 

Secção Áurea também conhecida como Proporção Divina. Ao abrir o compasso, 

nota-se uma parte mais curta e outra mais longa, e as mensurações se mantém 

sempre proporcionais ao se expandir. A parte mais longa é 1.618 vezes a medida da 

parte menor e esta se mantem em 0.618 do comprimento da maior. Esta relação é 

baseada em leis da matemática, geometria e física6. A aplicação prática dos 

números áureos já havia começado desde os tempos de Leonardo da Vinci, posto 

que, em seus desenhos mostrava limites e posicionamentos faciais utilizando linhas 

e gerando informações preciosíssimas para futuros autores como, por exemplo, 

Ricketts6,7 que aplicou de forma primorosa e com objetividade na Odontologia atual. 

Essa proporção parece guiar inúmeros pesquisadores, filósofos, matemáticos, 

botânicos em seus trabalhos e pesquisas, ou seja, transformar tudo ao redor dela 

em harmonia em de acordo com 4.  
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Com o objetivo de encontrar parâmetros faciais que o ajudasse na estética e 

harmonia facial de seus casos, Ricketts6,7 correlacionou a proporção áurea com o 

crescimento ósseo da face e concluiu que este achado poderia ser de grande valia 

na ortodontia e na prótese. Para verificar estas proporções, utilizou um compasso 

áureo em seu estudo chamado Golden Divider. Na conclusão do seu estudo, onde 

realizou medição dos segmentos da face em pacientes portadoras de oclusão 

normal, observou-se que, vários segmentos da face estavam em proporção áurea, 

informação muito útil em várias especialidades na Odontologia. O tamanho, forma, e 

proporcionalidade dos dentes são características marcantes em qualquer etapa 

restauradora, especialmente quando temos uma região estética envolvida e essa 

proporcionalidade, conhecida como “Proporção Áurea”, quando não respeitada pode 

ter como resultado um sorriso com expressão desagradável8. 
Na busca da aplicação e comprovação científica do uso proporção áurea 

vertical na odontologia, Eduardo9 verificou a aplicação da proporção áurea vertical 

da face, com o propósito de orientar a construção de um plano de orientação 

superior, assim, reestabelecendo a dimensão vertical de oclusão. O autor analisou 

vários segmentos de pontos craniométricos faciais e dentre eles o canto interno do 

olho (LC), a asa do nariz (distância entre os pontos faciais LC e SBN) e da asa do 

nariz ao Stomion (distância entre os pontos faciais SBN e ST), concluindo que este, 

dentre outros, encontrava-se em proporção áurea e não dependiam do tipo facial, 

tendo 100% de acerto em suas medições. É importante lembrar que o Stomion (linha 

de encontro dos lábios) coincide com o bordo incisal do plano de orientação superior 

das próteses totais que, por sua vez, é coincidente com o bordo dos incisivos 

centrais superiores quando o lábio está relaxado. Nessa mesma linha de pesquisa, 

Perasso10 relacionou a Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) em próteses totais com 

a proporção áurea vertical, concluindo que as relações dos pontos craniométricos 

canto do olho - asa do nariz e Stomion apresentaram-se em proporção áurea vertical 

((PAV)), podendo assim, ser utilizadas como método auxiliar para o registro da DVO.  

O posicionamento do compasso com o bordo do incisivo central não é 

aleatória, mas baseada em trabalhos anteriormente citados por Eduardo9 e 

Perasso10, onde os autores relacionaram DVO ao plano de orientação superior com 

proporção áurea vertical. Quando o plano de orientação superior é inserido na 

cavidade bucal e o paciente aproxima os lábios superior e inferior em repouso não 

forçado, esta linha de encontro dos lábios chamada de Stomion, é exatamente o 
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local onde é posicionado o bordo do incisivo central durante a sua montagem no 

plano de orientação superior. Desta forma, para que o bordo incisal dos dentes 

ântero-superiores de uma prótese total estejam em harmonia com a face do paciente 

será necessário a coincidência dos três postos craniométricos faciais (LC) (canto do 

olho), (SBN) (lateral a asa do nariz) e (ST) (stomion). Itikawa et al.11 avaliaram a 

atratividade e percepção da idade do sorriso por leigos e Cirurgiões-Dentistas (CDs) 

frente ao aumento do comprimento de incisivos superiores em fotografias 

aproximadas e frontais da face. De acordo com os resultados, o aumento do 

comprimento dos incisivos superiores sugeriu sete anos de rejuvenescimento entre a 

foto inicial e final considerando a percepção dos cirurgiões-dentistas e quatro anos 

de rejuvenescimento para os leigos. 

A pesquisa sobre proporção áurea vertical (PAV) vem de encontro a trabalhos 

semelhantes de autores como: Piccin5, Ricketts6, Eduardo9, Perasso10 e Gil12, que 

utilizaram os mesmos pontos craniométricos citados em suas pesquisas, lembrando 

que segundo Ricketts7, quanto maior o número de proporções áureas no rosto do 

paciente, mais harmônica é a face. Na mesma linha de avaliação de Itikawa et al.11, 

Spyrides et al.13, Magne et al.14  e Gurel15 comentam em seus trabalhos que parte 

mais crítica de uma reabilitação oral total é o setor anterior. Assim, parece 

apropriado iniciarmos o planejamento da dentição anterior começando pela definição 

do comprimento adequado da borda incisal.  

Um dos grandes benefícios de se utilizar a (PAV) (proporção áurea vertical) 

como parâmetro inicial nas reabilitações protéticas é porque além de harmonizar a 

face com o sorriso, ela é de simples aplicação, baixo custo, e com uma resposta 

imediata ao problema, ou seja, não é necessário recursos tecnológicos em um 

primeiro momento para aplicá-la. Isso é de grande valia, especialmente na 

graduação, posto que, quando o aluno inicia na clínica ele pode usufruir um 

parâmetro inicial para começar a realizar os planejamentos. 
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 
Este trabalho pautou-se na necessidade de uso de um parâmetro inicial 

auxiliar para definir a localização e altura dos bordos dos incisivos centrais 

superiores durante uma reabilitação estética anterior. Desta forma, a proposta deste 

estudo foi descrever a aplicação de uma técnica que utiliza um compasso de 

proporção áurea posicionado no sentido vertical da face (Proporção áurea vertical -

(PAV) baseada em três pontos craniométricos específicos (LC, SBN e ST) como 

auxiliar na determinação da localização dos bordos dos incisivos centrais superiores 

de forma prática e objetiva em reabilitações estéticas anteriores. Especificamente 

através do relato de três casos clínicos, este estudo irá detalhar um protocolo clínico 

que apresente um parâmetro inicial para que o acadêmico e/ou cirurgião dentista 

inicie o seu plano de tratamento estético, reabilitador, superior, anterior e funcional.  

A hipótese testada é que a utilização dos pontos craniométricos (LC, SBN e 

ST) são parâmetros adequados para auxiliar na definição da borda de incisivos 

centrais superiores em reabilitações orais quando se aplica a proporção áurea 

vertical na face. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 Descrição da técnica 
 

Para este trabalho foi utilizado um protocolo baseado em três pontos 

craniométricos faciais (LC - SBN - ST), que utiliza a proporção áurea vertical 

estabelecendo, um parâmetro inicial para determinação da altura do bordo incisal 

dos dentes 11 e 21. Essa proporção visa auxiliar nos planejamentos estéticos dos 

dentes anteriores, harmonizando face e sorriso. Para se descrever a técnica, os 

procedimentos de registro fotográfico e planejamento serão detalhadamente 

narrados no texto que se segue. Em seguida serão apresentadas três situações em 

que a técnica foi empregada. Na primeira, uma reabilitação estética anterior com uso 

de cerâmicas (Dissilicato de Lítio) utilizando um Fluxo Digital Misto, na segunda foi 

utilizada compósitos restauradores diretos pela técnica da resina injetada do tipo 

Flow, e na terceira abordagem, utilizou-se um Fluxo Totalmente Digital com 

cerâmicas (Dissilicato de Lítio).  

O protocolo fotográfico documentado nos 3 casos clínicos foram realizados 

em nossa clínica privada. Incialmente foi realizada uma fotografia facial frontal com a 

paciente sentado(a) em um ângulo de 90 graus em uma cadeira encostada na 

parede, o posicionamento da máquina foi na horizontal e o foco foi direcionado para 

o centro do Násio assim, enquadrando totalmente a face (Figura 1). Para que isso 

ocorra, a lente ficou proporcionalmente alinhada na mesma da altura do Násio 

através da medição de uma trena (marca vonder - Curitiba - Br ) (Figura  2) (medição 

do chão até altura da lente correspondendo a altura do Násio). A região posterior da 

cabeça foi estabilizada com o auxílio de uma almofada preta, posicionando-a no 

plano horizontal da face para evitar a movimentação da mesma durante a captura da 

imagem e este padrão foi mantido em todas as tomadas fotográficas nos três casos 

clínicos. 

Para padronizar e melhorar a visibilidade facial durante as fotos foi sobreposto 

na parede uma camurça preta de 1 metro quadrado no local onde a cabeça do 

paciente foi posicionada. As tomadas fotográficas foram realizadas por uma máquina 

fotográfica Canon (São Paulo - Vila Guarani - Br) (digital) 60D (Figura 3) com 

disparador de flash sem fio (Figura 4) e uma lente Canon macro 100mm 2.8 série L 

(São Paulo-Vila Guarani-Br) (Figura 5) fixada a um tripé Manfroto (New York – New 
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Jersey - USA) (Figura 6) posicionados a uma distância de 1.80 cm da face do 

paciente.  

Para iluminação das fotos, foram utilizados dois flashes externos tipo soft box 

da marca Greica (São Paulo –Anhanguera - Br)150 watts, assim, padronizando o 

tipo de luz  para obtenção das fotos sem influência da luz ambiente. Os flashes 

foram posicionados a uma distância de 1.50 cm a 45 graus do ponto fotografado 

com disparadores sem fio. Os flashes foram centralizados pela altura da cabeça dos 

colaboradores (Figura 7 ). 

 

 

   
Figura 1 - Posicionamento da máquina para fazer 
a foto facial padronizada 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 
 

 

 

  
           

Figura 2 - Trena 
Fonte: O autor, 2021. 

Figura 3 - Canon 60D             
Fonte: O autor, 2021. 

Figura 4 - Disparador 
de Flash  
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 5 - Canon macro 100mm    Figura 6 – Tripé Manfroto 
Fonte: O autor, 2021.       Fonte: O autor, 2021. 
 
 

 

 
Figura 7 - Posicionamento estratégico dos 
soft boxes para as fotos 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

A primeira foto frontal da face do colaborador foi realizada com o semblante 

sóbrio, com olhos abertos (Figura 8) e/ou fechados (Figura 9) e musculatura sem 

movimentação, para analisar a relação da (PAV) com o bordo do incisivo central 

superior. Independentemente de como está(sorrindo ou sóbrio) a face do paciente o 

importante é termos condição de avaliar a relação da terceira ponta do compasso 

com o bordo do incisivo central. O lado de escolha para posicionarmos o compasso 

deverá ser o de maior proximidade com a (PAV). Para isso o compasso de 

proporção áurea da marca ICE (São Paulo - Jardin Regina - Br) analógico foi 

posicionado nas referências faciais do canto interno do olho (LC), lateral asa do nariz 

(SBN) gerando um terceiro ponto que estaria associado ao Stomion (ST) (encontro 

dos lábios) (Figura 9). Após a colocação do compasso nos pontos faciais 

selecionados, a informação visual, se o parâmetro da (PAV) coincide ou não com 

bordo do incisivo central dos colaboradores é obtida.  
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Figura 8 - Foto frontal da face do colaborador 
foi realizada com o semblante sóbrio, com 
olhos abertos 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
 
 

 
Figura 9 - Foto frontal da face do colaborador 
foi realizada com o semblante sóbrio, com 
olhos fechados 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

A segunda foto da colaboradora foi realizado na mesma posição da anterior,  

sendo orientanda a ela que fizesse um amplo sorriso com espaço de (+ ou -) 1 cm 

entre as arcadas (Figura 10). 
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Figura 10 - Segunda foto da colaboradora na mesma 
posição da anterior, sendo orientada que fizesse um amplo 
sorriso com espaço de (+ ou -) 1 cm entre as arcadas 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 Na próxima etapa, realizou-se a medição da largura do incisivo central 

(medição de mesial à distal) na parte central do elemento 11, utilizando o 

paquímetro digital da marca Mitotoyo. A ponta deste estará devidamente preparada 

(Figura 11) (afilada manualmente) com uma pedra rotatória arredondada mizzy para 

peça de mão, dessa forma ficando a ponta do paquímetro adaptada para realizar 

essas medições (Figuras 12 e 13). Após esta etapa, a foto foi transferida para o 

software keynote-apple USA, local onde as medidas dentais foram calibradas com 

auxílio de uma régua digital, utilizando as medidas realizadas pelo paquímetro no 
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dente real, de maneira que, os dentes digitais ficarão com a mesma largura e 

proporções dos dentes naturais do paciente.  

 

 

 
Figura 11 - Paquímetro Mitotoyo com a ponta modificada 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figuras 12 e 13 – Paquímetro aferindo a largura mésio distal do elemento dental 

Fonte: O autor, 2021. 
 

 

 Após o registro fotográfico, as imagens foram enviadas para um computador 

(Apple, macbook pró-retina de 15 pol) (Figura 14).  
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Figura 14 – Foto enviada para o software para realizar as medições 

Fonte: O autor, 2021. 
 
 

 

 Foram utilizados os softwares Keynote 8.3 (Figura 15) e Adobe Elements 11 

(Figura 16), para as modificações dentais na foto com o sorriso. Abaixo ilustramos o 

antes de depois da manipulação da nova imagem para comparação para analisar se 

a nova imagem (modificada) gerou visualmente mais harmonia facial. A partir deste 

momento, sendo aprovado o projeto pelo paciente começarão as etapas clínicas de 

teste através do mock up. 

 

 
 

Figura 15 - Imagem do Keynote 8.3        Figura 16 - Imagem do Adobe Elements 11 
Fonte: O autor, 2021.         Fonte: O autor, 2021. 
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 A foto inicial está posicionada à esquerda da tela do computador e ao seu 

lado direito a manipulada (Figura 17, legendas a e b). 

 

 
Figura 17 – Simulação do novo sorriso 
Legenda: a – Incisivo Central real, b –  Incisivo Central com modificação 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

3.2 Aplicação da técnica 
 

Com objetivo de demonstrar a aplicabilidade da técnica da (PAV), serão 

relatados, na sequência, três casos de reabilitação estética anterior superior com 

diferentes abordagens. Na primeira, uma reabilitação estética anterior com uso de 

cerâmicas (Dissilicato de Lítio) utilizando um Fluxo Digital Misto; na segunda, 

utilizamos compósitos diretos pela técnica da resina injetada flow, e na terceira 

abordagem também foram realizadas restaurações cerâmicas, utilizando um Fluxo 

Totalmente Digital. 

 
 
 

 
 
 
  

a 
b 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. Caso 1 (Artigo)  
 

4.1.1 Análise Facial e Cefalométrica 
 

Neste caso clínico, a (PAV) foi utilizada para planejamento de uma resolução 

de um caso que foi utilizado um fluxo misto. Utilizamos a forma analógica, a forma 

digital simples (somente com o computador). 

 Uma adolescente de 16 anos frustrada com seu sorriso, compareceu ao 

consultório particular e queixou-se de exposição gengival excessiva ao sorrir. De 

acordo com a análise cefalométrica, ela era candidata a tratamento ortodôntico e a 

uma intrusão maxilar, conforme pode ser observado nas fotos frontal e de perfil da 

paciente nas (Figuras 18, 19) e radiografia cefalométrica (Figura 20). A paciente 

apresentou (EGD) (Excessive Gingival Display) com aproximadamente 8 mm de 

exposição dos incisivos em repouso e overjet de 8 mm. O exame cefalométrico 

ajudou a diagnosticar o sorriso gengival do paciente como esquelético na etiologia. 

O excesso maxilar vertical e o aumento da distância interlabial podem ser 

observados na radiografia (Figura 3).  

 

 

 

Figura 18 – Foto facial frontal 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

Figura 19 - Foto  facial de perfil 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 20 – Radiografia cefalométrica 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

4.1.2. Planejamento Digital do Sorriso 

 
Não havia discrepância na análise da proporção áurea vertical e a orientação 

oclusal estava normal e integrada ao sistema estomatognático, Foto frontal do 

sorriso (Figura 21) seguido das fotos das guias frontal e laterais (Figuras 22 e 23). 

Portanto, determinou-se que o rosto do paciente estava em harmonia de acordo com 

a altura (comprimento) da borda incisal do incisivo superior, usando como referência 

o canto interno do olho, a altura da base do nariz e a borda incisal do incisivo central 

(Figura 24)6,16.  

 
Figura 21 - Foto frontal do sorriso 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 22 – Guia Anterior 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 
Figura 23 - Guias laterais direita e esquerda 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 
Figura 24 - Proporção Áurea Vertical (PAV) 
Fonte: O autor, 2021. 
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 Nesse caso, a abordagem clínica determinada para melhorar a estética e o 

comprimento cérvico-incisal dos elementos envolvidos, foi a cirurgia 

periodontal(aumento de coroa clínica); nenhum tratamento endodôntico foi 

necessário. Após o preenchimento da documentação, as imagens faciais e dentais  

obtidas  foram exportadas para um software de computador (Keynote; Apple Inc), e 

uma régua digital foi utilizada para determinar as dimensões dos incisivos centrais. 

Utilizando a proporção largura / altura do incisivo central superior, é possível definir o 

formato dos dentes, sendo as proporções entre 75% e 85% os valores mais aceitos 

na literatura17 (Figura 25). A proporção de 85% foi escolhida por exigir um tratamento 

menos invasivo, com menos remoção da crista óssea alveolar necessária para 

aumentar o comprimento da coroa durante a cirurgia periodontal. Além disso, o 

desenho digital foi mostrado ao paciente, que também preferiu a proporção de 85%. 

Dessa forma, o planejamento digital do sorriso (PDS) foi realizado de acordo com as 

proporções estabelecidas obtidas nas medidas mesial, distal e cérvico-incisal (Figura 

26).  

 

 

 
Figura 25 – Retângulos de proporção determinando altura e largura dental 
sendo aferida altura gengival com a régua digital 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 26 – Planejamento digital do sorriso 
Fonte: O autor, 2021. 
 

 

 Com base em medidas de planejamento digital 2D, um enceramento 

diagnóstico convencional do segundo pré-molar direito para o segundo pré-molar 

esquerdo foi criado (Figuras 27 e 28). Um mock up com resina bis-acrílica (System 

C&B II; Ivoclar Vivadent AG) foi confeccionado respeitando as orientações oclusais, 

o que permitiu ao paciente visualizar e compreender o tratamento (Figura 29).  

 

 
Figura 27 – Mapeamento do modelo de gesso para enceramento diagnóstico 

Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 28 – Enceramento diagnóstico baseado no PDS 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 29a - Sorriso frontal com o mock up 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
 

 
Figura 29b - Guias Laterais (mock ups) realizadas com resina 
bisacrílica 
Fonte: O autor, 2021. 
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O tratamento proposto, que foi aprovado pela paciente, consistia em 

tratamento ortodôntico, cirurgia de alongamento de coroa, injeções de toxina 

botulínica tipo A para reduzir a extensão da exposição gengival e 10 restaurações de 

cerâmica maxilar para estabelecer uma nova anatomia dentária, lembrando que esta 

opção de tratamento foi devidamente avaliada e acordada com a mãe da 

paciente(que era dentista) que optou por esta abordagem menos conservadora 

devido a questões pessoais(da paciente) e familiares(mudança para outro país) . O 

tratamento ortodôntico foi a primeira etapa do tratamento. Foi realizado com o 

objetivo de alinhar a linha média entre as arcadas superior e inferior. Após oito 

meses, o alinhamento foi concluído e realizada contenção ortodôntica. 

  

4.1.3.  Fase Cirúrgica 

 

Para realizar o tratamento da exposição gengival excessiva, foi realizada 

cirurgia de aumento de coroa clínica com osteotomia e técnica de preservação da 

papila (Figura 30). Um delineamento cirúrgico foi definido digitalmente durante o 

(PDS) com base nas medidas dos dentes escolhidos e verificada com o mock up. 

Aproximadamente 1,6 mm de tecido gengival foi removido e uma nova distância da 

margem gengival à crista óssea alveolar de aproximadamente 2,74 mm foi 

estabelecida com a osteotomia. Houve um período de espera de 6 meses para a 

cicatrização do tecido periodontal antes do início dos procedimentos de preparo 

dentário (Figura 31)18.  

 O próximo procedimento clínico para o manejo do sorriso gengival foi a 

aplicação de toxina botulínica tipo A (Dysport; Ipsen)19-21. Diluído de acordo com as 

recomendações do fabricante e em condições estéreis, 8 UI foram injetados uma vez 

por lado alvo Levantador Lábio Superior, Asa do Nariz, Zigomático menor (Figura 

32). 
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Figura 30 - Cirurgia de aumento de coroa clínica com osteotomia 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
Figura 31 – Cicatrização gengival após 6 meses da cirurgia 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
Figura 32 – Redução da altura labial pela aplicação da 
toxina botulínica 
Fonte: O autor, 2021. 
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4.1.4. Fase Protética 

 

Antes dos preparos e da confecção dos laminados, foi realizado o 

clareamento dental com peróxido de carbamida (Total Blanc Home 16%; DFL) por 

10 dias com o objetivo de um substrato mais favorável. Guias de desgaste de 

silicone foram produzidos a partir do mock up para garantir preparações dentárias 

minimamente invasivas para as facetas de cerâmica. Instrumentos rotatórios (pontas 

diamantadas # 6863-012 e broca # H48L; Komet), pontas de borracha abrasivas 

(Astropol Polishing System; Ivoclar Vivadent AG) e uma ponta de escova de 

polimento (Astrobrush Polishing System; Ivoclar Vivadent AG) foram usados para 

procedimentos de polimento (Figura 33).  

 

 
Figura 33 – Acabamento final com broca laminada 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

O preparo dos dentes seguiu os guias de silicone. Uma observação de 

extrema importância para este caso é que, como a altura do bordo inicial estava na 

(PAV) correta não deveríamos remove-lo, mas como modificamos a anatomia do 

bordo incisal e tínhamos que criar espaço para o bordo incisal da cerâmica sem linha 

de cimentação na incisal, removemos a quantidade suficiente de estrutura dental 

para criar um bordo incisal cerâmico, assim levando a linha de cimentação para a 

palatina dos incisivos.  Para que o preparo ficasse visível no ato da moldagem, um 

fio afastador foi colocado no sulco (Ultrapak; Ultradent-USA) e após esse processo, 

outro fio de afastamento gengival de diâmetro maior (tamanho 00) foi colocado 
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acima do fio de pequeno diâmetro (tamanho 000) e uma impressão foi feita usando 

silicone polimerizado por adição (Virtual Putty Base Set; Ivoclar Vivadent AG). Para 

finalizar a consulta, foi selecionada a cor dos dentes (VITA classic; VITA Zahnfabrik) 

e confeccionadas próteses provisórias com material à base de resina bis-acrílica e a 

guia de silicone. A molde foi enviada ao técnico do laboratório de prótese dentária e 

o modelo de gesso foi escaneado. O enceramento também foi digitalizado e as 

imagens foram sobrepostas (Ceramill map 200+; AmanGirbach) (Figura 34). 

 

 
Figura 34 – Escaneamento do modelo do enceramento e dos preparos 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

Os dados foram então enviados para uma fresadora, que frezou o e.max CAD 

(IPS e.max CAD CEREC inLab LT BL3 / C14; Ivoclar Vivadent AG). Durante a 

consulta de cimentação, as facetas de cerâmica foram internamente condicionadas 

com ácido fluorídrico a 10% (ácido fluorídrico, porcelana etchant; Maquira) por 20s, 

lavadas, secas com jatos de ar. Em seguida, as facetas foram limpas com aplicação 

do ácido fosfórico 35% (Ultra Etch Indispense; Ultradent) na sua face interna por 

60s, e então foi aplicado uma camada de silano (Monobond N; Ivoclar Vivadent AG) 

e aguardou-se 1 min para evaporação do solvente. Cada dente foi condicionado com 

ácido fosfórico por 30s, lavado pelo mesmo tempo e, em seguida,  foi aplicada uma 

camada de adesivo dentário (Adper Scotchbond; 3M ESPE). As restaurações foram 

cimentadas com cimento resinoso (Variolink Esthetic; Ivoclar Vivadent AG) e 

fotoativadas por 40s em cada dente (Bluephase; Ivoclar Vivadent AG). As guias 

anterior e laterais direita e esquerda foram verificadas (Figura 35, legendas A, B, C) 

e o tratamento final concluído com facetas de cerâmica são observadas nas Figuras 

36 e 37. 
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Figura 35 - Guias de desoclusão 
Legenda: A - Guia anterior; – Guia direita; C –  Guia esquerda. 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

 
Figura 36 – Sorriso finalizado em uma vista frontal 
Fonte: O autor, 2021. 

A 

B B 
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Figura 37 – Face em harmonia com o sorriso em uma vista 
frontal 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
4.2.  Caso 2 (Capítulo de Livro) 

 

Neste caso, a (PAV) foi utilizada para planejamento de uma resolução de um 

caso clínico em que a paciente apresentava desgastes incisais excessivos pela 

ausência de guias anterior e laterais. Utilizamos a forma analógica, a forma digital 

simples (somente com o computador) e a forma avançada com uso da tomografia e 

fotografia 3D. 

 

4.2.1. Avaliação Inicial Digital dos Dentes   

 

A paciente S.M. do gênero feminino, com 33 anos de idade. procurou 

atendimento em nossa clínica com a queixa principal do envelhecimento do seu 

sorriso. No exame clínico, foram observadas discrepâncias na largura e altura dos 

incisivos centrais (Figura 38) e uma aparência de sorriso envelhecido ocasionado 
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por um colapso dental em razão a perda da guia anterior e guias laterais (Figuras 39 

a 43).  
 

 

 
Figura 38 – Discrepâncias na largura e altura dos incisivos centrais 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
Figura 39 – Guia lateral direita em colapso 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 40 – Guia anterior em colapso 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 41 – Guia lateral esquerda em colapso 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 42 – Colapso esquerdo, observar o dente 22 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 43 – Colapso direito, observar o dente 12 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

4.2.2. Exames Digitais   

 

Inicialmente, realizamos a sequência do PDS e a seguir indicamos a paciente 

que fizesse as radiografias, a tomografia computadorizada da Face - ICat (tomada 

de FOV-22 abrangendo face inteira) (Figura 44), Foto 3D foi feita pelo equipamento 
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DI3D Capture System, da Dimensional Imaging da face (Figura 45), o escaneamento 

das arcadas com Trios da 3shape (Figura 46)  e a tomografia prexion dos maxilares 

(Figura 47). Os exames tomográficos associados ao escaneamento e as imagens 

3D, auxiliaram no estudo do caso de forma precisa, obtendo um planejamento 

detalhado que fornecesse segurança na elaboração do parâmetro inicial do 

tratamento, ou seja, a quantidade de aumento do bordo do incisivo central superior.  

 

 

 
Figura 44 - Tomografia 
computadorizada da Face 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 45 - Foto 3D, DI3D Capture System 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 46 - Escaneamento das arcadas com Trios da 3shape 

Legenda superior: vista frontal e laterais; Legenda Inferior: Vista palatina e 
lingual 
Fonte: O autor, 2021. 
 
 
 

 

 
Figura 47 - Tomografia prexion dos maxilares 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

Após a obtenção das fotos da paciente (Figura 48), foto frontal sorrindo 

(Figura 48, legenda a), Foto frontal sorrindo com afastador labial (Figura 48, legenda 

b), Foto de perfil (Figura 48, legenda c), Foto intraoral (Figura 48, legenda d)  e 

associamos as medições do compasso de proporção áurea (Figura 49, legenda a)  e 
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estas informações foram enviadas para o software (keynote Apple) dando início aos 

mapeamentos digitais das discrepâncias dentárias com auxilio do paquímetro 

(Figura 49 legenda B) e inserindo as linhas horizontais e verticais, assim analisando 

largura e altura dental com auxílio da régua digital (Figura 49, legenda C). Após a 

definição de quanto teríamos que aumentar na altura e largura dos dentes, 

selecionamos uma forma geométrica proporcional condizente com área que 

tínhamos selecionado para os incisivos, ou seja, um layout retangular na relação 

vertical de (80/100) que é considerado pela literatura como padrão ouro15,22 (Figura 

50, legenda A) e uma relação horizontal áurea de (100/62) para área dos incisivos 

centrais (Figura 50, legenda B), que proporcionariam harmonia em relação a  L/A do 

elemento dental. 

 

 

 
Figura 48 – Fotos selecionadas para o planejamento digital 
Legenda: A - Foto frontal sorrindo; B - Foto frontal sorrindo com afastador labial; C 
- Foto de perfil; D – Foto intra-oral. 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 49 – Medições analógicas e digitais 
Legenda: A – Proporção Área Horizontal; B – Medição com o paquímetro; C- 
Medição com a régua digital. 
Fonte: O autor, 2021. 
 
 
 

 
Figura 50 – Análise da proporção dos dentes 
Legenda: a - Layout retangular na relação vertical de (100/80); b - Relação horizontal 
áurea de (62/100). 
Fonte: O autor, 2021. 
 

 

Ao analisarmos a proporção de (L)80/100(a) para o incisivo central superior 

de forma isolada, observamos que não existe uma proporção áurea, mas quando 

associamos os dois retângulos de 80/100 um ao lado do outro, a área dos dentes 11 

e 21 se transformam em (L)100/62(a), que é uma proporção áurea horizontal. Dessa 

forma, mantemos nossa filosofia áurea durante o planejamento do caso. 
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Após o planejamento digital realizado, passamos para fase de moldagem do 

arco superior com silicone por adição (Virtual - Ivoclar Vivadent) (Figura 51) para 

obtenção dos modelos de gesso. A seguir, transferimos as informações digitais 

(Figura 52, legenda a) para o modelo de gesso (Figura 51, legenda b). 

Primeiramente iremos deslocar a linha horizontal digital bipupilar (Figura 53, legenda 

a), para o bordo incisal (Figura 53, legenda b). Após deslocaremos essa linha para a 

cervical dos seis dentes ântero-superiores (Figura 53, legenda c), realizando as 

medições digitais verticais e horizontais que serão transferidas para o modelo de 

gesso (Figura 53, legenda d),  servindo assim de orientação para a realização de 

todo o enceramento diagnóstico das superfícies vestibulares, incisais e pontas de 

cúspide dos elementos 15 ao 25 (Figura 53, legenda d). As medidas da área dos 

incisivos centrais foram planejadas dentro do retângulo de proporção áurea (100/62) 

(Figura 54). 

 
Figura 51 – Silicone virtual leve e pesado 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 52 - Linha de referência horizontal 
Legenda: a – Transferência da linha horizontal incisal para acima dos dentes 
ântero-superiores; b– Delineamento da linha horizontal sobre os dentes ântero-
superiores do modelo de gesso. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
 
 
 

 
Figura 53 – Fluxo da movimentação da linha horizontal bipupilar 
Legenda: a - linha horizontal digital bipupilar; b – Transferência da linha horizontal 
para incisal ((PAV)); c – deslocamento da linha horizontal para a cervical dos seis 
dentes antero, superiores; d - realizando as medições digitais verticais e horizontais 
que serão transferidas para o modelo de gesso. 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 54 - Medidas da área dos incisivos centrais planejadas dentro do 
retângulo de proporção áurea (100/62) 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

Sobre o modelo de gesso encerado (por adição), construímos muralha com 

de silicone de adição23 pesado Virtual (Ivoclar Vivadent) (Figuras 55, legendas a, b e 

d). A seguir, realizamos um reembasamento da muralha com material de moldagem 

leve Virtual (Ivoclar Vivadent) (Figura 55, legenda a) visando a precisão e riqueza na 

cópia dos detalhes, assim traduzindo um mock up bem fidedigno ao enceramento 

diagnóstico. No momento do recorte dos excessos na muralha a lâmina margeou o 

bordo cervical do enceramento impresso no silicone (Figura 55, legenda b). Após a 

muralha de silicone finalizada (Figura 55, legenda c), posicionamos o Optragate 

(Ivoclar Vivadent) no fundo de vestíbulo, para afastamento dos lábios do paciente 

(Figura 56) e em seguida injetamos a resina bisacrílica Systemp C & B (Ivoclar 

Vivadent) (Figura 57) no interior da muralha de silicone e levamos sobre os dentes e 

tecidos gengivais (Figura 58).  
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Figuras 55  – Muralha de silicone para realizar mock up 
Legenda: a – Moldagem com leve e pesado; b – recordando para evitar excessos; c – index 
todo recortado. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 56 – Optragate 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 57 - Resina Bisacrílica e acessórios 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
Figura 58 - Posicionamento da muralha com resina bisacrílica sobre 
os dentes 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 Finalizado o mock up, realizamos as fotos faciais frontais com a paciente 

sorrindo foto inicial à esquerda (Figura 59, legenda a) e foto com mock up à direita 

(Figura 59, legenda b), observando se o resultado estava em concordância com o 

planejamento digital previamente realizado e se as guias foram restabelecidas 

corretamente. Foto Inicial acima e mock up abaixo com guia anterior restabelecida 

(Figura 60, legenda a) Foto b Inicial acima e mock up abaixo com guia lateral  

direita restabelecida  (Figura 60, legenda B)  e  foto Inicial acima e mock up abaixo 

com guia lateral esquerda restabelecida (Figura 60, legenda C) . 
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 Nesta etapa, posicionarmos o compasso de proporção áurea nos pontos 

faciais pré-selecionados e comparamos a foto inicial do caso (Figura 61, legenda A), 

com a foto do mock up (Figura 62, legenda B), dessa forma, analisamos se o 

parâmetro inicial (aumento incisal) determinado pelo planejamento digital foi 

alcançado. 

 

 
Figura 59 – Sorriso antes de depois de realizar o mock up  
Legenda:  A- Foto inicial, B- Foto com o mock up em posição. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
Figura 60 – Guias anterior e lateral antes de depois realizar o mock up 
Legenda:  A - Inicial acima e mock up abaixo com guia anterior restabelecida;  B - 
Inicial acima e mock up abaixo com guia lateral  direita restabelecida; C - Inicial acima 
e mock up abaixo com guia lateral esquerda restabelecida. 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 61 - Restabelecimento da (PAV) com mock up 
Legenda: A – (PAV) sem o acréscimo dental; B – (PAV) com o acréscimo 

planejado. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

Uma etapa de suma importância que é negligenciada pela maioria dos 

profissionais que aplicam o Planejamento Digital em reabilitações, é esquecer ou 

simplesmente não realizar o correto nivelamento da linha bipupilar (Figura 62, 

legenda A) do paciente em relação ao plano incisal (Figura 62, legenda B), 

deslocamento da linha horizontal para a cervical dos seis dentes antero, superiores 

(Figura 62, legenda C), realizando as medições digitais verticais e horizontais que 

serão transferidas para o modelo de gesso (Figura 62, legenda D), enceramento 

finalizado (Figura 62, Legenda E). Quando não for possível utilizarmos a linha 

bipupilar para esse nivelamento contamos com outros pontos faciais, como os 

lábios, o lóbulo auricular, asa do nariz e olhos24. Esse nivelamento servirá para criar 

uma relação de equilíbrio entre a face (em casos de normalidade facial, ou seja, 

pacientes que não possuem patologias os desvios oculares discrepantes) e os 

bordos incisais.  

 A paciente foi orientada a usar o mock up de dois até cinco dias para 

analisarmos tanto a aceitação da estética oferecida, a adaptação da fonética e o 

formato e tamanho dos dentes. 
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Figura 62a – Fluxo da movimentação da linha horizontal bipupilar 
Legenda: A - linha bipupilar; B - plano incisal; C – deslocamento da linha horizontal 
para a cervical dos seis dentes antero, superiores; D - realizando as medições 
digitais verticais e horizontais que serão transferidas para o modelo de gesso, E- 
enceramento finalizado. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
4.2.3. Exames Digitais e PDS 

 

A utilização da proporção áurea vertical nos exames tomográficos confirmou a 

correlação dos pontos craniométricos da técnica do (PDS) com aumento do bordo 

incisal. Essa confirmação foi possível, graças à aplicação da razão áurea de 38,20% 

nos cálculos executados da região de subnasal até o bordo requerido, mostrando a 

precisão da técnica do (PDS) tanto no meio analógico quanto no meio digital, assim 

reafirmado sua a versatilidade clínica. Inicialmente, achamos a razão áurea (Figuras 

62) a seguir a análise matemática de como obtivemos os resultados (Figuras 63 e 

64).  A contra prova que as medições (digitais e analógicas) estão correlacionadas 

estão na (Figura 65, legenda A), onde observamos as medições (digitais) realizadas 

pelo centro 3D Innovations sobre as faces vestibulares dos escaneamentos 

intraorais estão em acordo com as medições analógicas laboratoriais e intraorais da 

técnica do (PDS). Na Figura 65, observamos que a medição digital da face vestibular 

do elemento 11 correspondente a medição analógica realizada pelo (PDS) em 

relação ao comprimento do dente 11.  

Medidas Analógicas: 1,4mm de aumento na incisal + 0,5mm de aumento gengival= 1,9mm   

Medidas Digitais: Medida vestibular do Mock up – medida inicial = 10,13mm - 8,23mm = 1,9mm; 

(Medida vestibular Final) – (Medida inicial) = 10,22mm – 8,23mm = 1,99mm 
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Figura 62b – Cálculo para achar a razão áurea da área a ser aumentada  
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 63 – Análise matemática com os resultados comparativos do 
digital ao analógico do início do caso 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 

 



54 
 

 
Figura 64 - Análises matemáticas com os resultados comparativos do 
digital ao analógico com o mock up em posição 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 

 
Figura 65 – Análises Digitais X Análises Analógicas 
Legenda: A - medições (digitais) realizadas, B - medição digital da face vestibular do 
elemento 11 correspondente a medição analógica realizada pelo PDS em relação ao 
comprimento do dente 11, C - Mapeamento analógico mostrando a quantidade 
aumento na incisal do dente 11. 
Fonte: O autor, 2021. 
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4.2.4. Fase Cirúrgica Dental e Facial    
 

Em alguns pacientes durante o Planejamento Digital do Sorriso, além do 

aumento incisal existe à necessidade de aumento de coroa clínica para a obtenção 

de medidas próximas à proporção áurea dental. Após classificar o biótipo periodontal 

(Figura 66, legenda a)  e finalizar o exame clinico, instalamos o mock up (Figura 66, 

legenda b) e encaminhamos a paciente para realizar uma tomografia 

computadorizada por feixe cônico com afastamento labial25 (Figura 66, legenda c) 

assim poderíamos analisar o posicionamento e a relação do futuro bordo da 

restauração em relação ao pico ósseo (Figura 66, legenda c). Após a realização dos 

exames tomográficos, concluímos que a paciente possuía, segundo a classificação 

proposta por De Rouck et al.26 um periodonto espesso festonado, e a relação com a 

dimensão do espaço biológico avaliados pelos estudos de Arora et al.27 e Ghahroudi 

et al.28 indicam medidas médias de 3 mm para esse biotipo. Dessa forma, as 

medidas encontradas confirmaram a necessidade de uma mínima intervenção 

cirúrgica, sugerindo para este caso, uma plastia gengival associada a um recontorno 

estético gengival. Sendo assim, optamos por uma eletrocoagulação (Figura 66, 

legenda d) dessa margem gengival utilizando mock up24,29 como um guia cirúrgico. 

No controle pós-cirúrgico de sete dias (Figura 66b), observamos uma excelente 

reparação tecidual e em 45 dias a manutenção da constante biológica 

            
Figura 66a – Sequência de instalação do 
mock up e eletrocirurgia 
Legenda: a – Foto inicial; b – Instalação do mock up; c- 
Eletrocirurgia; d – Pós-operatório 1 semana depois. 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 66b- Sequência da eletrocirurgia sobre o mock up 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

No dia do ato cirúrgico realizamos uma análise digital prévia antes de iniciar a 

cirurgia. Essa análise tem a finalidade de evitarmos realizar o ato cirúrgico de forma 

desnivelada causando um defeito estético gengival. A foto utilizada para realizarmos 

esta análise digital é a mesma da sequência do (PDS). O importante desta etapa é 

termos uma visão nítida do quadrante ântero-superior da maxila para a realização da 

foto. Seguindo o fluxo digital, enviamos a imagem facial para o software de 

apresentação de slides inserindo uma linha horizontal bipupilar (Figura 67a) e logo a 

seguir, deslocamos esta linha horizontal até as cervicais do mock up (Figuras 67b,) 

confirmando o posicionamento ideal de cada zênite. 

 

 
Figura 67a - Linha horizontal bipupilar 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 67b - Linha horizontal deslocada no software até os 
zênites dos dentes 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
 

Após o nivelamento cirúrgico cervical nos dentes ântero-superiores, iniciamos 

a fase do clareamento interno do elemento 11 e externo de todos outros os 

elementos. Devido à diferença na cor do substrato dental, causado pelo 

retratamento endodôntico (Figura 68, legenda a), optamos pelo uso interno do 

perborato de sódio (FGM) (Figura 68, legenda b), associado ao clareamento externo 

caseiro) (Figura 69, legendab),  com peróxido de hidrogênio 10% (Opalescence Go-

Ultradent) (Figura 68, legenda d) em todos os elementos, dessa forma, nivelando a 

cor do substrato com os outros elementos. Este protocolo de clareamento promoveu 

uma condição clínica mais favorável para futura restauração do elemento 11 (Figura 

c).  

 

  a       b 

 
  c –  

Figura 68- Clareamento interno e externo 
Legenda: a - uso interno do perborato de sódio; b - Clareamento interno; c 
- Resultado final do clareamento caseiro associado ao consultório. 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 69 – Produtos utilizados no clareamento dental 
Legenda: a – Perborato de sódio; b – Opalescence Go. 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

Após as avaliações faciais, optamos em associar o tratamento restaurador a 

(HOF), com intuito de harmonizar a face com o tratamento proposto. Realizamos 

uma lipoaspiração de papada mecânica com enxerto autógeno de gordura na 

região do mento e rinoplastia com fios PDO espiculado (COG), com dois fios 

entrelaçados (técnica própria) (Figura 70, legendas a e c).  
A Figura 70, legendas b e d, mostra o resultado comparativo de dois meses 

após o procedimento cirúrgico. 

 
Figura 70 – Harmonização (HOF) 
Legenda:  a – Antes da lipo de papada mecânica ; b – 60 dias depois da Lipo de 
papada; c– Colocação do fio de PDO; d - 60 dias após colocação do fio de PDO. 
Fonte: O autor, 2021. 
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Após a etapa da (HOF), iniciamos os procedimentos laboratoriais para 

realização do index de silicone transparente24. Para elaboração deste index, 

utilizamos uma moldeira de aço lisa e silicone de adição transparente Transil F 

(Ivoclar Vivadent) (Figura 71).  

 
 
4.2.5.  Preparo do Index     

 

 

 
Figura 71 - Transil F 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

O material foi dispensado no interior da moldeira de aço com auxilio de uma 

pistola automisturadora (Figura 72, legenda 1) e logo em seguida incluímos o 

modelo encerado no silicone até a cobertura total do enceramento. A seguir, 

imergimos o conjunto em uma panela de pressão (Protec) com água (Figura 72, 

legenda 2), submetido a uma pressão de 20 libras24, para eliminação das bolhas. 

Após 15 minutos, liberamos a pressão, removemos a moldeira do interior da panela 

de pressão (Figura 72, legenda 3) e desmoldamos o modelo do silicone de adição 

polimerizado. Após a remoção do index do interior da moldeira de aço, observamos 

uma superfície lisa, transparente e sem bolhas internas (Figura 72, legenda 4 e 5). 
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Figura 72 – Sequência da colocação do silicone na moldeira e 
a remoção do mesmo da panela 
Legenda: 1 - O material foi dispensado no interior da moldeira de aço com 
auxilio de uma pistola automisturadora; 2 inclusão do modelo encerado no 
silicone até a cobertura total do enceramento. A seguir, imergimos o conjunto 
em uma panela de pressão; 3 - Após 15 minutos, liberamos a pressão, 
removemos a moldeira do interior da panela de pressão; 4 - Desmoldagem do 
modelo do silicone de adição polimerizado; 5 - Após a remoção do index do 
interior da moldeira de aço; 6 - Observar uma superfície lisa, transparente e 
sem bolhas internas. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 No momento da realização do enceramento, é válido aplicar uma fina camada 

de cera pegajosa sobre os dentes de gesso antes de começar a encerar, dessa 

forma, evita-se no ato da remoção do modelo gesso encerado do interior silicone o 

deslocamento do enceramento. 

O ideal, é que o index de silicone transparente não fique muito fino por 

vestibular, evitando assim a distorção do mesmo ato da inserção sobre os dentes e 
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tecidos. Sugerimos entre 1,5mm e 2mm de espessura na vestibular30 (Figura 73). 

Caso o index fique espesso (mais de 4 mm)31 irá prejudicar a fotopolimerização da 

resina através do silicone por causa da dispersão da luz, se isso ocorrer, o tempo 

de exposição da luz deverá ser aumentado.  

 

 
Figura 73 – Espessura do silicone transparente (index) 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

Para restauração dos dentes superiores, adotamos uma técnica aditiva com 

resina composta injetada (Empress Direct BL-XLIvoclar Vivadent) (Figura 74, 

legenda a).  Para os dentes inferiores 31 e 32 adotamos a técnica direta com resina 

composta, Empress Direct A2 dentina + esmalte (Ivoclar Vivadent) (Figura 74, 

legenda B), com objetivo de nivelar os bordos incisais assim normalizando a guia 

anterior. 

 
Figura 74 – Materiais utilizados para restaurar os 
dentes  
Legenda: A – Resina Flow; B – Resina Convencional. 
Fonte: O autor, 2021. 
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4.2.6. Fase Restauradora       

 

 Iniciamos os procedimentos restauradores com isolamento relativo do campo 

operatório com Optratgate (Ivoclar Vivadent) (Figura 56). Na face vestibular dos 

dentes anteriores realizamos um amplo bisel na superficial dental com uma ponta 

diamantada Komet FG858 (em forma de lança) com intuito de expor os prismas de 

esmalte mais reativos à adesão e remover a camada de esmalte superficial, que 

pode ser altamente resistente ao condicionamento ácido, por presença de esmalte 

aprismático32 (Figura 75, legenda a), seguido de uma profilaxia com Climpro (3M) 

(Figura 75, legenda b).  

 

 
Figura 75 – Materiais utilizados para o início do preparo dental 
Legenda: a - ponta diamantada Komet FG858; b - Climpro (3M). 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

Finalizada a profilaxia, isolamos o dente com uma tira de poliéster 

transparente e condicionamos a superfície dental com ácido fosfórico Ultra Etch a 

35% da Ultradent (Figura 76, legenda c), a seguir isolamos os dentes vizinhos com 

a fita Isotape (TDV) (Figura 76, legenda d)  e  inserimos o fio afastador 000 da 

Ultrapack Ultradent (Figura 76, legenda e). O adesivo selecionado para o caso foi o 

Tetric N Bond Universal (Ivoclar Vivadent) (Figura 76, legenda f) que foi aplicado 

sobre as superfícies dentais com auxílio de uma ponteira pincel (Figura 76) e a 
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seguir  fotopolimerizado com Bluephase-N (Ivoclar Vivadent) com uma intensidade 

de luz de 1.200 mW/cm2. No momento seguinte, posicionamos o index de silicone 

transparente sobre arcada superior, e no dente selecionado, introduzimos a ponta 

agulhada da seringa Empress Direct Effect BL XD (Ivoclar Vivadent) (Figura 77, 

legenda a) por um orifício criado no terço inciso vestibular deslocando a mesma até 

a região do terço cervical. A partir deste momento, injetamos vagarosamente o 

material e simultaneamente recuamos a seringa, observando se toda a superfície 

vestibular foi preenchida. 

 

 
Figura 76a - Materiais utilizados para o preparo dental  
Legenda: C - ác. fosfórico Ultra Etch a 35%; D - Fita Isotape. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 
Figura 76b – Condicionamento dental e afastamento gengival 
Legenda: E - fio afastador 000; F - Adesivo Universal. 
Fonte: O autor, 2021. 



64 
 

Nesta fase, utilizamos fotopolimerização dupla (Bluephase - N - Ivoclar 

Vivadent) (Figura 77, legenda b) em posições diferentes (vestibular e incisal) para 

cura inicial da resina injetada através do index de silicone com 1.5mm a 2mm 

espessura, assim transmitindo a quantidade de luz necessária para 

fotopolimerização inicial33, 34.  

 

 
Figura 77 - Injeção da Resina Flow 
Legenda: a - Injeção da resina Flow; b - Fotopolimerização dupla. 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

Fotopolimerizamos através do index durante 40 seg por vestibular e incisal. 

Após a remoção da index, complementamos a cura do material por mais 30 

segundos em cada face do elemento dental. Vencida esta etapa, realizamos os 

acabamentos nas interproximais com Tiras de lixa da 3M, Lâmina de bisturi n12 

(Swann-Norton) e nas cervicais com Brocas carbide FG multilaminadas 0283F (Kavo 

Burs). 

 Os passos seguintes seguirão a mesma sequência até o final de todos os 

elementos. Após a finalização das facetas, foi realizado ajuste das guias incisais e 

laterais e sem seguida acabamento e polimento das restaurações com borrachas 

sequenciais Astropol (Ivoclar Vivadent) (cinza e verde) (Figuras 78 e 79) e sete dias 

após foi realizado o brilho final com Astropol (rosa) (Figura 80). 
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Figura 78 – Pré-Polimento 
Fonte: O autor, 2021. 
 

 

 
Figura 79 - Polimento 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 
Figura 80 - Brilho final 
Fonte: O autor, 2021. 
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Após os ajustes e brilho final das facetas injetadas, comparamos, através de 

fotografias digitais, o início do tratamento sem as guias funcionais com o trabalho 

finalizado, observando a devolução das mesmas (Figuras 81 a 83). O 

posicionamento do compasso sobre a face, demostrando que a técnica do (PDS), é 

previsível e reprodutível em todas as etapas (Figura 84), inclusive fazendo a 

comparação da medição do trabalho final escaneado com a faceta concluída (Figura 

85, legendas a e b). 

 

 
Figura 81 – Guia anterior restabelecida 
Fonte: O autor, 2021. 

  

 
Figura 82 – Guia lateral esquerda restabelecida 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 83 - Guia lateral direita 
restabelecida 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

. 

Figura 84 – Compasso mostrando a manutenção do parâmetro (PAV) 
em todas as etapas 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 85 – Previsibilidade digital e analógica da técnica da 
(PAV) da medição do trabalho final escaneado com a faceta 
concluída 
Legenda: a – Medição do escaneamento durante a fase do tratamento; b – 
comparação. 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 As Figuras 86 e 87 mostram a finalização da reabilitação com facetas 

injetadas em vistas extra e intraoral. 

 

 
Figura 86 – Foto intraoral do trabalho finalizado 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 87 – Foto final mostrando a Integração da Técnica (PAV) 
associando face e sorriso 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

A realização deste caso clínico vem de encontro às necessidades de grande 

parte dos pacientes em nossa sociedade, onde o custo final de uma reabilitação com 

resina composta injetada torna-se muito mais viável e acessível  do que uma 

reabilitação com material cerâmico, mas devemos ser prudentes e éticos no que 

tange a indicação e orientação do paciente quanto as vantagens, desvantagens, 

limitações e manutenção deste tipo de trabalho. Devemos lembrar ao profissional e/ 

ou aluno de graduação que para executar qualquer tipo de trabalho na Odontologia, 

existe uma curva de aprendizado e é nela que se desenvolve a maturidade para 

executar de forma primorosa os trabalhos em nosso dia a dia clínico.  

 

 
4.3. Caso 3 (artigo 2) 
 
 Neste caso, a (PAV) foi utilizada para planejamento de uma resolução de um 

caso que foi utilizado um fluxo completamente digital. Paciente gênero feminino, 35 

anos foi atendida na Clínica Odontológica da Universidade Federal Fluminense / 

Niterói - RJ, tendo como queixa principal a cor e forma dos dentes bem como uma 

grande exposição gengival. Após exame clínico, comprovou-se as queixa da 

pacientes. 
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4.3.1. Avaliação Inicial Digital dos Dentes e Face 

 

Durante a avaliação clínica observou-se uma coroa total mal adapta no 

elemento 14 e um escurecimento no elemento 11 ocasionado por trauma. 

Analisando a estética do sorriso, percebeu-se umas restaurações antigas 

pigmentadas e coroas clínicas curtas no sentido cervico-incisal nos elementos ântero 

-superiores (Figuras 88, 89 e 90).  

 

 

 
Figura 88 – Foto inicial da face 
mostrando coroas clínicas curtas 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 

 
Figura 89 - Foto do arco superior 
inicial mostrando escurecimento do 
elemento 11 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 90 – Foto inicial em oclusão mostrando 
restaurações antigas 
Fonte: O autor, 2021. 

 

  

4.3.2. Planejamento Digital do Sorriso (PDS) 

        

Para iniciar o tratamento foram realizadas moldagens das arcadas superior e 

inferior e fotografias intra e extraorais da paciente com o auxílio de uma câmera 

fotográfica Canon 60D  apoiada perpendicularmente 90º em relação ao solo num 

tripé a cerca de 1,80m do paciente (Figuras 91). As fotos foram transferidas para um 

computador, para serem manipuladas pelo (PDS) a fim de planejar o redesenho do 

sorriso. 

 
Figura 91 - Posicionamento da máquina 
para fazer a foto facial padronizada 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
 O (PDS) realiza uma análise facial com um compasso virtual de proporção 

áurea, onde são traçadas três linhas principais: As referências são: linha no canto do 
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olho, na base do nariz e uma terceira linha que fornecerá o local onde o bordo do 

incisivo central deverá estar posicionado. Atenção, se caso o paciente esteja 

sorrindo a segunda referência é base do nariz e caso esteja com a face sóbria a 

referência é na lateral da asa do nariz. Essas distâncias são proporcionais, assim 

estabelece um planejamento para a reabilitação estética (Figura 92). Definiu-se 

então, uma nova relação de altura/largura das coroas clinicas dos dentes ântero-

superiores (Figura 93).Com a intenção de recuperar a harmonia da face e do sorriso, 

com auxilio do (PDS), alterou-se a altura dos incisivos centrais e da ponta de 

cúspide dos caninos (Figura 94). 

 

 
Figura 92 – Aplicação da téc da (PAV) 
observando se as proporções faciais estão em 
harmonia com ao bordo do incisivo central 
superior 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 
Figura 93 – Definição de uma nova relação de 
altura/largura das coroas clínicas dos dentes ântero-
superiores 
Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 94 – Com auxílio do PDS alterou-se a altura dos incisivos 
centrais e da ponta de cúspide dos caninos 
Fonte: O autor, 2021. 

 
   

 

Portanto, para este caso optou-se pelo aumento de coroa clínica do elemento 

15 ao 25, e confecção de 9 laminados cerâmicos associados a uma coroa total no 

elemento 14. 

 Após a moldagem de estudo, realizou-se o enceramento diagnóstico, que 

permitiu o delineamento do caso clínico, com as novas dimensões do (PDS) (Figura 

95). Em seguida, confeccionou-se uma muralha em silicone de adição (Virtual-

Ivoclar Vivadent®) para viabilizar a realização do mock up, ou ensaio intraoral com 

resina bisacrílica Systemp A1 (Ivoclar Vivadent®), que foi posicionado sobre os 

dentes sem nenhum tipo de desgaste (Figura 96). Ao final, teve-se a previsão do 

resultado final do caso, com a futura harmonização do sorriso e face (Figura 97). 

 

 
Figura 95 – Enceramento Diagnóstico baseado no (PDS) 
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Fonte: O autor, 2021. 
 

 
Figura 96 – Preparo da muralha sobre o enceramento 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

 
Figura 97 – Ao final teve-se a previsão do resultado final do caso, com a 
futura harmonização do sorriso e face 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

4.3.3. Fase Cirúrgica     

 

Finalizado o enceramento diagnóstico, iniciaram-se os procedimentos de 

fisioterapia oral através da remoção de placa bacteriana e cálculo dental. Com o 
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guia cirúrgico em boca - mock up - realizou-se uma cirurgia periodontal de retalho 

posicionado apicalmente com osteotomia abrangendo do elemento 15 ao 25. Na 

cirurgia executou-se uma incisão com uma lâmina de bisturi 15C na altura do 

termino cervical do mock up, e a osteotomia com uma broca esférica diamantada, 

tendo no final um ganho de 2mm de coroa. Após uma semana, a paciente retornou 

para a remoção dos pontos e acompanhamento pós-cirúrgico (Figuras 98 e 99). 

 

 
Figura 98 - Cirurgia periodontal de retalho posicionado apicalmente com 
osteotomia abrangendo do elemento 15 ao 25 
Fonte: O autor, 2021 

 
 

Figura 99 – Retorno da paciente uma semana após para a remoção dos pontos e 
acompanhamento pós-cirúrgico 
Fonte: O autor, 2021. 
 
 Passados 6 meses, e com a recuperação total do tecido periodontal se iniciou 

a confecção dos preparos com  motor elétrico iOptima (Bien Air®) e brocas 

diamantadas e multilaminadas. Seguindo a ideologia de preparo suficientemente 

invasivos35 utilizou-se a técnicas das canaletas,  que se baseia na realização de três 

canaletas no sentido vertical em três planos - cervical, médio e incisal - com o 

desgaste de cerca 0,5mm - 0,7mm, cuja a função é estabelecer a extensão do 
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desgaste. Além disso, optou-se pelo término em overlap, o qual se estende até a 

superfície lingual envolvendo toda a borda incisal do dente (Figuras 100 e 101). 

4.3.4  Fase Protética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 - Ideologia de preparo 
suficientemente invasivo utilizando 
técnicas das canaletas 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
     

 
Figura 101–Término em overlap, o 
qual se estende até a superfície 
lingual envolvendo toda a borda 
incisal do dente 
Fonte: O autor, 2021. 
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 Em seguida da confecção dos preparos, friccionou-se uma solução 

hemostática em gel ViscoSat Clear (Ultradent®) no sulco gengival com auxilio de um 

microaplicador, e posicionou-se um fio retrator Ultrapack #000  (Ultradent®) nos 

elementos preparados. Após, iniciou-se o acabamento e polimento dos preparos, 

sendo estes realizados com Astropol e Astrobrush (Ivoclar Vivadent®), para 

posterior escaneamento dos arcos e também da oclusão (Trios - 3shape®) (Figuras 

102 e 103).  

 

   
Figura 102 – Preparos acabados e polidos 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

 
Figura 103 - Escaneamento dos arcos e também da oclusão 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 

 Imediatamente após, fora solicitado a prototipagem rápida do modelo das 

arcadas, a qual permitiu a análise extraoral do trabalho e dos preparos dos dentes 
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(Figura 104). Os laminados e a coroa foram produzidos pelo sistema CAD-CAM em 

E.max HTBL2 (Figura 105). Paciente permaneceu com provisórios em mock up, até 

a usinagem laminados. 

 
Figura 104 - Prototipagem rápida do modelo das arcadas 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 

 
Figura 105 – Os laminados e a coroa foram produzidos pelo sistema CAD-
CAM em E.max HTBL2 
Fonte: O autor, 2021. 

 

 Para o preparo da peça condicionou-se com ácido fluorídrico 10% por 20s, 

lavou-se pelo dobro de tempo em seguida levou-as em cuba ultrassônica imersas 

em álcool por 4 minutos e secou-as com jato de ar para assim aplicar ativamente 

silano durante 1 min. Concomitantemente, para o preparo do dente condicionou-se 

com ácido fosfórico 35% por 30 segundos em esmalte, lavou-se pelo dobro do 

tempo e secou-se com jato com o jato de ar para aplicar ativamente sistema adesivo 

autocondiconante de 1 passo Tetric N-bond (Ivoclar Ivoclar Vivadent®) durante 20 
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segundos e posterior fotopolimeziração com Valo (Ultradent®) com irradiância de 

1000 mW/cm2 de por 10 segundos.   

Para a cimentação foi utilizado o cimento resinoso fotopolimerizável Variolink 

Esthetic (Ivoclar Vivadent®), removido o excesso, e polimerizou-se com Valo 

(Ultradent®) três polimerizações de 4 segundos com irradiância de 1400 mW/cm2. 

No final, após a cimentação fora feito o polimento e acabamento das 

restaurações com o auxilio de pontas de polimento. Após o trabalho finalizado 

analisou-se as guias (Figura 106, legendas, a , b , c) e realizamos as medições para 

saber se o trabalho final encontra-se de acordo com o planejamento inicial, ou seja, 

em proporção áurea vertical (Figura 107). Para finalizar o caso clínico ilustramos 

com a foto facial do início (esquerda) e final (direita) do tratamento (Figura 108). 

 

 
  

                     
Figura 106 – Devolução das Guias Anterior e Laterais 
Legenda: a – guia lateral esquerda; b – guia anterior; c – guia 
lateral direita. 

a a b 

c 

c 
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Fonte: O autor, 2021. 
 

 
Figura 107 – Fotos mostrando o parâmetro inicial (PAV) em 
todos os momentos do tratamento 
Fonte: O autor, 2021. 

 
 
 

 
 

Figura 108 – Foto final mostrando a harmonia proporcionada pela 
técnica (PAV) entre face e sorriso 
Fonte: O autor, 2021. 
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5. DISCUSSÃO 
 

A proporção áurea tanto dental quanto facial nada mais é do que uma razão 

matemática entre a largura e altura dentro de um esboço ideal, que vem sendo 

pesquisada ao longo dos séculos, de forma simultânea às definições de padrões de 

beleza. Assim, muitas análises científicas da beleza física e da face humana tem sua 

abordagem baseada na matemática36. Neste contexto, o planejamento estético da 

face é uma ciência e  uma arte, e a avaliação é algo subjetivo, pois o equilíbrio e a 

harmonia da mesma são componentes importantes, porém não necessariamente 

indispensáveis para que uma imagem do rosto seja considerada atraente.  

A proporção áurea pode e deve ser utilizada pelos cirurgiões dentistas por ser 

um indicativo ou parâmetro de proporção e harmonia por isso beleza. Não há dúvida 

que ela exista. Ela constitui uma lei natural de crescimento, harmonia, reprodução e 

estabilidade das formas na natureza12,36.    

A base deste trabalho vem desde retratos com esboços áureos realizados por 

Leonardo da Vinci em 1490 até os dias atuais, com citações do uso dessas 

proporções áureas em artigos, dissertações e teses6,9,10,37,38. Segundo Silva et al.39, 

um estudo recente com leigos relatou uma concordância com o meio científico em 

que eles preferiam faces simétricas com a linha da comissura paralela à linha inter-

pupilar e ao plano transverso oclusal39. Em concordância também com nossa linha 

trabalho clínica, Koidou et al.40 destacam o papel que a simetria e o paralelismo 

desempenham através dos elementos dentários na percepção e interpretação da 

beleza. Segundo os autores, clínicos devem estar cientes das discrepâncias de 

alinhamento e do número de dentes exibidos em um sorriso ao realizar um 

tratamento extenso40. 

De acordo com nossas buscas, a aplicação desta técnica de proporção áurea 

vertical (PAV) não foi ainda publicada ou registrada. Sendo este, o primeiro trabalho, 

elucidando a aplicação desta técnica em 3 diferentes situações clínicas de 

reabilitação bucal estética. Entretanto, diferentemente do nosso parâmetro de 

medições, a proporção áurea horizontal tem sido frequentemente aplicada (quase 

em sua totalidade), porém e associado a ela, uma grande discussão, a isso, se a 

sua utilização estreitaria o arco ou não, simplesmente por ela ter dimensões 100 

(altura) x 62 (largura) gerando assim uma forma retangular.  
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Na obtenção da proporção áurea horizontal é necessário ter uma visão frontal 

quando um indivíduo sorri. Deve haver uma relação na distância mesio-distal do 

incisivo central, incisivo lateral e canino superiores de 1,618, 1,0, e 0,618, 

respetivamente. Desta forma, a largura mesio-distal aparente do incisivo lateral 

maxilar é sensivelmente 62% da largura do incisivo central maxilar, e a do canino 

superior cerca de 62% da largura do incisivo lateral superior 41-45. Assim, é 

necessário ter cuidado na utilização rigorosa da proporção áurea horizontal, pois 

proporciona com frequência o estreitamento da arcada maxilar41,46. Outros estudos 

concluem que a proporção áurea não se encontra presente na região anterior 

maxilar14,47,49.  

Harpal et al.50, em 2018, citam em seu trabalho que apesar das medidas de 

componentes individuais, como tamanho dos lábios bem definidos, olhos maiores, a 

simetria e a proporção áurea mesmo com todas essa medidas ainda estamos longe 

de estabelecer o que realmente constitui beleza quantitativa. Em 2020, Rahul51, em 

seu trabalho analisando a proporção áurea horizontal, concluiu que menos de 9% 

dos incisivos centrais da amostra e menos de 13% dos caninos, estavam em 

conformidade com os valores de porcentagem de ouro. Em contraste, muitos 

incisivos laterais (71,5%) estavam de acordo com a porcentagem de ouro, no 

entanto, esse achado não foi consistente para incisivos centrais e caninos. A 

amostra geral se conformava muito mais com os valores de porcentagem de ouro 

modificados - 22,5% para incisivos centrais, 15% para incisivos laterais e 12,5% para 

caninos51.  

 Em concordância com Hapal et al.50, Rahul51 cita que é importante notar que 

as proporções geométricas são apenas um aspecto para decifrar a estética dentária 

anterior. Outros fatores requerem consideração antes de finalizar uma prescrição 

estética. Isso inclui a personalidade do paciente, desejos, psicológicas, educação, 

moralidade, religião, além de sua origem étnica e socioeconômica, que afetam 

diretamente se uma restruturação estética é recebida com entusiasmo51. 

O propósito de utilizar um parâmetro estético vertical vem de encontro a 

necessidade de saber se este, poderia auxiliar na harmonização do sorriso com a 

face do paciente, partindo da premissa que quem comanda esse parâmetro é o 

comprimento do bordo incisal do incisivo central superior. Essa referência do bordo 

do incisivo central começa a ter um destaque, quando observamos na literatura14,15 a 



83 
 

importância de que, o início de qualquer abordagem reabilitadora deveria começar 

pelo estabelecimento correto do bordo do incisivo central. 

A boca constitui a característica dominante do rosto em virtude de seu 

tamanho, da mesma forma, o incisivo central, é o dente dominante do sorriso; assim, 

a dominância deve ser considerada em harmonia com a personalidade. Parece 

apropriado, ao planejar uma reabilitação estética anterior, iniciar-se pela definição do 

comprimento adequado da borda incisal14, em concordância com este15,  

 
[...] a borda incisal do incisivo central superior é o determinante mais 
importante na criação de um sorriso. Uma vez definido, ele serve para 
determinar a proporção dentária e nível gengival adequados; portanto, 
definir o local da borda incisal é especialmente importante pois o 
alongamento da borda incisal é frequentemente indicado para corrigir o 
desgaste incisal, a inadequada posição do bordo do dente ou uma 
proporção desagradável de dente/coroa37. 
 

 Um dos grandes benefícios de se utilizar a proporção áurea vertical (PAV) 

como parâmetro inicial nas reabilitações protéticas é porque é de simples aplicação, 

baixo custo, e com uma resposta imediata ao problema, ou seja, não é necessário 

recursos tecnológicos em um primeiro momento para aplica-la. Isso é de grande 

valia, especialmente na graduação, posto que, quando o aluno inicia na clínica ele 

pode usufruir um parâmetro inicial para começar a realizar os planejamentos. E esse 

parâmetro associado aos princípios básicos de oclusão (guias) mais testes fonéticos 

englobariam as avaliações iniciais pra ver se realmente seria necessário ou não a 

alteração da altura do bordo do incisivo central. Outro fator de suma importância e 

observar se esse paciente apresenta disfunção, caso tenha devemos primeiro 

estabilizar a oclusão para depois reabilita-lo na posição correta. 

 É interessante que a (PAV) pode ser associada ao planejamento digital de 

três formas: a) Somente da forma analógica, utilizando o compasso de proporção 

áurea (real/físico); b) Através softwares livres de baixa complexidade utilizando o 

compasso de proporção áurea digital52); c) Com os softwares de maior 

complexidade 3D utilizando a razão áurea. 

 No primeiro relato de caso realizamos um Fluxo Digital Misto, onde parte do 

trabalho é feito no modelo de gesso e depois é escaneado e transferido para o 

computador. O segundo relato, realizamos uma reabilitação superior com Resina 

Injetada Flow. E no terceiro relato de caso foram realizadas reabilitações com 
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próteses fixas unitárias superiores com Dissilicato de Lítio, utilizando Fluxo 

Totalmente Digital (sem moldagens). 

 No primeiro relato caso realizado com restaurações de Dissilicato de Lítio 

(Fluxo Digital Misto) não foi necessário realizar o aumento incisal. O bordo incisal, 

neste caso, estava com a (PAV) ideal e as guias também, mas observamos uma 

necessidade de aumento do comprimento tamanho dos dentes na área cervical. 

Dessa forma, foi planejado um aumento de coroa clínica, com intuito de devolver as 

proporções dentais ideais além de proporcionar espaço adequado para as 

restaurações definitivas, eliminando os espaços existentes, assim, acabando com o 

sorriso infantil. O objetivo de realizar o aumento de coroa neste caso foi para 

melhorarmos a proporção largura / altura deixando dessa forma o sorriso mais 

harmônico com a face. Utilizando-se desta técnica podemos em todos os momentos 

aferir a (PAV), e assim foi feita no mock up e no trabalho finalizado, observando que 

a mesma se manteve inalterada do início ao fim.  A utilização do Dissicilicato de Lítio 

para este caso deve-se a dois motivos principais; primeiro seria pela estabilidade de 

cor brilho e forma do Dissilicato, e a segunda pela família ter que se mudar para 

outro país, assim a mãe da paciente (que era dentista) sugeriu essa modalidade em 

conformidade com a equipe para evitar que no momento em que as restaurações 

tivessem que ser refeitas, por elas estarem morando em um outro pais seria um 

desafio enorme, além do custo extremamente alto desse tipo de tratamento na 

América. 

 No segundo relato caso foi realizada uma abordagem minimamente invasiva 

em relação aos desgastes dentais, mas, com um aumento significante na incisal 

(1,4mm) quando comparado ao caso anterior. Além do aumento incisal, também foi 

necessário uma gengivoplastia nas cervicais dos dentes superiores (0,5mm) para 

equalizar as proporções dentais. O interessante deste caso é que as medições 

realizadas da forma analógica quando comparadas pelo computador (keynote) 

quanto pela tomografia computadorizada 3D (utilizou-se da razão áurea para 

calcular as distâncias) os valores se igualaram, ou seja, a técnica da (PAV) é 

previsível tanto quando foi utilizada pelo método manual (analógico) quanto pelo 

digital (3D). Neste caso, a conferência da (PAV) ocorreu nas etapas do mock up e 

com o trabalho finalizado e a mesma se manteve inalterada em ambas situações. 

No terceiro relato caso, realizado com restaurações de Dissilicato de Lítio 

CAD (Fluxo Digital Total) houve a necessidade de um ligeiro aumento incisal, 
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cervical e das guias também, com necessidade de realizamos abordagem 

periodontal (aumento de coroa clínica) para equilibrarmos tamanho dental (largura e 

altura), sendo também aferido a (PAV) tanto no mock up quanto no trabalho 

finalizado, e a mesma se manteve inalterada em ambas as situações. 

Entretanto, a técnica utilizando a (PAV) fica limitada e inviabilizada em casos 

de paciente com micrognatia. Quando o terço inferior da face extremamente 

reduzido (classe II) quando comparado à maxila, as medidas ficarão totalmente fora 

do padrão quando se faz o uso do compasso de proporção áurea. Sendo assim, 

para essas situações temos que utilizar outros recursos para possamos resolver a 

situação clínica em questão. 

 A borda incisal do incisivo central superior é o determinante mais importante 

na criação de um sorriso14, que uma vez definido, serve para ajudar a determinar a 

proporção dentária, portanto, definir o local da borda incisal é especialmente 

importante. O alongamento da borda incisal é frequentemente indicado para corrigir 

os desgastes e a exibição inadequada do dente ou de uma proporção desagradável 

do dente ou da coroa15. O interessante que Magne14 e Gurel15, dentre outros 

autores, sabem e citam a importância da localização do bordo do incisivo central 

superior para reabilitar os arcos, mas não citam de que maneira poderíamos 

determina-lo com precisão, sendo assim, este trabalho com a (PAV) abre um grande 

espaço para que possamos ter um parâmetro clínico de fácil acesso onde qualquer 

profissional ou graduando de odontologia possa ter um guia para iniciar os 

planejamentos dentais estéticos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A técnica descrita, baseada na proporção áurea vertical, com uso dos pontos 

craniométricos LC, SBN e ST como parâmetros iniciais mostrou-se eficaz, 

reprodutível e de simples aplicação para a definição da posição da borda de 

incisivos superiores em reabilitações estéticas anteriores superiores, tornando-se 

uma opção como parâmetro inicial para reabilitações protéticas anteriores 

associando face e sorriso, portanto a hipótese deste trabalho foi aceita. 
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APÊNDICE A - TERMO DE USO DE IMAGEM DAS 3 PACIENTES 
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