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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar medidas antropométricas faciais e dentais, que possam 

auxiliar no planejamento estético do sorriso, em especial na determinação da largura dos 

dentes anteriores superiores a partir das medidas faciais. Foram selecionados voluntários, os 

quais tiveram as faces fotografadas de forma padronizada em posição postural e durante o 

sorriso. Por meio de um software de leitura de imagens (ImageJ, EUA) foi feita a calibração 

das medidas: largura interpupilar (LIP); largura intercantal (LIC); largura do olho (LO); 

largura da face (LF); largura interalar em repouso (LIAR); largura intercomissura em repouso 

(LICR); largura interalar durante o sorriso (LIAS); largura intercomissura durante o sorriso 

(LICS) e distância entre as distais de caninos superiores durante o sorriso (DCCaparente). 

Moldagem do arco superior foi realizada para obtenção de modelos de gesso, nos quais foram 

aferidas a distância entre as distais de caninos obtida pela soma das larguras individuais dos 

dentes anteriores superiores (DCCreal); entre as pontas de cúspides de caninos (DCCcúspide); 

e distância entre as distais de caninos (DCCcurva). Os 96 voluntários, 41 do gênero masculino 

e 55 do gênero feminino, tiveram as medidas comparadas por meio do teste t de Student e 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p<0,001), exceto para LIC, com 

valores maiores para o gênero masculino. Por meio do teste de Correlação de Pearson foram 

testadas correlações entre as medidas faciais e dentais. Foram encontradas correlações 

significativas (p<0,05), porém fracas, para o gênero masculino: DCCcurva/LF (r=0,32); 

DCCaparente/LF (r=0,37); DCCaparente/LICR (r=0,35); DCCaparente/LICS (r=0,43); e para 

o gênero feminino: DCCaparente/LICR (r=0,36). As medidas dentais foram divididas pelas 

medidas faciais, e vice-versa, a fim de calcular razões. As razões DCCaparente:LICR (0,82) e 

LICR:DCCaparente (1,22) foram estatisticamente semelhantes nos gêneros masculino e 

feminino (p>0,05). Concluiu-se que as medidas antropométricas faciais podem auxiliar na 

determinação da largura dos dentes anteriores sob aspecto frontal em fotografias 

(DCCaparente), o que indica a existência de harmonia estética entre os componentes da face e 

dentes. Contudo, estas proporções não devem ser empregadas de forma exata, matemática, e 

sim como auxiliares no planejamento estético do sorriso, uma vez que as poucas correlações 

significativas entre as medidas foram fracas. 

Palavras-chaves: Antropometria, Estética, Face, Sorriso. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate dental and facial anthropometric measures that may 

assist in planning aesthetic smile, especially in determining the width of the maxillary anterior 

teeth from the facial measurements. Volunteers who had their faces photographed in a 

standardized manner in postural position and during smiling were selected. Through a reading 

software images (ImageJ, USA) to measure calibration was made: interpupillary width (LIP); 

intercantal width (LIC); eye width (LO); face width (LF); interalar width at rest (LIAR); 

intercomissura width at rest (LICR); width interalar during smiling (LIAS); width 

intercomissura during smiling (LICs) and distance between the distal of canines during 

smiling (DCCaparente). Molding of the upper arch was performed to obtain plaster models, in 

which were measured the distance between the distal of canines obtained by the sum of the 

individual widths of the maxillary anterior teeth (DCCreal); between the cusp tips of canines 

(DCCcúspide); and the distance between the distal canine (DCCcurva). The 96 volunteers, 41 

males and 55 females, had the measures compared by Student's t test, and statistically 

significant differences (p <0,001), except for LIC, with higher values for males. By means of 

the Pearson Correlation test correlations between facial and dental measurements were tested. 

Significant correlations (p <0,05) were found, however weak, for males: DCCcurva / LF (r = 

0,32); DCCaparente / LF (r = 0,37); DCCaparente / LICR (r = 0,35); DCCaparente / LICs (r = 

0,43); and for females: DCCaparente / LICR (r = 0,36). The measurements were divided by 

the dental facial measurements, and vice versa, in order to calculate reasons. The reasons 

DCCaparente: LICR (0,82) and LICR: DCCaparente (1,22) were statistically similar in males 

and females (p> 0,05). It was concluded that facial anthropometric measurements may aid in 

determining the width of the front teeth in front aspect photographs (DCCaparente), which 

indicates the existence of aesthetic harmony between the parts of the face and teeth. However, 

these ratios should not be used for exact, mathematical form, but as aids in planning aesthetic 

smile, since few significant correlations between measures were weak. 

Key words: Anthropometry, Aesthetics, Face, Smile. 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

% - porcentagem 

DCCaparente - distância entre as distais de caninos superiores obtida por meio de fotometria em 

fotografia durante o sorriso 

DCCcurva - distância entre as distais de caninos superiores obtida por meio de odontometria em 

modelo de gesso utilizando régua flexível 

DCCcúspide - distância entre as pontas de cúspides de caninos superiores obtida por meio de 

odontometria em modelo de gesso utilizando paquímetro digital 

DCCreal - distância entre as distais de caninos superiores obtida pela soma das larguras 

individuais dos dentes anteriores superiores por meio de odontometria em modelo de 

gesso utilizando paquímetro digital 

DP - desvio padrão 

LF - largura da face obtida por meio de fotometria em fotografia em repouso 

LIAR - largura interalar em repouso obtida por meio de fotometria em fotografia em 

repouso 

LIAS - largura interalar durante o sorriso obtida por meio de fotometria em fotografia 

durante o sorriso 

LIC - largura intercantal obtida por meio de fotometria em fotografia em repouso 

LICR - largura intercomissura em repouso obtida por meio de fotometria em fotografia em 

repouso 

LICS - largura intercomissura durante o sorriso obtida por meio de fotometria em 

fotografia durante o sorriso 

LIP - largura interpupilar obtida por meio de fotometria em fotografia em repouso 

LO - largura do olho obtida por meio de fotometria em fotografia em repouso 

mm - milímetro 

P - valor de P calculado pelos testes estatísticos 

r - coeficiente de Correlação de Pearson 

r
2
 - coeficiente de determinação 

TCLE - Termo Consentimento Livre e Esclarecido 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução............................................................................................................... 8 

2 Objetivos................................................................................................................ 12 

3 Justificativa............................................................................................................. 14 

4 Referencial Teórico................................................................................................ 16 

5 Metodologia........................................................................................................... 28 

6 Resultados.............................................................................................................. 36 

7 Discussão................................................................................................................ 46 

8 Conclusões............................................................................................................. 50 

9 Referências Bibliográficas..................................................................................... 52 

10 Apêndices............................................................................................................. 56 

11 Anexo................................................................................................................... 62 

 

 



8 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sorriso é uma das mais importantes expressões faciais e é essencial para indicar 

amizade, acordo e apreciação. Um sorriso atraente ou agradável aumenta claramente a 

aceitação de um indivíduo na sociedade, melhorando sua impressão inicial nas relações 

interpessoais (TJAN, MILLER e THE, 1984).  

Muitas pessoas julgam o sucesso do tratamento reabilitador oral meramente pela 

aparência dos seus dentes anteriores superiores (KRAJICEK, 1960). Pacientes insatisfeitos 

queixam-se primeiramente da estética dos dentes anteriores, com destaque para os incisivos 

centrais (ELLAWKA, 2011). 

Em vários tipos de tratamentos odontológicos se faz necessário o planejamento 

estético do sorriso: próteses convencionais parciais ou totais, próteses sobre implantes, facetas 

diretas ou indiretas, cirurgias periodontais com finalidade estética, e até mesmo planejamentos 

ortodônticos. Alguns aspectos são de fundamental importância e devem ser considerados 

quando se quer alcançar um resultado harmônico ou agradável. 

Em primeiro lugar, há que se considerar dimensão e forma dental separadamente, e as 

possíveis diferenças entre os gêneros. Quanto a forma, o incisivo central pode ser classificado 

em três categorias: oval, triangular e quadrada, tendo sido relatada nos trabalhos de Brunetto, 

Becker e Volpato, 2011, bem como Pedrosa et al., 2011, a forma oval como a mais prevalente 

nos dois gêneros. Quanto ao tamanho, Krajicek, 1969, citou em seu trabalho que a largura 

média de incisivos centrais é 8 mm e os incisivos laterais, menores 2 mm no sentido mésio-

distal e 1 mm no sentido cérvico-oclusal. Owens et al., 2002, demostraram que os japoneses e 

caucasianos possuem, em média, incisivos centrais mais estreitos (8,4mm), enquanto que os 

coreanos possuem os incisivos centrais mais largos (9,1mm) e ainda que os homens 

africanos/americanos, hispânicos e caucasianos apresentaram, estatisticamente, incisivos 

centrais mais largos do que as mulheres homólogas. 

Um segundo aspecto a ser considerado no planejamento estético do sorriso é a relação 

de proporção que se estabelece entre os dentes anteriores superiores. A mais conhecida regra 

que define esta relação é a proporção áurea, que na Odontologia descreve a proporção entre as 

larguras dos dentes anteriores superiores da seguinte forma: sob vista frontal, considerando a 

largura do incisivo lateral como 1, a largura do canino deve ser 0,62 e, a largura do incisivo 

central, também comparada ao incisivo lateral, deve ser 1,62 (PRESTON, 1993). Forster et 

al., 2013, relataram que na população húngara os caninos desviaram marcadamente desta 

regra, apresentando 0,85 no lado direito e 0,89 no lado esquerdo. Para os incisivos centrais, 
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nesta população, as razões foram de 1,58 e 1,59 nos lados direito e esquerdo, respectivamente 

e, não houveram diferenças significativas entre os gêneros. Ward, 2007, em estudo sobre a 

preferência de dentistas americanos quanto a estética dental, afirmou ser mais aceito o 

princípio de proporção da estética dental recorrente (RED proportion), em que a largura 

aparente do incisivo lateral em vista frontal é 70% da largura do incisivo central e, a largura 

do canino, 70% da largura do lateral.  

O terceiro aspecto para o sucesso estético de uma reabilitação oral é a obtenção da 

harmonia entre as características individuais e a cavidade oral (MATTHEWS, 1978; 

MOSKOWITZ e NAYYAR,1995). Sellen e Harrison, 2002, afirmaram que há uma 

consistência na seleção de cor, forma e arranjo de dentes anteriores superiores apropriados a 

idade e gênero do indivíduo pela equipe odontológica e que o desenvolvimento de um 

protocolo como guia  no processo de determinação destes itens baseados nas características de 

gênero e idade pode ser útil.  

Um quarto e último aspecto a ser considerado são as relações entre as dimensões 

dentais e medidas da face, que permitem estimar dimensões do incisivo central, dos quatro 

incisivos superiores ou dos seis dentes anteriores superiores. Fradeani, 2006, descreveu os 

tópicos de análise facial que devem ser abordados para cada paciente nos casos de reabilitação 

oral. Segundo o autor, linhas de referência horizontais e verticais e proporções faciais devem 

ser levadas em consideração como ponto de partida nos planejamentos estéticos.  

Pela dificuldade em definir a largura dos dentes anteriores superiores, vários estudos 

tem se dedicado a pesquisa de relações matemáticas entre a largura destes dentes e medidas 

antropométricas faciais e dentais (WEHNER, HICKEY e BOUCHER, 1967; SCANDRETT, 

KERBER e UMRIGAR, 1982; CESÁRIO e LATTA, 1984; MCARTHUR, 1985; 

HOFFMAN, BOMBERG e HATCH, 1986; LATTA, WEAVER e CONKIN, 1991; LA 

VERE, 1992; AL WAZZAN, 2001; BINDRA, BASKER e BESFORD, 2001; MONDELLI e 

FRANCISCHONE, 2003; HASANREISOGLU et al., 2005; VARJÃO e NOGUEIRA, 2005; 

GOMES et al., 2006; VARJÃO e NOGUEIRA, 2006; ZLATARIC, KRISTEK e CELEBIC, 

2007; LUCAs et al., 2009; ISA et al., 2010; ELLAKWA et al., 2011; ZAGAR e ZLATARIC, 

2011; STRAJNIC, VULETIC e VUCINIC, 2013). Embora existam pesquisas relacionadas a 

esta questão, deve-se considerar que muitos aspectos podem influenciar a aplicabilidade 

clínica dos resultados obtidos, como gênero, idade e etnia. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar medidas antropométricas faciais e 

medidas dos dentes anteriores superiores, a fim de verificar relações matemáticas já descritas 
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na literatura e pesquisar novas relações entre estas medidas, como ponto de partida para o 

planejamento estético do sorriso em uma população brasileira. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Avaliar medidas antropométricas faciais e dentais, que possam auxiliar no planejamento 

estético do sorriso, em especial na determinação da largura dos dentes anteriores superiores a 

partir das medidas faciais em uma população brasileira. 

 

Objetivos específicos: 

 

 mensurar medidas faciais por meio de fotometria em fotografias frontais da face; 

 mensurar medidas dentais por meio de odontometria em modelo de gesso e fotografia 

frontal da face; 

 comparar medidas faciais e dentais entre os gêneros;  

 correlacionar medidas faciais e dentais nos gêneros; 

 estabelecer razões entre medidas faciais e medidas dentais para os gêneros; 

 comparar as medidas obtidas com outros estudos da literatura. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

No planejamento estético em reabilitações orais, os conceitos e noções de dimensão e 

forma dental, proporção entre os dentes anteriores, harmonia destes com as características 

individuais e relação dentofacial representam fatores essenciais. 

Considerando as medidas faciais e dentais utilizadas como guia na determinação da 

largura dos dentes anteriores superiores, respeitando diferenças individuais como gênero, 

ainda não há consenso sobre quais relações usar.  

Portanto, este trabalho justifica-se na necessidade de avaliação de medidas faciais e 

dentais para os gêneros, validação de relações já conhecidas na literatura e na proposição de 

novas relações possíveis para estas medidas em uma população brasileira. 

  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Pelo fato de ser a seleção da largura dos dentes anteriores superiores um dos aspectos 

mais importantes durante a seleção de dentes artificiais, há tempo pesquisadores estudam e 

sugerem possíveis relações das medidas dentais com medidas faciais e intraorais, com 

objetivo de auxiliar clínicos nesta difícil tarefa (AL WAZZAN, 2001; GOMES et al., 2006, 

ELLAKWA et al., 2011). Alguns autores afirmaram ser a largura dental mais crucial que o 

comprimento (CESÁRIO E LATTA, 1984; ELLAKWA et al., 2011), uma vez que a altura do 

sorriso determinada pelo lábio superior é uma referência anatômica confiável para a seleção 

da altura de dentes artificiais anteriores superiores (KRAJICEK, 1960). Afirmaram também 

que quando insatisfeitos com o tratamento reabilitador, os pacientes queixam-se 

primeiramente da estética anterior, e o incisivo central é o centro destas queixas (ELLAKWA 

et al., 2011).  

Em 1967, Wehner, Hickey e Boucher, descreveram os itens que devem guiar a etapa 

de seleção de dentes artificiais: guias pré-extração e faciais, medidas antropométricas, 

medidas no plano de cera, conceitos dentogênicos, prova preliminar dos dentes selecionados e 

seleção da cor dos dentes artificiais. Sobre guias pré-extração e faciais, descreveram uma 

equação em que é possível encontrar a largura do incisivo central superior a partir de uma 

fotografia pré-extração, multiplicando a largura deste dente aferida na fotografia pela largura 

clínica da distância interpupilar e dividindo o resultado desta multiplicação pela distância 

interpupilar aferida também na fotografia. Sobre as medidas antropométricas, citaram o 

trabalho de House e Loop, 1939, em que os autores relataram que a largura bizigomática 

dividida por 16 estima a largura do incisivo central e, a mesma medida na face, dividida por 

3,3 estima a largura dos seis dentes anteriores superiores em linha plana. Para obter esta 

medida em curva, como encontrada nas cartas-molde dos fabricantes, basta somar 6 ao valor 

encontrado em plano. Sobre as medidas no plano oclusal de cera, os autores descreveram 

ainda que marcas realizadas nas comissuras bucais em repouso correspondem a localização 

das superfícies distais dos caninos e quando o plano de cera é retirado da boca basta medir a 

distância entre os marcos  sobre a superfície vestibular. Em adição, linhas paralelas traçadas 

das asas do nariz a superfície vestibular do plano de cera, indicam a localização das pontas de 

cúspides dos caninos. Da mesma forma, esta medida também pode ser obtida medindo a 

superfície vestibular do plano de cera. Os autores concluíram que diante destes guias para 

seleção de dentes, cada cirurgião-dentista deve desenvolver a experiência e confiança 
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necessária para a apropriada seleção de dentes artificiais, não mais transferindo tal 

responsabilidade aos técnicos de laboratório. 

Krajicek, 1969, já afirmava que o sucesso de próteses totais era julgado por muitas 

pessoas meramente pela aparência dos seis dentes anteriores superiores. Sugeriu que entre os 

aspectos a serem considerados por técnicos em prótese e cirurgiões-dentistas para obtenção de 

próteses com aparência harmônica, está a seleção de dentes artificiais levando em 

consideração dimensão, cor e forma e a relação que acontece entre os dentes naturais. O autor 

citou em seu trabalho que a largura média de incisivos centrais naturais é de 8 mm e os 

incisivos laterais, menores 2 mm no sentido mésio-distal e 1 mm no sentido cérvico-oclusal. 

Krajicek, 1969, considerou ser melhor opção para o clínico, visando alcançar tal proporção, 

selecionar os dentes da prótese individualmente em vez de utilizar conjuntos completos de 

dentes de estoque. 

Scandrett, Kerber e Umrigar, 1982, selecionaram 90 voluntários, 45 mulheres e 45 

homens, caucasianos, com objetivo de avaliar os seguintes métodos de estimar a largura dos 

seis dentes anteriores superiores e do incisivo central superior: largura intercomissura, largura 

interalar, largura bizigomática, diâmetro sagital craniano, distância do freio interbucal, largura 

do filtro e idade. Na primeira visita foram obtidos modelos dos arcos superiores que 

copiassem também os freios bucais. Nos modelos, duas telas vestibulares removíveis foram 

fabricadas cobrindo caninos, pré-molares e a mucosa alveolar e cobertas com um filme de 

cera. Na segunda visita, as seguintes medidas antropométricas foram obtidas com medidor de 

Boley diretamente sobre os tecidos: diâmetro sagital craniano, largura bizigomática, largura 

interalar e largura dos filtros superior e inferior. As telas vestibulares foram colocadas na boca 

dos voluntários da pesquisa para marcação das comissuras bucais e freios e, em seguida 

reposicionadas nos modelos para transferência dos marcos.  Estas duas medidas no modelo e a 

largura dos seis dentes anteriores superiores foram medidas com fio dental que em seguida foi 

medido com medidor de Boley. O estudo concluiu que é necessária mais de uma variável para 

prever a largura dos dentes anteriores superiores e a largura do incisivo central. Quanto a 

razão de 1:16 entre a largura bizigomática e a largura do incisivo central superior, os autores 

afirmam não ser baseada em procedimentos estatísticos. A proporção se confirmou, porém a 

correlação entre as variáveis não foi forte o suficiente para justificar seu uso.  

Segundo Cesário e Latta, 1984, a perda dos dentes é uma experiência traumática que 

leva as pessoas a procurar tratamento odontológico e, no caso da inexistência de registros pré-

extrações, selecionar dentes artificiais apropriados ao paciente é uma tarefa de difícil 

execução. Em seu trabalho, os autores exploraram a relação entre a largura interpupilar e a 
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largura mésio-distal do incisivo central superior. Cem voluntários membros das Forças 

Armadas Americanas foram divididos em quatro grupos iguais e tiveram estas duas medidas 

coletadas através de um medidor de Boley. Foi encontrada em três dos quatro grupos uma 

razão similar entre as médias: 6,5 para homens brancos e mulheres negras; 6,6 para mulheres 

brancas. O valor de 6,6 estava dentro do intervalo de confiança de 95% da média para os três 

grupos. 

McArthur, 1985, realizou um estudo com objetivo de discutir uma lógica para seleção 

dos dentes anteriores superiores artificiais a partir dos dentes anteriores inferiores naturais, 

quando estes estavam presentes. Para isso, analisou os modelos maxilares e mandibulares de 

pacientes dentados sob três abordagens diferentes e concluiu que há uma razão de 1,30 entre a 

largura dos dentes anteriores superiores e a largura dos dentes anteriores inferiores.  Segundo 

o autor, em pesquisas que avaliam medidas dentais, apresentar dentes anteriores em bom 

alinhamento e classe I de Angle se faz necessário, pois permite obter dimensões dentais mais 

precisas, uma vez que a ausência de mau posicionamento dental reduz a possibilidade de 

valores inválidos.  

Para Hoffman, Bomberg e Hatch, 1986, um dos aspectos mais difíceis na confecção de 

próteses totais é a seleção de dentes anteriores superiores de tamanho adequado, seja nos 

casos em que o paciente faz uso de prótese com a estética desfavorável, ou nos casos em que 

o paciente não fez uso de prótese anteriormente. Segundo os autores, apesar das tentativas de 

estabelecer métodos para seleção de dentes anteriores para prótese total, pouco consenso 

sobre um método eficaz foi alcançado. Neste estudo clínico, 340 sujeitos tiveram a largura da 

asa do nariz no ponto mais externo aferida com um medidor de Boley, e as bordas dos seis 

dentes anteriores impressas numa porção retangular de cera vermelha macia, onde foi definida 

a distância em linha reta entre as pontas dos caninos superiores, e a distância entre suas 

superfícies distais. Os autores verificaram que a média da distância em linha reta entre as 

pontas dos caninos aumentada em 3% equivale a média da largura interalar ao passo que, a 

média da distância entre as superfícies distais destes elementos aumentada 31% também 

corresponde a mesma medida facial. 

Latta, Weaver e Conkin, 1991, afirmaram que os dentes artificiais devem estar em 

proporção agradável com a anatomia da face e, por isso, várias medidas anatômicas tem sido 

propostas para auxiliar na seleção de dentes anteriores superiores. Neste estudo realizado em 

uma universidade norte-americana, foram selecionados109 pacientes desdentados, com idade 

entre 29 e 87 anos, divididos em quatro grupos de 28 mulheres brancas, 26 homens brancos, 

28 mulheres negras e 28 homens negros, para realização de quatro mensurações: largura da 
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boca, largura interalar e largura bizigomática, determinadas por um medidor de Boley, e 

distância interpupilar determinada com um indicador de dente Trubyte modificado com uma 

régua milimetrada. Todas as medidas foram feitas com o paciente em oclusão com plano de 

cera e base de prova na boca, obtendo as seguintes medidas anatômicas: largura da boca 36 a 

68 mm, largura interalar 29 a 63 mm, largura bizigomática 125 a 168 mm, e distância 

interpupilar 38 a 73 mm. O grupo das mulheres brancas foi significativamente diferente dos 

outros grupos em todas as medidas, e o grupo dos homens negros foi diferente dos demais na 

largura interalar e largura bizigomática. O teste de correlação entre as larguras mostrou que 

não existe relação quando as médias da população foram estudadas. No entanto, os autores 

concluíram que quando todas as quatro medidas são usadas, existe uma boa probabilidade de 

que a seleção da largura dos dentes coincidam para dois ou mais destes métodos. 

La Vere et al., 1992, realizaram um estudo em duas partes, com o objetivo de 

determinar clinicamente se há correlação entre comprimento e largura do incisivo central 

superior no modelo e comprimento e largura da face. Participaram do estudo 488 estudantes 

americanos, de 23 a 30 anos de idade, 350 homens e 138 mulheres. Para mensuração do 

comprimento e largura da face, foi utilizado o indicador de dentes Trubyte, que é calibrado 

para aferir a distância de linha do cabelo a gnátio - comprimento da face - e de zigoma a 

zigoma - largura da face. Este sistema Trubyte sugere um comprimento e largura para o 

incisivo central superior dividindo os valores encontrados na face por uma constante de 16. 

Os resultados destas divisões foram então comparados com as medidas encontradas a partir da 

mensuração nos modelos do comprimento e largura dos incisivos centrais naturais. O estudo 

revelou que apenas 71 estudantes (14,5%) apresentaram a proporção de 16:1 em se tratando 

do comprimento, sendo 52 homens (73,2%) e 19 mulheres (26,8%). Trezentos e cinquenta e 

três sujeitos (71,9%), tinha o comprimento da face que promovia maior comprimento para o 

dente que o natural, destes 253 (71,7%) homens e 100 (28,3%) mulheres. Em se tratando da 

largura, 23% dos sujeitos apresentaram a proporção de 16:1, 84 (74,3%) homens e 29 (25,7%) 

mulheres. A maioria (263 ou 53%) proporciona um incisivo mais estreito quando obtido desta 

divisão, destes 182 (69,2%) homens e 81 (30,8%) mulheres. Os autores concluíram que o 

indicador de dentes Trubyte, quando utilizado para selecionar dentes artificiais para pacientes 

de 20 a 30 anos, proporciona para a maioria dentes mais estreitos e compridos que o natural 

em ambos os gêneros, com uma variação de 1 mm do natural para as duas dimensões. 

Em 1994, La Vere et al., após estudo em população caucasiana, afirmaram que os 

dentes artificiais de seis fabricantes diferentes são predominantemente menores que dentes 

naturais, e portanto não representam adequadamente seu tamanho. A maioria dos moldes de 
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dentes artificiais é de tamanho que corresponde a apenas 22,5% da população estudada, o que 

pode comprometer a estética anterior das próteses totais e parciais.  

Al Wazzan, 2001, com objetivo de verificar se existe relação entre a largura intercantal 

e a largura dos dentes anteriores superiores, selecionou 443 voluntários, pacientes de um 

hospital universitário na Arábia Saudita. Utilizando um medidor de Boley, foram aferidas 

diretamente nos sujeitos a distância intercantal e as seguintes larguras dentais: largura 

individual dos incisivos centrais, largura combinada dos incisivos centrais, largura combinada 

dos quatro incisivos e largura combinada dos seis dentes anteriores superiores. O autor 

sugeriu a razão de 1:0,267 para a distância entre os cantos mediais dos olhos e a largura do 

incisivo central superior e 1:1,426 para a mesma distância e a largura combinada dos seis 

dentes anteriores superiores. 

Bindra, Basker e Besford, em 2001, realizaram um estudo com a finalidade de 

examinar a confiança do método descrito por Wehner et al., 1967, para estimar a largura do 

incisivo central a partir de fotografia pré-extração e verificar o efeito do tamanho e vista da 

fotografia na acurácia do método. Assim, selecionaram 30 sujeitos dos quais obtiveram duas 

fotografias coloridas na dimensão de 5x7 polegadas, a primeira de face total em vista anterior 

e a segunda em vista oblíqua aproximadamente 30
o
 para esquerda, e uma fotografia na 

dimensão de 3x5 polegadas, mostrando cabeça, pescoço e parte superior do corpo. Foram 

medidas nas fotografias, a largura do incisivo central e a distância inter-íris utilizando régua 

com aproximação de 0,25 e lupa de aumento de 2,5 vezes. Depois foi mensurada a distância 

inter-íris diretamente nos sujeitos, sendo que as margens mediais de cada íris foram marcadas 

com uma espátula de madeira e a distância entre elas medida com uma régua. De posse destes 

dados, foram calculados os incisivos centrais e comparados com as larguras encontradas ao 

medir os dentes diretamente nos sujeitos com paquímetro digital. Os autores concluíram que 

fotografias pré-extração podem ser usadas para seleção da largura de dentes artificiais e a 

técnica descrita por Whener et al. pode calcular o incisivo central desde que utilizada 

fotografia de face total. 

Em 2003, Scanavini et al. consideraram a necessidade de padronização dos registros 

fotográficos tanto para estudo da estética facial, por meio de análises faciais, como para 

documentação ortodôntica e pesquisa. Os autores afirmaram que são amplamente variadas as 

metodologias para obtenção das fotografias com as finalidades citadas, variando a distância 

entre máquina e paciente (1,20 a 2,55 m), o posicionamento do paciente e a utilização ou não 

de um tripé, sendo que tais variações podem ser responsáveis por erros que podem alterar os 

resultados obtidos. 
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Colombo et al., 2004, selecionaram 40 mulheres leucodermas para participar de um 

estudo, em duas partes, com objetivo de propor uma análise facial frontal em fotografias 

padronizadas para diagnóstico e planejamento ortodôntico. Para primeira parte, foram 

realizadas fotografias frontais padronizadas das voluntárias em repouso e para segunda parte, 

as fotografias foram realizadas durante o sorriso. O protocolo estabelecido foi seguido em 

todos os registros fotográficos e foram marcados dois pontos na testa das voluntárias com 1 

cm de distância entre eles. A partir disto foi possível correlacionar as medidas da foto com as 

medidas reais. Foi realizado o desenho anatômico da face onde foram inseridos os pontos 

fotométricos e em seguida traçadas as linhas fotométricas para mensuração. Foram também 

determinados índices de proporção e medidas angulares. Após avaliação das medidas 

encontradas, os autores concluíram que é possível a proposição de um protocolo para análise 

facial em fotografias frontais da face. 

Hasanreisoglu et al., 2005, avaliaram uma amostra de 100 estudantes de odontologia 

na Turquia com objetivo de verificar se existem relações entre as dimensões dentais dos 

dentes anteriores superiores e medidas faciais. Para obter as medidas das estruturas faciais, foi 

realizada uma fotografia da face em vista frontal, em posição e condições padronizadas. As 

medidas dentais foram obtidas de duas formas: através de uma fotografia digital padronizada 

durante o sorriso (medidas em linha reta), e através de mensuração direta com paquímetro 

digital em modelo de gesso da arcada do estudante (medidas em curva). As seguintes relações 

foram testadas: razão de 1:16 entre a largura do incisivo central e a largura bizigomática; 

razão da largura interpupilar para a largura do incisivo central de 6,6; e largura interalar igual 

a distância intercaninos ou distância entre as cúspides de caninos. A largura interalar não 

mostrou diferença estatisticamente significante com a distância intercaninos em mulheres, 

quando se tratava de medidas lineares, obtidas na fotografia de sorriso. Os autores ressaltaram 

a diversificação genética da população turca devido a posição geográfica e fatores históricos e 

sugeriram que estudos quanto ao tamanho e morfologia dos dentes devem levar em 

consideração características de etnia e gênero. 

Varjão e Nogueira, 2005, realizaram um estudo com objetivo de determinar se a 

largura intercomissura é um guia confiável para seleção da largura de dentes anteriores 

superiores artificiais, em quatro grupos étnicos. Assim, selecionaram 160 sujeitos, de 18 a 33 

anos de idade, sendo 40 brancos, 40 negros, 40 mulatos e 40 asiáticos, de ambos os sexos. Foi 

realizada moldagem dos arcos superiores para confecção de modelos e impressões das 

superfícies oclusais e vestibulares dos incisivos laterais aos 1º pré-molares, dos dois 

hemiarcos, de todos os voluntários. Nas superfícies vestibulares das impressões foram 
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marcados os cantos da boca e depois estas marcas foram transferidas pra os modelos. Foi 

usada uma fita dental para medir a distância entre os dois marcos, bem como a distância entre 

as distais dos caninos em curva. As fitas foram depois mensuradas com paquímetro digital. A 

correlação encontrada entre estas duas medidas foi fraca nos quatro grupos estudados, não 

podendo ser considerada a largura intercomissura um guia confiável na seleção da largura de 

dentes artificiais.  

Gomes et al., 2006, afirmaram que a relação entre medidas faciais e dentes naturais 

pode ser usada como guia na seleção de dentes artificiais. Assim, desenvolveram seu estudo 

com objetivo de verificar a relação entre o conjunto da largura dos seis dentes anteriores 

superiores e a largura dos olhos, largura intercantal, distância interpupilar, largura interalar e 

largura intercomissura. Foram selecionados 81 estudantes de odontologia da Universidade 

Federal de Uberlândia, 37 homens e 44 mulheres, com idade entre 17 e 33 anos, dos quais 

foram realizadas duas fotografias da face no aspecto frontal, uma em repouso e outra durante 

o sorriso, e moldagem das arcadas dentais. As fotografias foram inseridas em um programa de 

processamento de imagens, e com isso obtidas as medidas das estruturas faciais, da fotografia 

em repouso, e as medidas dentais em linha reta da fotografia durante o sorriso: distância entre 

as cúspides dos caninos superiores e distância entre as superfícies distais dos caninos 

superiores. Nos modelos foram obtidas as mesmas medidas dentais, em curva, utilizando uma 

régua flexível. Os autores concluíram que a distância interalar, quando multiplicada por um 

fator de 1,31 (ou aumentada em 31%), pode sugerir a distância circunferencial dos seis dentes 

anteriores superiores, entre as superfícies distais dos caninos. Uma proporção de 0,914 foi 

encontrada entre a largura interalar e a distância entre a ponta dos caninos (medida em linha 

reta em fotografias digitais). Também afirmaram ser a largura interpupilar, largura 

intercomissura e distância entre os cantos mediais dos olhos, as medidas faciais mais 

prováveis de serem correlacionadas com a largura dos dentes anteriores do arco superior 

medidas no modelo. 

Varjão e Nogueira, também em 2006, relataram o uso da largura interalar como 

auxiliar na seleção da largura dos dentes anteriores superiores. Segundo esta técnica, a linha 

perpendicular que passa pela asa do nariz e vai até a superfície vestibular do plano oclusal de 

cera, determina a posição das pontas de cúspides dos caninos artificiais. Para obter esta 

medida em curva, deve ser utilizada uma régua flexível. Somando 8 a 10 mm ao valor da 

distância entre as pontas de cúspides, obtem-se a distância entre as superfícies distais, uma 

vez que as cartas moldes trazem esta medida. Baseados nesta técnica, os autores realizaram 

um estudo para avaliar o uso da largura interalar como guia na seleção da largura dos dentes 
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artificiais anteriores superiores em quatro grupos raciais. Selecionaram 160 sujeitos, de 18 a 

33 anos de idade, sendo 40 brancos, 40 negros, 40 mulatos e 40 asiáticos, que tiveram a 

largura interalar medida no ponto mais externo, diretamente nos tecidos, com um paquímetro 

digital. Foram confeccionados modelos de gesso dos arcos superiores e, em seguida, medida a 

distância intercaninos em curva, posicionando um fio dental na região de maior curvatura da 

superfície vestibular do arco, de ponta de cúspide a ponta de cúspide. O fio foi cortado com 

lâmina e depois medido com um paquímetro. Em seguida foi posicionado outro pedaço de fio 

na região de maior curvatura da superfície vestibular do arco e preso com fita adesiva. O 

paquímetro foi aberto na largura interalar e posicionado no fio dental sobre o arco. Os dois 

pontos foram marcados e o fio foi cortado. Assim, foi calculada a diferença entre a distância 

intercaninos estimada pela largura interalar e a distância real intercaninos. Para todos os 

grupos raciais estudados a medida da largura interalar mostrou uma fraca correlação com a 

distância intercaninos, conduzindo, em geral, a seleção de dentes artificiais mais largos que os 

dentes naturais. 

Zlataric, Kristek e Celebic, 2007, realizaram um estudo com objetivo de examinar a 

relação entre medidas faciais e proporção dos dentes anteriores superiores e identificar quais 

destas medidas explicam significativamente a variabilidade de tais proporções. Noventa 

sujeitos caucasianos participaram do estudo (35 homens e 55 mulheres) dos quais foram 

aferidas as seguintes medidas utilizando um paquímetro digital: comprimento da face, 

comprimentos dos terços superior, médio e inferior da face, comprimento do nariz, larguras 

intercantal e interalar, comprimento do lábio superior, largura intercomissura durante o 

sorriso, e máxima exposição do incisivo central durante o sorriso. Foram obtidos modelos de 

gesso para aferição da maior porção mesial-distal e maior porção apical-coronal de cada dente 

anterior superior e cálculo das razões de largura/comprimento. A comparação das razões entre 

os gêneros não mostrou diferenças significativas. O comprimento da face, comprimentos dos 

terços médio e inferior da face, comprimento do lábio superior, largura intercomissura, 

comprimento do nariz, e largura interalar foram significativamente associadas ao gênero. Os 

autores concluíram que não existe um método universalmente confiável para uso de medidas 

faciais para determinar o tamanho de dentes artificiais.  

Lucas
 
et al., 2009, selecionaram uma amostra de 80 estudantes de odontologia da 

Universidade Federal de Uberlândia, com idade entre 17 e 33 anos de idade e, utilizaram a 

mesma metodologia aplicada por Gomes et al., 2006, com objetivo de testar a correlação entre 

a distância entre os cantos mediais dos olhos e a distância entre os caninos superiores, medida 

em linha reta nas fotografias digitais e em curva nos modelos de gesso, ambas de duas formas: 
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entre as cúspides e entre as faces distais. O estudo concluiu que para obter a distância entre as 

cúspides dos caninos superiores, a distância entre os cantos mediais dos olhos, obtida através 

de fotometria, deve ser acrescida de 9,4%, resultando na distância intercanino em linha reta, e 

de 27,6%, resultando na distância intercanino em curva. Para obter a distância entre as 

superfícies distais dos caninos superiores, a distância entre os cantos mediais dos olhos deve 

ser acrescida de 23,1%, resultando na distância em linha reta, e de 56,3%, resultando na 

distância em curva. 

Isa et al., 2010, selecionaram 60 pacientes na Malásia, de 18 a 36 anos, sendo 22 do 

gênero masculino e 38 do gênero feminino, entre chineses e malaios, para investigar se o uso 

de medidas faciais como guia na seleção de dentes de tamanho apropriado para desdentados é 

justificado nos dois grupos raciais que formam a maioria da população. Foram realizadas 

fotografias padronizadas da face em vista frontal, com a cabeça apoiada no suporte de queixo 

da máquina de radiografia panorâmica e duas réguas metálicas fixas perpendicularmente em 

cada lado da face, usadas para calibração das medidas. Um software de análise de imagens foi 

usado para determinar distância interpupilar, distância intercantal e distância interalar. Para as 

medidas dentais foi obtido modelo de gesso do arco superior e utilizado paquímetro digital 

para mensurar os seis dentes anteriores individualmente. Os autores concluíram que as 

larguras dos incisivos centrais, incisivos laterais e caninos são altamente correlacionadas com 

a distância interpupilar e com a combinação das distâncias interpupilar e interalar.  

Em 2011, Ellakwa et al. também utilizaram fotografias digitais e um software de 

processamento de imagens para avaliar a relação de medidas faciais extra e intraorais com a 

largura dos dentes anteriores superiores. Foram selecionados 98 estudantes de odontologia da 

Universidade de Sidney, maiores de 18 anos, dos quais foram registradas a distância 

interpupilar, distância intercantal, distância interalar e largura intercomissura, na fotografia 

frontal da face. Para mensuração das medidas dentais, foi realizada moldagem da arcada 

superior e utilizado paquímetro digital. Foram registradas: largura do incisivo central, largura 

do arco medida entre as cúspides mésio-palatinas dos 2
os 

molares superiores, e comprimento 

do arco medido do centro da papila incisiva as cúspides mésio-palatinas do 2
o
 molar em cada 

hemiarco. O estudo concluiu que há forte correlação entre a largura interalar e as medidas 

dentais aferidas: a largura interalar subtraída da média das outras três medidas dentais resulta 

na largura do incisivo central, e também a largura deste dente relaciona-se com comprimento 

do arco e largura interalar com razões de 0,38 e 0,40, respectivamente.  

Zagar e Zlataric, 2011, estudaram possíveis correlações entre medidas faciais e 

parâmetros de estética dental importantes para a satisfação com a aparência dos dentes 
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anteriores superiores em 78 voluntários caucasianos dos dois gêneros, trinta e dois homens, 

com idade média de 23,4 anos, e sessenta e duas mulheres, com idade média de 23 anos. 

Foram obtidas as medidas faciais de interesse por meio da medição direta das estruturas com 

paquímetro digital, e as medidas dentais por meio da aferição de modelos de gesso também 

com paquímetro digital. As medidas das larguras de cada dente anterior superior e largura 

intercomissura em repouso e durante o sorriso foram maiores em homens, porém, as mulheres 

consideraram mais parâmetros durante sua avaliação da aparência dental, comparadas a eles. 

Os autores concluíram que entre a população estudada, o uso das medidas faciais e parâmetros 

de estética dental podem servir como uma orientação e devem ser considerados na 

reabilitação da estética oral anterior.  

Varjão e Nogueira, 2012, afirmaram que para seleção de dentes artificiais, usualmente 

são feitas marcações da localização dos caninos no plano oclusal de cera e, a distância entre 

eles determina a distância em curva dos seis dentes anteriores superiores. Porém, muitos 

fabricantes fornecem em suas cartas-molde a medidas dos seis dentes em linha reta. Em 

adição, muitos dos guias propostos para seleção dos dentes anteriores superiores também 

fazem correlação com a medida da largura combinada em linha reta. Portanto, estes autores 

realizaram um estudo com objetivo de investigar se a distância em curva entre as distais dos 

caninos superiores se relaciona com a largura em linha reta entre eles, para pacientes de 

quatro grupos étnicos. Foram selecionados 160 voluntários, de 18 a 33 anos de idade, sendo 

40 brancos, 40 negros, 40 mulatos e 40 asiáticos, de ambos os sexos, dos quais foi realizada 

moldagem dos arcos superiores para obtenção de modelos. Obteve-se a largura em linha reta 

dos seis dentes anteriores superiores, somando a largura de cada um obtida individualmente. 

A largura em curva foi obtida usando uma fita dental posicionada entre as distais dos seis 

dentes na região de maior curvatura, que depois foi medida com paquímetro digital. Foi 

encontrada forte correlação entre a largura em linha reta e largura em curva dos seis dentes 

anteriores superiores. Os autores concluíram que estas duas medidas podem ser relacionadas 

com precisão na seleção de dentes anteriores superiores artificiais para indivíduos de todos os 

grupos raciais estudados. 

Strajnic, Vuletic e Vucinic, 2013, realizaram um trabalho a fim de determinar 

correlações entre medidas da face, distância intercantal e largura interalar, e larguras de dentes 

superiores, largura dos incisivos centrais, largura dos incisivos centrais e laterais, largura dos 

dentes anteriores e largura entre as cúspides de caninos, que possam ser úteis na prática 

clínica. Assim, selecionaram 89 sujeitos, 23 homens e 66 mulheres, de 19 a 34 anos de idade, 

pacientes em uma Faculdade de Medicina na Sérvia. Todas as medidas foram realizadas com 
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um medidor de Boley diretamente na face e nos dentes. Foi encontrada correlação moderada 

entre a largura interalar e a largura dos dentes anteriores e largura entre as cúspides de 

caninos. A correlação foi fraca entre estas medidas dentais e distância intercantal. Os autores 

concluíram que distância intercantal e largura interalar não podem ser consideradas guias 

confiáveis na seleção de dentes anteriores artificiais. Podem ser usadas combinadas com 

outros métodos de seleção de dentes, sendo a decisão final do paciente. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Aspectos éticos 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(Parecer nº 248/12 - Anexo), voluntários foram convidados a participar do presente estudo. 

Receberam orientações sobre a pesquisa, de forma individual e, concordando em participar, 

aqueles que preencheram os pré-requisitos exigidos pelo estudo (critérios de inclusão), 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice A) em duas 

vias. 

Foi solicitada, paralelamente ao TCLE, autorização para uso de imagem (Apêndice B) 

com finalidade de ilustração do método em painéis e artigos para divulgação científica da 

pesquisa. Portanto, serão preservadas a identidade e privacidade dos sujeitos que não 

assinaram o termo de autorização para uso de imagem e aqueles que voluntariamente 

concordaram com esta autorização, poderão ter suas imagens divulgadas. 

 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Para composição da amostra do presente estudo foi utilizado o critério de amostragem 

por conveniência. Foram selecionados estudantes da Universidade Federal de Goiás, de 

ambos os gêneros, com características dentais semelhantes quanto a critérios de preservação e 

saúde dental. Foram adotados os seguintes critérios de seleção:  

-critérios de inclusão: presença dos dentes anteriores superiores naturais e hígidos, 

com ou sem histórico de tratamento ortodôntico; oclusão classe I de Angle, podendo 

apresentar apinhamentos e/ou giroversões mínimas que não comprometam as mensurações 

dentais; 

-critérios de exclusão: alterações da saúde periodontal; dentes anteriores com amplas 

restaurações, coroas protéticas ou desgastes severos; indivíduos em tratamento ortodôntico; 

anomalias faciais congênitas e adquiridas; cirurgias faciais; maloclusões classe II e III de 

Angle, apinhamentos severos na região anterior, mordida aberta e/ou cruzada e presença de 

diastemas entre os dentes anteriores superiores.  

Para verificação das condições dos arcos dentais dos voluntários, foi realizado exame 

clínico com preenchimento de uma ficha para avaliação clínica (Apêndice C). 
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5.3 Estudo piloto 

 

 O estudo piloto foi realizado com 10 voluntários para avaliação e adequação da 

metodologia aos objetivos propostos. Uma vez realizadas as mensurações nas fotografias e 

modelos desta amostra inicial, foram ajustados os itens: cor do posturógrafo, escala numérica, 

posicionamento da escala numérica junto à face do voluntário, altura do tripé, distância do 

posturógrafo à lente da máquina fotográfica e regulagem da mesma para os registros. Os 

dados obtidos no estudo piloto não foram utilizados nos resultados. 

 

5.4 Fotografias 

 

Fotografias padronizadas da face dos voluntários, em repouso e durante o sorriso, em 

vista frontal, foram obtidas. Com o auxílio de uma bolha de nível para verificação do 

paralelismo com o solo, foi fixado à parede um posturógrafo, o qual possui linhas verticais e 

horizontais que permitiram orientar o posicionamento do voluntário. Um único pesquisador 

foi responsável pelo posicionamento junto ao posturógrafo verificando frontal e lateralmente a 

postura da cabeça, garantindo que o plano de Frankfurt ficasse paralelo ao solo, e a linha 

média da face, perpendicular ao solo (Figura 1).  

 

 

  

Figura 1. Fotografia da face da voluntária posicionada junto ao posturógrafo: plano de Frankfurt paralelo ao 

solo e linha média da face perpendicular ao solo. 
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Foi utilizada a escala milimetrada ABFO nº 2 fixada em um suporte e posicionada 

próxima a face do voluntário. A altura da escala era ajustável e seu posicionamento realizado 

por um único pesquisador em vista lateral, de forma que seu eixo vertical ficasse coincidente 

com a comissura labial em repouso. Assim, foi possível ter uma referência numérica durante a 

obtenção das imagens fotográficas, possibilitando posterior transformação das medidas da 

imagem (em pixels) em medidas reais (em milímetros) utilizando um software de leitura de 

imagem (ImageJ, EUA) (Figura 2). 

 

 

As imagens foram obtidas em câmera digital com flash circular e lente macro 100mm 

(Canon Rebel XT, Japão), com regulagem padronizada para todos os registros fotográficos: 

velocidade 125, abertura 16, flash 1x1 ajustado manualmente, foco automático e resolução 

large. A câmera foi fixada em tripé (Slik U8000, Japão) em ambiente e condições de 

iluminação padronizados. A distância de 2,50 m foi estabelecida entre o posturógrafo e a lente 

da máquina e mantida em todos os registros fotográficos. 

 

5.5 Mensurações 

 

5.5.1 Fotometria 

 

Figura 2. Calibração das medidas no programa ImageJ a partir da escala milimetrada ABFO nº2. 
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Utilizando o software ImageJ, a partir da escala numérica ABFO nº 2, foi possível a 

calibração das medidas faciais e dentais, o que significa transformar o tamanho de uma linha, 

de um ponto a outro, obtida em pixels, em medidas reais, em milímetros (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro 1 apresenta as medidas faciais realizadas na fotografia da face em repouso. A 

figura 4 traz a ilustração destas medidas. 

 

Quadro 1. Medidas faciais realizadas na fotografia da face em repouso. 

 

Variável Nome da variável Descrição da variável 

LIP Largura interpupilar 
Centro da pupila direita ao 

centro da pupila esquerda 

LIC Largura intercantal 

Canto medial da fissura 

palpebral do olho direito ao 

canto medial da fissura 

palpebral do olho esquerdo 

LO Largura do olho 
Canto interno ao canto 

externo do olho esquerdo 

LF Largura da face 
Zigomático direito ao 

zigomático esquerdo 

LIAR Largura interalar em repouso 
Asa do nariz direita a asa do 

nariz esquerda em repouso 

LICR 
Largura intercomissura em 

repouso 

Comissura labial direita a 

comissura labial esquerda em 

repouso 

 

Figura 3. Linha traçada em amarelo entre o zigomático direito e o zigomático esquerdo obtendo em milímetros 

a largura da face. 
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O quadro 2 apresenta as medidas faciais e dentais realizadas na fotografia da face 

durante o sorriso. A figura 5 traz a ilustração destas medidas. 

 

Quadro 2. Medidas faciais e dentais realizadas na fotografia da face durante o sorriso. 

 

 

Variável 

 

 

Nome da variável 

 

Descrição da variável 

LIAS 
Largura interalar durante o 

sorriso 

Asa do nariz direita a asa do 

nariz esquerda durante o 

sorriso 

LICS 
Largura intercomissura 

durante o sorriso 

Comissura labial direita a 

comissura labial esquerda 

durante o sorriso 

DCCaparente 
Distância entre as distais de 

caninos aparente 

Distal de canino direito a 

distal de canino esquerdo 

 

 

Figura 4. Mensurações realizadas na fotografia em repouso (variável – cor da linha): LIP - preto, LIC - 

vermelho, LO - laranja, LF - amarelo, LIAR - verde, e LICR - azul. 
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5.5.2 Odontometria 

 

Medidas dentais foram obtidas também através de odontometria em modelo de gesso. 

Para estas mensurações foi realizada uma moldagem do arco superior dos voluntários com 

alginato (Cavex Color Change, Cavex, Holanda), manipulado segundo as instruções do 

fabricante e observadas e garantidas as normas de biossegurança.  

De posse dos moldes, foi realizado o vazamento com gesso pedra tipo II (Asfer 

Indústria Química LTDA, Brasil), obtendo-se os modelos do arco superior. 

Para as mensurações nos modelos foi utilizado paquímetro digital (MARBEG 150mm 

6”, China), com o qual foram aferidas as larguras individuais dos dentes anteriores, que 

somadas, resultaram na medida DCCreal. O paquímetro também foi utilizado para aferir a 

distância entre as cúspides de caninos, resultando na medida DCCcúspide. Em seguida, foi 

utilizada uma régua flexível posicionada na região vestibular de maior volume entre as 

superfícies distais dos caninos, resultando na medida DCCcurva. 

As medidas dentais aferidas nos modelos estão apresentadas no quadro 3. A figura 6 

ilustra a obtenção de DCCcúspide. 

 

  

Figura 5. Mensurações realizadas na fotografia da face ao sorrir (variável – cor da linha): LIAS - preto, LICS - 

vermelho, e DCCfrontal - laranja. 
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Quadro 3. Medidas dentais realizadas nos modelos de gesso. 

 

 

Variável 

 

 

Nome da variável 

 

Descrição da variável 

DCCreal 
Distância entre as distais de 

caninos real 

Distal de canino direito a 

distal de canino esquerdo 

obtida pela soma das larguras 

individuais 

DCCcurva 
Distância entre as distais de 

caninos em curva 

Distal de canino direito a 

distal de canino esquerdo 

obtida com régua flexível 

DCCcúspide 
Distância entre as cúspides 

de caninos 

Cúspide de canino direito a 

cúspide de canino esquerdo 

obtida com paquímetro 

digital 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Relações matemáticas 

 

Razões para as medidas dentais e faciais foram calculadas: 

 medida dental dividida pela medida facial  a razão calculada multiplicada pela 

medida facial possibilita estimar a medida dental; 

Figura 6. Obtenção da medida DCCcúspide em modelo de gesso. 
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 medida facial dividida pela medida dental  a razão calculada pode ser utilizada 

para estimar a medida dental através da divisão da medida facial  pela razão. 

  

5.7 Erro do método 

 

Um mesmo pesquisador realizou todas as mensurações duas vezes em momentos 

distintos, com intervalo de 21 dias, e os dados foram tabulados em planilhas próprias 

desenvolvidas no programa Microsoft Office Excel para posterior análise estatística. O 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) para verificar o grau de concordância 

intraexaminador foi calculado para as duas medições realizadas. 

 

5.8 Análise estatística 

 

Os dados foram descritos estatisticamente por meio de medidas de resumo. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para confirmar a normalidade da distribuição amostral dos 

dados e o teste de Levene para verificar a homogeneidade das variâncias. Como os dados 

apresentaram padrão normal e variâncias homogêneas, foi aplicado o teste t de Student para 

comparar as medidas entre os gêneros e o teste de Correlação de Pearson para testar a 

existência de correlações entre as medidas faciais e dentais avaliadas nos gêneros. Todos os 

testes estatísticos foram realizados ao nível de significância de 5% com o software SPSS for 

Windows 17.0 (IBM, EUA). 
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6 RESULTADOS 

 

De acordo com o Coeficiente de Correlação Intraclasse, foi verificada concordância 

intraexaminador excelente ou quase perfeita para todas as mensurações realizadas (ICC>0,8). 

Dos 96 voluntários, 41 eram do gênero masculino e 55 do gênero feminino. A média 

(desvio padrão) e mediana de idade para os gêneros foi de 22,54 (4,32) e 22, e 21,84 (3,46) e 

21, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as idades dos 

dois grupos (teste t de Student, p=0,381). 

A média, devio-padrão (DP) e o valor de P obtido com o teste t de Student para 

comparação das medidas avaliadas entre os gêneros estão descritos nas tabelas 1 e 2, com 

diferenças estatisticamente significativas entre as medidas para os gêneros, exceto LIC, sendo 

os maiores valores verificados para o gênero masculino. 

 

Tabela 1. Média (em milímetros), desvio padrão (DP) e valor de P para as comparações das mensurações dentais 

entre os gêneros. 

 

  

Masculino 

 

Feminino 

 

 

 

 

Mensuração 

 

Média (DP) 

 

Média (DP) 

 

P 

 

DCCreal 

 

47,61 (2,10) 45,64 (2,10) 0,001* 

DCCcurva 

 

53,80 (2,27) 51,90 (2,34) 0,001* 

DCCcúspide 

 

35,23 (1,56) 33,76 (1,74) 0,001* 

DCCaparente 40,13 (1,52) 38,14 (1,54) 0,001* 

*Diferença estatisticamente significativa. 
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Tabela 2. Média (em milímetros), desvio padrão (DP) e valor de P para as comparações das mensurações faciais 

entre os gêneros. 

 

  

Masculino 

 

 

Feminino 

 

 

Mensuração 

 

 

Média (DP) 

 

Média (DP) 

 

P 

LIP 

 

65,51 (2,82) 61,84 (2,87) 0,001* 

LIC 

 

33,62 (2,23) 33,08 (2,34) 0,258 

LO 

 

28,58 (1,31) 26,99 (1,18) 0,001* 

LF 

 

144,38 (6,34) 135,93 (5,66) 0,001* 

LIAR 

 

39,77 (2,83) 34,96 (2,35) 0,001* 

LICR 

 

49,08 (3,32) 46,65 (2,62) 0,001* 

LIAS 

 

44,38 (2,37) 38,94 (2,58) 0,001* 

LIAS 

 

66,54 (4,54) 62,38 (4,48) 0,001* 

*Diferença estatisticamente significativa. 

 

Os resultados obtidos com o teste de Correlação de Pearson para verificar correlações 

entre medidas dentais e faciais estão expressos nas tabelas 3, 4, 5 e 6. Foram encontradas 

correlações significativas (p<0,05), porém fracas, para o gênero masculino: DCCcurva/LF 

(r=0,32); DCCaparente/LF (r=0,37); DCCaparente/LICR (r=0,35); DCCaparente/LICS 

(r=0,43); e para o gênero feminino: DCCaparente/LICR (r=0,36). 
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Tabela 3. Coeficiente de Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Determinação (r
2
) e valor de P para as 

correlações entre DCCreal e medidas faciais. 

 

  Masculino   Feminino  

Correlação r r
2
 P r r

2
 P 

DCCreal/LIP 0,11 0,01 0,510 -0,21 0,04 0,120 

DCCreal/LIC 0,07 0,01 0,645 -0,17 0,03 0,225 

DCCreal/LO 0,06 0,00 0,696 -0,03 0,00 0,831 

DCCreal/LF 0,26 0,07 0,095 -0,03 0,00 0,840 

DCCreal/LIAR -0,08 0,01 0,611 0,04 0,00 0,784 

DCCreal/LICR 0,09 0,01 0,583 0,04 0,00 0,801 

DCCreal/LIAS -0,01 0,00 0,933 -0,03 0,00 0,824 

DCCreal/LICS 0,26 0,07 0,107 -0,11 0,01 0,419 

 

Tabela 4. Coeficiente de Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Determinação (r
2
) e valor de P para as 

correlações entre DCCcurva e medidas faciais. 

 

  Masculino   Feminino  

Correlação r r
2
 P r r

2
 P 

DCCcurva/LIP 0,05 0,00 0,740 -0,19 0,04 0,164 

DCCcurva/LIC 0,00 0,00 0,979 -0,11 0,01 0,423 

DCCcurva/LO 0,03 0,00 0,868 -0,06 0,00 0,645 

DCCcurva/LF 0,32 0,10 0,045* -0,06 0,00 0,645 

DCCcurva/LIAR -0,09 0,01 0,588 -0,00 0,00 0,988 

DCCcurva/LICR 0,07 0,01 0,655 -0,03 0,00 0,804 

DCCcurva/LIAS -0,05 0,00 0,750 -0,12 0,01 0,395 

DCCcurva/LICS 0,05 0,00 0,769 -0,24 0,06 0,080 

*Correlação estatisticamente significativa. 
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Tabela 5. Coeficiente de Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Determinação (r
2
) e valor de P para as 

correlações entre DCCcúspide e medidas faciais. 

 

  Masculino   Feminino  

Correlação r r
2
 P r r

2
 P 

DCCcúspide/LIP 0,05 0,00 0,765 -0,22 0,05 0,105 

DCCcúspide/LIC 0,06 0,00 0,706 -0,21 0,04 0,130 

DCCcúspide/LO -0,16 0,01 0,475 -0,07 0,01 0,589 

DCCcúspide/LF 0,30 0,09 0,059 0,11 0,01 0,413 

DCCcúspide/LIAR -0,05 0,00 0,769 0,12 0,01 0,384 

DCCcúspide/LICR 0,09 0,01 0,570 0,21 0,05 0,118 

DCCcúspide/LIAS -0,09 0,01 0,562 0,06 0,00 0,685 

DCCcúspide/LICS 0,17 0,03 0,300 0,08 0,01 0,584 

 

 
Tabela 6. Coeficiente de Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Determinação (r

2
) e valor de P para as 

correlações entre DCCaparente e medidas faciais. 

 

  Masculino   Feminino  

Correlação r r
2
 P r r

2
 P 

DCCaparente/LIP 0,25 0,06 0,116 0,23 0,00 0,865 

DCCaparente/LIC 0,28 0,08 0,077 -0,03 0,00 0,839 

DCCaparente/LO 0,09 0,09 0,569 0,12 0,02 0,371 

DCCaparente/LF 0,37 0,13 0,018* 0,24 0,06 0,079 

DCCaparente/LIAR 0,06 0,00 0,731 0,22 0,05 0,114 

DCCaparente/LICR 0,35 0,12 0,025* 0,36 0,13 0,008* 

DCCaparente/LIAS 0,12 0,01 0,467 0,18 0,03 0,195 

DCCaparente/LICS 0,43 0,19 0,005* 0,26 0,07 0,054 

*Correlação estatisticamente significativa. 

 

As razões calculadas entre as medidas faciais e dentais estão descritas nas tabelas 7, 8, 

9 e 10 (medida dental:medida facial) e tabelas 11, 12, 13 e 14 (medida facial:medida dental) 

para gênero masculino e feminino. 
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Tabela 7. Médias (desvio padrão) das razões entre DCCreal e medidas faciais nos gêneros masculino e feminino. 

 

 

Medida dental:medida facial 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

DCCreal:LIP 

 

0,72 (0,04) 0,74 (0,05) 

DCCreal:LIC 

 

1,42 (0,11) 1,38 (0,12) 

DCCreal:LO 

 

1,66 (0,10) 1,69 (0,11) 

DCCreal:LF 

 

0,33 (0,01) 0,33 (0,02) 

DCCreal:LIAR 

 

1,20 (0,10) 1,31 (0,10) 

DCCreal:LICR 

 

0,97 (0,08) 0,98 (0,07) 

DCCreal:LIAS 

 

1,07 (0,07) 1,17 (0,09) 

DCCreal:LICS 

 

0,71 (0,05) 0,73 (0,06) 

 

 

Tabela 8. Médias (desvio padrão) das razões entre DCCcurva e medidas faciais nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida dental:medida facial 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

DCCcurva:LIP 

 

0,82 (0,04) 0,84 (0,06) 

DCCcurva:LIC 

 

1,60 (0,13) 1,57 (0,14) 

DCCcurva:LO 

 

1,88 (0,11) 1,92 (0,12) 

DCCcurva:LF 

 

0,37 (0,01) 0,38 (0,02) 

DCCcurva:LIAR 

 

1,35 (0,11) 1,49 (0,11) 

DCCcurva:LICR 

 

1,10 (0,09) 1,11 (0,08) 

DCCcurva:LIAS 

 

1,21 (0,08) 1,33 (0,11) 

DCCcurva:LICS 0,81 (0,06) 0,83 (0,07) 
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Tabela 9. Médias (desvio padrão) das razões entre DCCcúspide e medidas faciais nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida dental:medida facial 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

DCCcúspide:LIP 

 

0,53 (0,03) 0,54 (0,04) 

DCCcúspide:LIC 

 

1,05 (0,08) 1,02 (0,10) 

DCCcúspide:LO 

 

1,23 (0,08) 1,25 (0,08) 

DCCcúspide:LF 

 

0,24 (0,01) 0,24 (0,01) 

DCCcúspide:LIAR 

 

0,89 (0,07) 0,96 (0,07) 

DCCcúspide:LICR 

 

0,72 (0,06) 0,72 (0,05) 

DCCcúspide:LIAS 

 

0,79 (0,05) 0,87 (0,07) 

DCCcúspide:LICS 

 

0,53 (0,04) 0,54 (0,04) 

 

 
Tabela 10. Médias (desvio padrão) das razões entre DCCaparente e medidas faciais nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida dental:medida facial 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

DCCaparente:LIP 

 

0,61 (0,03) 0,61 (0,03) 

DCCaparente:LIC 

 

1,19 (0,08) 1,15 (0,09) 

DCCaparente:LO 

 

1,40 (0,08) 1,41 (0,07) 

DCCaparente:LF 

 

0,27 (0,01) 0,28 (0,14) 

DCCaparente:LIAR 

 

1,01 (0,07) 1,09 (0,07) 

DCCaparente:LICR 

 

0,82 (0,06) 0,81 (0,04) 

DCCaparente:LIAS 

 

0,90 (0,05) 0,98 (0,07) 

DCCaparente:LICS 0,60 (0,03) 0,61 (0,04) 
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Tabela 11. Médias (desvio padrão) das razões entre medidas faciais e DCCreal nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida facial:medida dental 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

LIP:DCCreal 

 

1,37 (0,08) 1,35 (0,09) 

LIC:DCCreal 

 

0,70 (0,05) 0,72 (0,06) 

LO:DCCreal 

 

0,60 (0,03) 0,59 (0,03) 

LF:DCCreal 

 

3,03 (0,16) 2,98 (0,18) 

LIAR:DCCreal 

 

0,83 (0,07) 0,76 (0,06) 

LICR:DCCreal 

 

1,03 (0,08) 1,02 (0,07) 

LIAS:DCCreal 

 

0,93 (0,06) 0,85 (0,06) 

LICS:DCCreal 

 

1,39 (0,09) 1,37 (0,12) 

 

 

Tabela 12. Médias (desvio padrão) das razões entre medidas faciais e DCCcurva nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida facial:medida dental 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

LIP:DCCcurva 

 

1,21 (0,07) 1,19 (0,08) 

LIC:DCCcurva 

 

0,62 (0,05) 0,63 (0,05) 

LO:DCCcurva 

 

0,53 (0,03) 0,52 (0,03) 

LF:DCCcurva 

 

2,68 (0,13) 2,62 (0,16) 

LIAR:DCCcurva 

 

0,74 (0,06) 0,67 (0,05) 

LICR:DCCcurva 

 

0,91 (0,07) 0,90 (0,06) 

LIAS:DCCcurva 

 

0,82 (0,05) 0,75 (0,06) 

LICS:DCCcurva 

 

1,23 (0,09) 1,20 (0,11) 
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Tabela 13. Médias (desvio padrão) das razões entre medidas faciais e DCCcúspide nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida facial:medida dental 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

LIP:DCCcúspide 

 

1,86 (0,11) 1,83 (0,14) 

LIC:DCCcúspide 

 

0,95 (0,07) 0,98 (0,09) 

LO:DCCcúspide 

 

0,81 (0,05) 0,80 (0,05) 

LF:DCCcúspide 

 

4,10 (0,22) 4,03 (0,25) 

LIAR:DCCcúspide 

 

1,13 (0,10) 1,03 (0,82) 

LICR:DCCcúspide 

 

1,39 (0,11) 1,38 (0,09) 

LIAS:DCCcúspide 

 

1,26 (0,09) 1,15 (0,09) 

LICS:DCCcúspide 

 

1,89 (0,13) 1,85 (0,15) 

 

 
Tabela 14. Médias (desvio padrão) das razões entre medidas faciais e DCCaparente nos gêneros masculino e 

feminino. 

 

 

Medida facial:medida dental 

 

 

Masculino 

 

Feminino 

LIP:DCCaparente 

 

1,63 (0,08) 1,62 (0,09) 

LIC:DCCaparente 

 

0,51 (0,02) 0,53 (0,02) 

LO:DCCaparente 

 

0,71 (0,04) 0,70 (0,03) 

LF:DCCaparente 

 

3,59 (0,16) 3,56 (0,18) 

LIAR:DCCaparente 

 

0,99 (0,07) 0,91 (0,06) 

LICR:DCCaparente 

 

1,22 (0,08) 1,22 (0,06) 

LIAS:DCCaparente 

 

1,10 (0,07) 1,02 (0,07) 

LICS:DCCaparente 

 

1,65 (0,10) 1,63 (0,11) 

 

Foi realizado teste t de Student para comparar as razões entre DCCaparente e LICR, 

uma vez que foi detectada correlação estatisticamente significativa estre estas medidas em 

ambos os gêneros. A tabela 15 apresenta as médias das razões comparadas e o valor de P. Não 

houve diferença estatisticamente significativa para as médias das razões entre os gêneros.  
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Tabela 15. Médias (desvio padrão) das razões entre DCCaparente e LICR nos gêneros e valor de P para o teste t 

de Student. 

 

 Masculino Feminino  

Razão Média (DP) Média (DP) P 

DCCaparente:LICR 0,82 (0,06) 0,81 (0,04) 0,838 

LICR:DCCaparente 1,22 (0,08) 1,22 (0,06) 0,940 
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7 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, a padronização para obtenção das medidas faciais foi realizada de 

forma minuciosa utilizando a fotometria, em substituição aos métodos diretos de medição, 

similarmente aos estudos de Bindra, Basker e Besford, 2001; Hasanreisoglu et al., 2005; 

Gomes et al., 2006; Lucas et al., 2009; Isa et al., 2010; Ellakwa et al., 2011. Em adição, neste 

estudo a padronização das fotografias foi realizada com o uso do posturógrafo, tripé, 

calibração da distância entre posturógrafo e lente da câmera bem como padronização do 

ambiente e da iluminação, uma vez que variações inerentes ao registro fotográfico podem ser 

responsáveis por alterar os resultados obtidos, como discutido por Scanavini et al., 2003. 

Colombo et al., 2004, também discutiram o uso de fotografias no planejamento do tratamento 

odontológico e um protocolo para sua utilização, com a proposição de pontos fotométricos e 

linhas entre eles, que auxiliaram na determinação e descrição das medidas realizadas por meio 

de fotometria. 

As medidas faciais e dentais obtidas neste estudo foram inicialmente comparadas entre 

os gêneros. Os resultados do teste t mostraram diferenças estatisticamente significativas entre 

as medidas avaliadas, exceto a largura intercantal, sendo os valores maiores correspondentes 

as medidas no gênero masculino. De modo semelhante, Gomes et al., 2006; Zlataric, Kristec e 

Celebic, 2007; Strajnic, Vuletic e Vucinic, 2013, também verificaram diferenças entre os 

gêneros para medidas da face, com valores maiores no gênero masculino. De modo a 

corroborar com o presente estudo, Gomes et al., 2006, não verificaram diferença estatística 

para largura intercantal entre os gêneros. 

Owens et al., 2002, ao comparar medidas dentais entre homens africano/americanos, 

hispânicos e caucasianos e mulheres homólogas, obtiveram diferenças estatisticamente 

significativas entre as medidas dos incisivos centrais para os gêneros, sendo mais largos nos 

homens do que nas mulheres homólogas. Strajnic, Vuletic e Vucinic, 2013, também 

observaram que as medidas dentais, largura dos incisivos centrais, largura dos incisivos 

centrais e laterais, largura dos dentes anteriores e largura entre as cúspides de caninos, obtidas 

com medidor de Boley diretamente nos sujeitos, foram estatisticamente diferentes entre os 

gêneros e maiores nos homens. Em contradição, Gomes et al., 2006, não encontraram 

diferenças significativas entre os gêneros quando avaliaram as medidas dos dentes anteriores 

superiores, tanto em modelos, por meio de régua flexível, quanto em fotografias, por meio de 

fotometria. Zlataric, Kristec e Celebic, em 2007, não encontraram diferenças significativas 
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nas medidas e razões entre largura e comprimento dos dentes anteriores superiores quando 

comparadas entre os gêneros. 

Selen e Harrison, 2002, afirmaram ser importante um planejamento individualizado da 

estética anterior, apropriada ao gênero e idade do indivíduo. Cesário e Latta, 1984, já haviam 

correlacionado a distância interpupilar com a largura do incisivo central na população 

estudada, subdividida por gênero e etnia. No presente estudo, as razões entre medidas dentais 

e faciais e medidas faciais e dentais também foram analisadas de acordo com o gênero. 

Ao dividir DCCreal por largura intercantal (LIC) no gênero masculino, a razão 

encontrada foi 1,42, valor que corresponde a razão de 1:1,426 descrita por Al Wazzan, 2001, 

quando mediu as estruturas analisadas diretamente nos tecidos dos voluntários. A razão entre 

DCCcurva e LIC no gênero feminino foi  1,57, resultado que corrobora com o trabalho de 

Lucas et al., 2009, no qual os autores concluíram que LIC, determinada em fotografia da face, 

acrescida de 56,3% corresponde a DCCcurva aferida em modelo de gesso, com método para 

determinação das medidas semelhante ao do presente estudo. Entretanto, nos trabalhos de Al 

Wazzan, 2001 e Lucas et al., 2009, não houve distinção das relações entre os gêneros. No 

presente  trabalho, apesar destas razões corresponderem as descritas na literatura, as medidas 

dentais DCCreal, DCCcurva, DCCcúspide e DCCaparente não apresentaram correlação 

significativa com a medida facial LIC. Já Strajnic, Vuletic e Vucinic, 2013, relataram como 

fraca a correlação desta medida facial com medidas dentais, largura dos dentes anteriores e 

largura entre as cúspides de caninos, quando obtidas com medidor de Boley diretamente nos 

sujeitos.  

A razão de 1,31 foi encontrada entre DCCreal e LIAR no gênero feminino. No 

entanto, Hoffman, Bomberg e Hatch, 1986 e Gomes et al., 2006 afirmaram que a largura 

interalar acrescida em 31% ou multiplicada por 1,31 corrresponderia a distância entre as 

superfícies distais dos caninos em curva (DCCcurva). Os primeiros autores realizaram suas 

medidas diretamente nos sujeitos, enquanto no estudo de Gomes et al., 2006,  as medidas 

faciais foram realizadas em fotografia de face em repouso e as medidas dentais em modelos 

de gesso, método semelhante ao utilizado neste trabalho. Hasanreisoglu et al., 2005, 

afirmaram ser coincidentes as medidas da largura interalar mensurada na fotografia em 

repouso e a distância intercaninos mensurada na fotografia durante o sorriso (DCCaparente), 

apenas em mulheres. 

Apesar de razões entre a distância intercaninos e LIAR serem apresentadas em 

diferentes estudos, no presente trabalho não foram encontradas correlações entre as medidas 
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dentais (DCCreal, DCCcurva, DCCcúspide e DCCaparente) e as medidas faciais LIAR e 

LIAS. 

Varjão e Nogueira, 2006, com a finalidade de avaliar a coincidência entre largura 

interalar e a largura dos dentes anteriores superiores, encontraram fraca correlação entre esta 

medida aferida com paquímetro digital diretamente nos tecidos e a distância entre as cúspides 

de caninos em curva aferida em modelos de gesso. Strajnic, Vuletic e Vucinic, em 2013, 

encontraram correlação moderada entre esta medida facial e medidas dentais, largura dos 

dentes anteriores e largura entre as cúspides de caninos, quando mensuradas com medidor de 

Boley diretamente nos sujeitos. Os autores concluíram que largura interalar e distância 

intercantal não podem ser consideradas guias confiáveis na seleção de dentes anteriores. 

Gomes et al., 2009, afirmaram ser a largura interpupilar, largura intercantal e largura 

intercomissura, as estruturas mais fortemente correlacionadas com as medidas dentais. Isa et 

al., 2010, também afirmaram ser fortes as correlações entre as medidas dos dentes anteriores 

mensurados individualmente com paquímetro digital em modelo de gesso e a largura 

interpupilar e largura interalar. Entretanto, no presente estudo, foram verificadas correlações 

significativas, porém fracas, apenas entre as seguintes medidas: no gênero masculino, 

DCCcurva/LF, DCCaparente/LF, DCCaparente/LICR, DCCaparente/LICS; e no gênero 

feminino, DCCaparente/LICR. 

Varjão e Nogueira, em 2005, também relataram como fraca a correlação entre a 

largura intercomissura e distância entre as distais de caninos em curva medida no modelo de 

gesso. A medida facial foi aferida diretamente nos voluntários por meio de marcações 

realizadas em impressões de silicona na boca que, em seguida, eram transferidas para o 

modelo, a fim de que fossem comparadas com a medida dental avaliada. 

No presente trabalho, para a correlação entre DCCaparente/LICR, que se mostrou 

significativa nos gêneros masculino e feminino, foram comparadas as razões nos dois 

sentidos, DCCaparente:LICR e LICR:DCCaparente, a fim de avaliar se houve diferença no 

valor encontrado para homens e mulheres. Verificou-se que de forma estatisticamente 

semelhante, independente do gênero do indivíduo, para obter DCCaparente é possível 

multiplicar LICR por 0,82 ou dividir LICR por 1,22.  

Portanto, o presente estudo obteve correlações e proporções entre a medida dental 

DCCaparente, que corresponde a distância entre as distais de caninos superiores vista sob 

aspecto frontal em fotografias, ou seja, uma largura aparente, e medidas da face, LF, LICR e 

LICS. Assim, pode-se afirmar que a harmonia estética entre componentes da face e dentes 

existe, mas a proporção matemática ou numérica não pode ser considerada decisiva, uma vez 
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que as correlações entre as medidas são fracas. Sugere-se o uso de mais de um parâmetro 

como auxiliar na definição da largura dos dentes anteriores, associados a outros 

conhecimentos do profissional a cerca de reabilitações orais, bem como à opinião do paciente.  
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8 CONCLUSÕES 

 

De acordo com a metodologia empregada, foi possível concluir que: 

 as medidas dentais e faciais avaliadas apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas nos gêneros, exceto a medida facial LIC, com valores maiores para o 

gênero masculino; 

 medidas faciais não se mostraram confiáveis para estimar a distância entre as distais 

de caninos superiores mensuradas em modelo de gesso, obtida pela soma das larguras 

individuais dos dentes anteriores superiores utilizando paquímetro digital (DCCreal), 

obtida em curva utilizando régua flexível (DCCcurva), e nem a distância entre as 

pontas de cúspides de caninos superiores utilizando paquímetro digital (DCCcúspide); 

 pode-se observar correlações fracas entre medidas dentais obtidas por fotometria e 

faciais no gênero masculino (DCCcurva/LF; DCCaparente/LF; DCCaparente/LICR; 

DCCaparente/LICS) e no gênero feminino (DCCaparente/LICR); 

 DCCaparente e LICR apresentaram razões estatisticamente semelhantes para ambos os 

gêneros, de modo que para obter DCCaparente pode-se multiplicar LICR por 0,82 ou 

dividir LICR por 1,22. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 

Meu nome é Érica Miranda de Torres, sou Professora Adjunta da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal de Goiás, pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada Análise 

de medidas faciais como referência para o planejamento estético do sorriso. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do presente 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável nos telefones 8118-2366 ou 3209-6250. Em casos de dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones 3521-1075 ou 3521-1076. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

Objetivos e justificativas: analisar medidas faciais como auxiliares no planejamento estético 

de um sorriso agradável. Sabendo que dimensões dentais agradáveis são um dos requisitos 

para um sorriso harmônico e belo, e que são diversos os casos com necessidade de novas 

dimensões dentais em reabilitações estéticas, o nosso trabalho justifica-se na necessidade de 

validar a aplicabilidade de parâmetros pautados em estruturas faciais na determinação destas 

dimensões, bem como desenvolver ou encontrar novas relações que possam auxiliar o clínico 

na difícil tarefa de planejar sorrisos. 
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A sua participação no referido estudo inclui preencher um questionário sobre a 

condição bucal e breve histórico odontológico. Em seguida serão realizadas fotografias da 

face, em repouso e durante o sorriso, e moldagem dos arcos dentais. As fotografias serão 

realizadas por uma máquina fotográfica digital, e como em qualquer registro fotográfico, não 

oferecerão riscos à saúde do voluntário. A moldagem consiste na compressão de um material 

não-tóxico nos dentes e tecidos moles reproduzindo a anatomia da região. Todos os 

procedimentos e normas de biossegurança serão respeitados. A partir deste molde será 

confeccionado um modelo de gesso, o qual permitirá as mensurações dos dentes.  

Você pode se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem precisar se justificar, e caso abandone a pesquisa não sofrerá qualquer dano ou 

prejuízo.  

 Os métodos empregados para coleta dos dados não causarão nenhum tipo de dano ou 

prejuízo a sua integridade física. Como benefícios, este estudo poderá ajudar a selecionar a 

largura dos dentes anteriores superiores mais adequada para indivíduos nos diferentes 

tratamentos reabilitadores estéticos, sendo este um dos requisitos para um sorriso harmônico e 

estético. Entretanto, a pesquisa não traz benefícios diretos aos voluntários.  

 A sua privacidade será respeitada, e as informações conseguidas através da sua 

participação não permitirão a sua identificação, exceto aos responsáveis pelo estudo. Os dados 

coletados terão uso e destino apenas para os objetivos desta pesquisa. 

Todos os resultados da pesquisa se tornarão públicos sejam eles favoráveis ou não. 

Será assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como será garantido o livre acesso a 

todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, 

enfim, tudo o que você queira saber antes, durante e depois da sua participação estará ao seu 

acesso. Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a sua 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos seus direitos, das minhas 

responsabilidades, compreendendo os objetivos do presente estudo, eu, concordo em dele 

participar e portanto, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 
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Eu, _____________________________________, RG________________, 

CPF_____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo Análise de 

medidas faciais como referência para o planejamento estético do sorriso, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  responsável sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data:________________________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

Érica Miranda de Torres 

Pesquisadora Responsável     

Endereço: Avenida Universitária, s/n, Faculdade de Odontologia. 3º andar. Setor 

Universitário.  

Telefones: 62 8118 2366 / 62 3209 6250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

 

Eu, _____________________________________, RG________________, 

CPF_____________________, abaixo assinado, autorizo o uso de minhas imagens com 

finalidade de ilustração do método da pesquisa intitulada “Análise de medidas faciais como 

referência para o planejamento estético do sorriso”, em painéis e artigos para divulgação 

científica da mesma.   

 

Local e data:________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito: 

__________________________________________________________ 
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Ficha para Avaliação Clínica 

 

 

Iniciais: ___________________________________________ Sexo: ( ) F ( ) M 

Data de nascimento: ___/___/______ Idade: ___________________________ 

Etnia: ( ) Branca     ( ) Negra     ( ) Mulato     ( ) Amarela 

 

                               

1) Presença de restaurações extensas e/ou coroas protéticas anteriores? ( ) Sim ( ) Não 

2) Presença de desgastes severo? ( ) Sim ( ) Não 

3) Possui ausências dentárias que interferem na harmonia do sorriso? ( ) Sim ( ) Não 

 Indicar dentes ausentes: ___________________________________________ 

4) Classificação de Angle: ( ) Classe I            ( ) Classe II            ( ) Classe III 

5) Já realizou tratamento ortodôntico? ( ) Sim ( ) Não 

6) Já realizou cirurgias ortognáticas ou plásticas na região facial? ( ) Sim ( ) Não 

7) Já sofreu algum acidente que alterou as dimensões faciais? ( ) Sim ( ) Não 

8) Possui anomalias faciais congênitas? ( ) Sim ( ) Não 

9) Apresenta sinais de alterações periodontais? ( ) Sim ( ) Não 

10) Apresenta exposição de mais de 3 mm ao sorrir? ( ) Sim ( ) Não 

11) Presença de diastemas anteriores? ( ) Sim ( ) Não 

12) Presença de apinhamento anterior? ( ) Sim ( ) Não 

 

Voluntário selecionado para pesquisa? ( ) Sim ( ) Não 

  

 

 

Apêndice C 
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Anexo 
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