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3- INTRODUÇÃO 
 

 

A face é o determinante individual mais importante da 

atratividade física de uma pessoa e um fator muito importante na 

sociedade moderna (Patzer48, 1994; Peck &. Peck50, 1995). Pessoas 

atraentes são consideradas mais qualificadas e confiáveis do que 

pessoas não atraentes e, geralmente, recebem melhor tratamento (Shaw 

et al.64, 1985; Margolis40, 1997). A apresentação pessoal é um aspecto de 

decisão na escolha de candidatos a ocupar cargos nos mais diversos 

níveis corporativos e um sorriso agradável é um cartão de apresentação 

dos mais favoráveis, sendo uma ferramenta muito útil e importante neste 

sentido (Qualtrough & Burke56, 1994). Portanto, a aparência facial e a 

aprovação social nos impelem a obter padrões estéticos considerados, no 

mínimo, aceitáveis pela sociedade em que vivemos.  

Beleza facial pode ser definida como harmonia existente entre  

as proporções faciais e, estando a boca e os dentes em uma posição 

central na face, considera-se a região bucal como um dos mais 

importantes determinantes da estética facial (Shaw et al.64, 1985). A 

estética é um dos maiores objetivos do tratamento ortodôntico, 

possibilitando aos indivíduos com deformidades nas posições 

esqueléticas e dentárias obter melhora nos seus padrões de estética 

dental e facial. 

A responsabilidade e obrigação da odontologia moderna 

objetivam melhorar a aparência dental dos pacientes, favorecendo, assim, 

seu bem estar emocional. Muitas pessoas sentem-se com baixa auto-

estima por apresentarem um aspecto facial e dentário considerado, por 

elas, como desagradáveis, opinião que, na maioria das vezes, é 

compartilhada pelo meio social em que vivem. Estes indivíduos podem 

sentir desconforto em mostrar seus dentes e, portanto, não sorriem com 
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amplitude e naturalidade. De modo contrário, pessoas que apresentam 

aspectos faciais considerados agradáveis em seu meio, incluindo o 

sorriso, geralmente possuem auto-estima elevada, tendo segurança de 

que as outras pessoas irão recebê-las bem.  

Como ortodontistas, devemos ter em mente um padrão 

estético para diagnosticar anormalidades que fujam dos padrões e indicar 

o correto tratamento, se possível (Burstone11, 1958). Este padrão estético 

deve ter como fonte principal o conceito de valores que a sociedade acha 

atraente (Crawford14, 1991). Existem muitos estudos sobre o 

posicionamento, intercuspidação e oclusão ideal dos dentes, porém há 

muito pouco escrito sobre a relação dos dentes com os tecidos moles 

bucais e como esta relação afeta o sorriso. Desta maneira, o ortodontista 

sente dificuldade em avaliar tecnicamente o sorriso, pois estudos mostram 

quais são os padrões e parâmetros de normalidade. 

Durante o sorriso, surge um espaço bilateral entre a superfície 

vestibular dos dentes superiores mais posteriores visíveis e a comissura 

labial, sendo chamado de espaço negativo, espaço negro ou de corredor 

bucal (Frush & Fisher20, 1958; Hulsey28, 1970; Rufenacht62, 1990; 

Johnson & Smith31, 1995) (Figura 1).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1. Fotografia de sorriso, apresentando o espaço 
       negativo em amarelo. 
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Até o presente momento os trabalhos verificados na literatura 

definiram a presença do espaço negativo e o mediram em proporção à 

largura total da boca (Hulsey28, 1970; Rigsbee et al.59, 1988; Johnson & 

Smith31, 1995). Nenhum trabalho estabeleceu valores médios e desvios 

padrão para o espaço negativo, o que permitiria que o ortodontista 

pudesse avaliar seus pacientes através da fotografia de sorriso e 

diagnosticar os sorrisos que estão dentro do padrão aceitável, justificando 

alguma medida terapêutica. Faltam, também, estudos aprofundados que 

comprovem se este espaço negativo é um fator que exerce influência 

sobre a estética do sorriso, merecendo maior atenção durante o 

diagnóstico ortodôntico.  

Com o objetivo de estabelecer valores médios e verificar a 

influência estética do espaço negativo durante o sorriso, executou-se este 

trabalho.  
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4-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
Burstone11 (1958) descreveu que no ser humano o terço 

inferior da face serve não somente para auxiliar a digestão, fonação e 

respiração, mas também influencia em alto grau na aprovação social e 

bem estar psicológico do indivíduo. A aparência é, portanto, uma das 

funções principais da face. Segundo o autor as posições dentárias e 

esqueléticas mais desejáveis para a harmonia facial não podem ser 

determinadas somente pela oclusão, sendo que existe considerável 

variação na orientação dos dentes em relação ao crânio, bem como 

ampla variação nos tecidos moles recobrindo a estrutura dento-

esquelética. Burstone11 expressou que a deformidade é uma variação do 

padrão médio aceitável, sendo que este padrão deve considerar os 

fatores étnicos, raciais e temporais do grupo estudado. O autor 

considerou que o padrão médio deve servir como um guia para a 

excelência da forma facial, sendo importante conhecer este padrão. 

Frush e Fisher20 (1958) conceituaram a linha do sorriso como 

sendo uma curva cujo caminho percorre as margens incisais dos incisivos 

centrais, laterais e caninos, formando um arco. Desta maneira, 

propuseram que deve haver harmonia entre esta linha do sorriso e a 

margem superior do lábio inferior, para que haja maior estética durante o 

sorriso. Este arco, ou linha do sorriso, é influenciado pela idade do 

paciente e diminui com o envelhecimento. Os autores relatam que a 

estética deve considerar o gênero, a personalidade e a idade do paciente, 

e este é um princípio básico para todas as áreas da odontologia quando a 

estética é um fator importante. Deve-se acrescentar movimento, ação, 

mudança e progressão na fase estética do tratamento. De acordo com os 

autores, a linha média excêntrica, mas não de modo acentuado, é 

aceitável e fornece uma idéia de dentição natural. A linha média entre os 
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incisivos centrais superiores deve ser posicionada verticalmente, sendo 

paralela à linha média facial e perpendicular ao plano oclusal. Segundo 

Frush e Fisher20 o corredor bucal é o espaço que surge entre a superfície 

vestibular dos dentes posteriores e os cantos internos dos lábios quando 

o paciente sorri. O corredor bucal se inicia nos caninos, seguindo 

distalmente; seu formato e tamanho são controlados pela posição e 

inclinação dos dentes posteriores incluindo o canino. Os autores 

consideram que o tamanho do corredor bucal não é crítico, podendo ser 

julgado visualmente em relação à dentição. O uso do corredor bucal 

previne o chamado “sorriso de 16 dentes” ou sorriso de “molar a molar”, o 

que caracteriza uma dentadura artificial. 

Martone41 (1962) realizou estudo sobre a anatomia muscular 

envolvida nas expressões faciais. Este foi realizado através de 

dissecações em quatorze cadáveres, sendo conduzido para avaliar, do 

ponto de vista anatômico, o que ocorre quando a pessoa realiza as 

expressões faciais. O autor relatou que os músculos das expressões 

faciais diferem dos demais músculos esqueléticos por terem sua inserção 

na pele. Subseqüente às dissecações, verificou que um fator consistente 

foi a variabilidade em tamanho, quantidade de desenvolvimento, cor, 

textura, posicionamento, presença ou ausência de diferentes músculos e, 

também, grande variação em quantidade e localização dos tecidos 

adiposo e conjuntivo. Desta maneira verificou que os tecidos moles faciais 

possuem tanta, ou mais, variação do que os tecidos duros. Os lábios, 

algumas vezes chamados de cortinas da boca, atuam, verdadeiramente, 

como fatores principais na expressão facial, sendo que seus movimentos 

são controlados pela ação muscular. A elevação dos lábios é realizada 

pelos músculos zigomáticos, quadrado do lábio superior e canino. O 

abaixamento dos lábios é realizado pelos músculos triangulares, 

quadrados do lábio inferior e platisma. A retração dos lábios é produzida 

pelos músculos zigomáticos, risório, platisma, triangulares e bucinador. 

Os compressores principais dos lábios são os músculos orbicular oral, 
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incisivos dos lábios superior e inferior, mental e orbicular oral. O sorriso é 

produzido pelos músculos elevadores e retratores dos lábios; quando 

estes músculos os contraem, exercem estiramento nos ângulos da boca, 

resultando em relaxamento dos músculos orbiculares dos lábios, o 

esfíncter que controla a abertura da boca. Então, o sorriso amplo e 

espontâneo somente ocorre quando o orbicular dos lábios é 

completamente e involuntariamente inibido. 

Hambleton25 (1964) discutiu sobre a importância dos tecidos 

moles no diagnóstico ortodôntico. Afirmou que a cortina facial é mais do 

que o osso subjacente, mas é, também, composta de músculos, tecidos 

gordurosos, nervos e vasos sanguíneos. O autor discute as alterações 

ocorridas nas preferências dos perfis com o passar dos anos e que se 

deve atentar para proporcionar o melhor perfil para cada paciente de 

acordo com a tendência da sua época. Relata que o crescimento do nariz 

para frente e para baixo é o fator que causa o espessamento do lábio 

superior sobre o ponto A, pois à medida que o nariz cresce traz consigo o 

lábio superior. Desta maneira os lábios ficam mais longos com o 

crescimento, ocorrendo maior espessamento na porção do vermelhão do 

lábio.  

Ricketts57 (1968) considerou que embora a análise ortodôntica 

seja descritiva, o diagnóstico deve incluir o fenômeno biológico do 

crescimento. Além disso, o tipo de personalidade do paciente e a 

aceitação ou rejeição da protrusão dos dentes são outras considerações 

biológicas. Analisando-se a relação dos lábios, não há um ideal simples, 

mas uma ampla variedade de relações normais reconhecidas. Entretanto, 

lábios proeminentes são considerados sinais de jovialidade. O autor 

considera que a dimensão anterior frontal e a visualização da largura da 

boca são uma variável importante na relação labial e, para tal análise, é 

necessário um plano de referência. Obtém-se tal plano, desenhando-se 

uma linha horizontal através do centro das pupilas e, traçando linhas 

perpendiculares verticais a partir das mesmas, tem-se, assim, duas linhas 
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verticais de referência. É reconhecido que, nas faces belas, os cantos da 

boca devem estar entre a linha vertical descendente das pupilas e os 

prolongamentos verticais dos limites externos da porção alar do nariz. 

Desta maneira, pode-se analisar a relação entre a largura da boca e a 

face. 

Peck e Peck49 (1970) escreveram que a estética facial é muito 

importante não somente para a ortodontia, mas, também, interessa e 

envolve as pessoas em diferentes ambientes e situações sociais. Como 

ortodontistas, tende-se a esquecer que a fonte principal de valores 

estéticos deve ser o conceito das pessoas e não somente o do 

ortodontista. Os autores relatam que a mídia é um fator importante e que 

unifica os conceitos estéticos faciais. Com isso em mente, deve-se 

examinar alguns aspectos da estética facial e então desenvolver um 

conceito ortodôntico. Na vista frontal, os autores definiram simetria e 

equilíbrio como a correspondência em tamanho, forma e disposição das 

estruturas faciais nos lados opostos do plano sagital mediano; utilizaram o 

ponto mediano entre as pupilas e o ponto mediano do lábio superior para 

estabelecer o plano mediano da face. Após análise de 52 modelos de 

padrão de beleza em radiografias cefalométricas laterais e fotografias de 

perfil e frontais, verificou-se que o público em geral prefere um padrão 

dento-facial mais cheio e protrusivo do que os padrões cefalométricos 

tradicionais. Os autores finalizam concluindo que não existe uma equação 

para a beleza facial e nenhum número pode expressar, totalmente, a 

complexidade da estética facial. 

Hulsey28, em 1970, estudou a relação estética dos lábios com 

relação aos dentes durante o sorriso.  Através de fotografias de sorrisos, o 

autor determinou um método para se medir o corredor bucal, sendo este 

estabelecido pela razão da distância entre as superfícies vestibulares dos 

caninos superiores, dividido pela distância entre as comissuras labiais. 

Utilizou como amostra 40 indivíduos, 20 de cada sexo, entre 15 e 25 

anos, caucasianos, com a dentição em oclusão normal. As fotografias 
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frontais padronizadas foram realizadas com os pacientes posicionados em 

um cefalostato, com o plano horizontal de Frankfurt paralelo ao solo e a 

câmera fotográfica alinhada ao plano sagital mediano do paciente. As 

fotografias enquadravam da ponta do nariz até a ponta do mento. Nesta 

posição o plano focal distanciava-se 465 milímetros do tecido mole, com a 

lente focalizando os lábios. As fotografias de sorriso em preto e branco 

foram avaliadas por 10 homens e 10 mulheres de áreas de trabalho 

diferentes. Os avaliadores das fotografias repetiram as avaliações duas 

vezes, com intervalo de 2 semanas, sendo verificado ser possível 

reproduzir suas avaliações, apesar de as opiniões entre os avaliadores 

serem diferentes entre si. Concluiu que o corredor bucal exerce pouca 

influência na atratividade do sorriso e que a expansão dos arcos durante 

o tratamento não traz efeito sobre a atratividade do sorriso na maioria dos 

casos.  

Lombardi37, em 1973, realizou extensa revisão de conceitos 

estéticos dento-buco-faciais, focalizando princípios de percepção visual e 

suas aplicações clínicas. Segundo o autor, o estímulo visual passa ao 

centro da visão no cérebro onde pode resultar em um estímulo psicológico 

favorável ou desfavorável, sendo o estímulo psicológico um resultado da 

interpretação do processo fisiológico.  Nestes termos, estética é um fator 

cultural, reflexo da interpretação de quem julga. Com relação à 

composição, nós visualizamos porque nossos olhos diferenciam, e na 

medida em que aumenta o contraste, a visibilidade também aumenta. O 

autor comenta que o primeiro pré-molar superior é o dente chave na 

transição entre os dentes anteriores e posteriores, sendo que ele cumpre, 

esteticamente, os requisitos de um dente anterior e deve ser considerado 

como tal. À medida que os dentes se posicionam mais posteriormente no 

corredor bucal, a luz torna-se reduzida e isso forma um escurecimento 

gradual e, conseqüentemente, um aparecimento menor destes dentes 

posteriores. Esta falta progressiva de luz desfocaliza os detalhes, o que 

aumenta a ilusão de distância e profundidade. O mesmo autor também 
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chama de espaço negativo o espaço existente entre as duas arcadas 

dentárias, quando estas não estão em oclusão. Discute também que 

objetos mais claros aparentam ser mais largos e próximos do que objetos 

escuros, assim, um dente parece ser mais largo se for de uma cor mais 

clara.  

Rubin61 (1974) realizou estudo anatômico dos músculos 

envolvidos durante o sorriso. Verificou que todos se originam nas 

estruturas ósseas da cabeça e inserem-se no orbicular oral sendo que, 

alguns, penetram neste para inserir-se na pele e vermelhão labial. As 

duas exceções são o bucinador (o qual se origina na mucosa oral, 

mandíbula e rafe pterigóide mandibular para inserir-se nos cantos da rede 

do orbicular) e o risório (o qual se origina do platisma e insere-se na pele 

da boca). A direção que um músculo toma da sua origem óssea até sua 

inserção no orbicular oral ou pele irá determinar sua linha de contração. A 

direção de contração e as forças variáveis de cada músculo são as razões 

básicas para as diferenças dos sorrisos. Os músculos envolvendo os 

lábios são agrupados da seguinte maneira: A. Elevadores dos lábios 

superiores- o quadrado do lábio superior e o canino; B. Os elevadores dos 

cantos da boca- os zigomáticos maiores e fibras do bucinador; C. Os 

depressores do cantos da boca- os triangulares, risórios e fibras do 

bucinador; D. Os depressores dos cantos da boca- os quadrados do lábio 

inferior e o mentalis; E. O orbicular oral tem fibras anteriores que franzem 

os lábios, os pressionam contra os dentes ou os evertem. Os fatores que 

podem influenciar o sorriso, são a direção dos músculos da sua origem 

óssea até o orbicular oral ou pele, tonicidade dos músculos, variações 

hereditárias na largura e comprimento dos lábios, variações esqueléticas 

hereditárias, variações na estrutura dental e condições patológicas. 

Avaliando 100 indivíduos, o autor verificou três tipos básicos de sorriso: 1- 

Sorriso “Mona Lisa”, ocorrendo em 67% dos casos, onde os cantos da 

boca são estirados para cima e para fora, seguidos pela contração dos 

elevadores do lábio superior mostrando os dentes superiores; 2- Sorriso 
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“Canino” ocorrendo em 31% dos casos, onde a contração do elevador do 

lábio superior é dominante, mostrando os caninos; 3- sorriso de 

“Dentadura Completa”, em 2% dos casos, no qual os elevadores do lábio 

superior, os elevadores dos cantos da boca e os depressores do lábio 

inferior se contraem conjuntamente, expondo ambas as arcadas 

amplamente.  

Janzen29 (1977) comentou que, além da estabilidade e função 

oclusal, o equilíbrio do sorriso deve ser um objetivo adicional importante 

do tratamento ortodôntico. A maioria das análises cefalométricas não 

inclui considerações de tecidos moles e o autor considera pouco 

suficiente considerar a dentição e o esqueleto quando se objetiva 

alcançar estabilidade, função perioral e harmonia facial. O relacionamento 

do prolongamento do plano oclusal com a linha de selamento labial na 

visão radiografia cefalométrica e a espessura e comprimento dos lábios 

podem ser avaliados cefalometricamente, exercendo função importante 

em um sorriso harmonioso. Entretanto, um sorriso balanceado depende 

também de outros fatores que não podem ser acessados 

cefalometricamente. Estes fatores são (1) forma do arco, (2) largura da 

cavidade bucal, (3) fatores neuro-musculares, como tônus muscular e 

inervação bilateral balanceada dos cantos da boca e (4) expressão facial 

total. Uma correta avaliação destes fatores requer completa análise 

fotográfica de sorriso, sendo esta de inestimável valor para o diagnóstico 

inicial e o acompanhamento da evolução do tratamento. De todos os 

fatores relacionados com um sorriso balanceado, dois podem ser 

ortodonticamente controlados. O primeiro fator é a posição do incisivo 

superior e o segundo é a forma do arco. A radiografia cefalométrica não 

registra a posição dos lábios em ação e somente a observação clínica e 

de face total em sorriso nos fornecem estas importantes informações. 

Desta maneira, o autor recomenda a utilização da fotografia facial frontal 

em sorriso como um padrão de registro clínico ortodôntico.  
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Hohl et al.27 (1978) apresentaram uma técnica que permite a 

realização de fotografias frontais e laterais semitransparentes para serem 

superpostas a filmes radiográficos cefalométricos frontais e laterais 

correspondentes. Assim, alterações sutis podem ser comparadas antes e 

após o tratamento, ou, ainda, em estudos de crescimento. Nesta técnica 

foram colocados 3 ou 4 marcadores metálicos (4 x 4 milímetros), fixados 

com adesivo na pele do paciente, em áreas específicas. Radiografias 

laterais e frontais padronizadas foram obtidas destes pacientes e em 

seguida realizaram-se fotografias laterais e frontais com os pacientes 

mantendo a mesma posição da cabeça no cefalostato. Os negativos das 

fotografias foram então ampliados permitindo que houvesse superposição 

da imagem dos pontos metálicos das fotografias e das radiografias. 

Superpondo as fotografias com as radiografias, realizou-se medição 

horizontal e vertical dos efeitos do tratamento e crescimento dos 

pacientes. Três casos clínicos foram analisados e descritos no artigo 

utilizando-se tal técnica, mostrando-se esta de grande utilidade em tais 

casos para se avaliar os resultados do tratamento. 

Mathews42 (1978) atribuiu à função do dentista preservar, criar 

ou melhorar um sorriso agradável, sem prejudicar a função oclusal, e que 

este conceito é implícito na mente dos pacientes. O autor relata a 

existência de um espaço negativo que produz uma área escura entre os 

dentes superiores e inferiores durante o sorriso, devido ao afastamento 

das arcadas. Os dentes ficam então contornados por esta área negra, 

proporcionando atratividade ao sorriso e à região oral. Dentes com 

diastemas, restaurados ou ausentes tornam o espaço negro desarmônico. 

Na visão frontal a curva maxilar das incisais dos dentes é convexa e a 

curva incisal dos dentes mandibulares é côncava, sendo esta disposição 

atrativa. Com a idade, os lábios tornam-se menos evertidos e menos 

elásticos; pacientes idosos mostram menos os incisivos superiores e 

mostram mais os incisivos inferiores. A abrasão incisal promove uma 
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diminuição das ameias incisais no espaço negro, caracterizando um 

sorriso mais idoso. 

Vig & Brundo71 (1978) realizaram um estudo com pessoas de 

todas as idades e que possuíam dentição natural, verificando a relação 

dos dentes com os lábios e acompanhando as alterações que ocorrem 

com o passar da idade na exposição dental anterior. Na amostra foram 

excluídos indivíduos com traumatismos labiais, dentes anteriores 

extruídos ou com mobilidade, abrasão extrema ou reposição protética 

anterior. Verificaram que a exposição média dos incisivos maxilares em 

repouso foi de 1,91 milímetros no sexo masculino e de 3,40 milímetros no 

sexo feminino. Para os incisivos mandibulares a média de exposição em 

repouso foi de 1,23 milímetros para o sexo masculino e de 0,49 milímetros 

para o feminino. Com relação às idades, houve um decréscimo da 

exposição dos incisivos superiores com o aumento da idade, enquanto os 

incisivos inferiores apareceram mais com o aumento da idade.  

Levin35 (1978) descreveu um sistema de predição de estética, 

com base na proporção áurea. Esta proporção é utilizada entre dois 

objetos ou partes, mensurando o quanto um é maior do que o outro, 

sendo que esta proporção é de 1,618. O autor propõe que na vista frontal 

(em sorriso) os dentes devem estar nesta proporção, sendo que o incisivo 

lateral superior deve aparecer 0,618 proporcionalmente menor mesio-

distalmente do que o incisivo central superior e 1,618 maior em proporção 

do que o canino superior. O autor descreve uma área escura, também 

chamada de neutra, entre os dentes e o canto da boca no sorriso, o qual 

seria um fator muito importante para a naturalidade do um sorriso. 

Freqüentemente, quando o arco é muito largo na região de pré-molares e 

molares, esta área é preenchida pelas superfícies bucais dos dentes 

posteriores. Este é um espaço dinâmico que aparece no sorriso amplo e 

pode ser descrito como um espaço bilateral, delimitado lateralmente pelos 

cantos da boca em sorriso e medialmente pelos limites laterais da arcada. 

Este limite lateral, localiza-se entre a superfície vestibular convexa dos 
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caninos ou pré-molares ou entre suas bordas incisais, em observação 

frontal. O autor descreve que deve haver dominância marcante de um 

dente no canto da boca bilateralmente durante o sorriso e que esta 

dominância deve ser exercida pelos caninos ou pré-molares. Sem esta 

dominância o arco aparenta neutralidade e sem individualidade. 

Descreve, ainda, que é muito difícil determinar, precisamente, este ponto 

dominante nos cantos laterais da arcada em uma vista frontal, mas deve 

sempre ser em algum lugar entre o máximo contorno do canino e o 

primeiro pré-molar. 

Prahll-Andersen et al.55 (1979) realizaram estudo onde 1.150 

pais de pacientes, 72 dentistas generalistas e 54 ortodontistas avaliaram, 

subjetivamente, desenhos de perfis e fotografias coloridas de dentições, 

com respeito à normalidade e anormalidade em morfologia dento-facial e 

necessidade de tratamento ortodôntico. Uma diferença significativa foi 

verificada entre as avaliações dos pais e dos profissionais em 10 dos 11 

perfis faciais e em 7 das 11 fotografias de dentições. Em geral, os pais 

consideraram maior parte da amostra como sendo aceitável e não 

requerendo tratamento ortodôntico do que o grupo de profissionais. Os 

dentistas generalistas e os ortodontistas só diferiram significativamente 

em opinião no julgamento em dois  casos, um da fase do “patinho feio” 

(considerado mais anormal pelos dentistas generalistas), e o segundo de 

um perfil que se associava à Classe II divisão 2 (considerado mais 

anormal pelos ortodontistas).  

Brisman10 (1980) utilizou desenhos e fotografias da forma, 

simetria e proporção dos incisivos centrais, laterais e caninos maxilares 

para serem avaliados por 112 dentistas, 215 estudantes de odontologia, 

399 pacientes homens e 695 pacientes mulheres.  Encontrou diferença 

significativa entre as avaliações de pacientes e dentistas, principalmente 

quanto à simetria dos dentes no arco.  A maioria dos dentistas preferiu 

simetria entre as duas hemi-arcadas superiores, porém com os dentes em 

diferentes tamanhos (entre os incisivos centrais e laterais) mostrando uma 
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aceitação maior à assimetria, enquanto os pacientes preferiram uma 

simetria com os dentes com os tamanhos mais proporcionais em tamanho 

entre si. A preferência dos estudantes localizou-se entre a dos pacientes 

e dentistas. Quanto ao gênero, homens e mulheres tiveram opiniões 

semelhantes preferindo simetria à assimetria, não existindo dimorfismo 

sexual.  

Graber e Lucker23 (1980) estudaram, em 481 crianças, de 10 a 

13 anos de idade, a habilidade em identificar e relatar a satisfação com 

sua aparência dental através de questionário e avaliação clínica. 

Verificou-se uma ampla gama de aceitação sobre o que é considerado 

estético entre as crianças. Entre as meninas a variável “overjet” foi 

considerada de maior importância na auto-avaliação, enquanto que o 

apinhamento foi considerado mais importante para os meninos. Os 

autores salientaram a existência de poucos estudos acerca da estética 

dental e que há dificuldade em se determinar o que é e o que não é 

estético. Este estudo demonstrou que a aparência da região oral é 

importante no estabelecimento da atratividade.  

Ricketts58 (1982) demonstrou a aplicação de princípios 

matemáticos e geométricos na morfologia de estruturas dentais e 

esqueléticas envolvidas na ortodontia. O autor se baseou na sugestão de 

que a mente humana possui atração por proporções em harmonia com a 

proporção divina, que é de 1.618 e sua recíproca geométrica 0.618.  Com 

relação à dentição, o autor encontrou, em fotografias de sorriso de 

modelos fotográficos, uma proporção divina entre a largura dos incisivos 

centrais superior e inferior. Tomando ambos incisivos centrais superiores, 

estes possuirão proporção divina com os incisivos centrais inferiores. Uma 

progressão de proporção existe quando se comparam os dois incisivos 

centrais com o somatório dos quatro incisivos superiores, não em linha 

reta, mas como eles aparecem em uma visão frontal na forma de arco. 

Uma segunda série de proporções divinas é vista na dentição; 

começando com a largura dos quatro incisivos inferiores (através do 
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arco), existe uma relação divina com a largura das pontas de cúspides 

dos caninos superiores. Ricketts ainda percebeu que, traçando linhas 

verticais nas margens laterais do nariz durante o sorriso, a largura nasal 

coincidiu, consistentemente, com a largura intercaninos na altura das 

pontas de cúspide. 

Showfety et al.65 (1983) desenvolveram um método simples 

para auxiliar na reprodução da posição natural da cabeça durante a 

tomada de radiografias cefalométricas laterais. Para se obter a posição 

natural da cabeça, os autores orientavam os pacientes a permanecerem 

eretos com os braços paralelos ao corpo, estendidos e olhando para uma 

longa distância.  

Tedesco et al.68 (1983) preocuparam-se em avaliar a 

atratividade dento-facial e a relação da mesma com a severidade da 

maloclusão. Os autores discutem que a motivação para o tratamento 

ortodôntico está fortemente relacionada à percepção do quanto sua 

aparência dento-facial se desvia dos padrões sócio-culturais regionais. 

Fotografias frontais de três quartos de vista, em preto e branco, de 150 

crianças, foram avaliadas por ortodontistas e por leigos, quanto à 

atratividade dento-facial. Verificou-se que as condições oclusais 

anteriores (overbite, overjet e apinhamento anterior) foram as mais 

relacionadas com o julgamento da estética facial. Esta correlação existiu 

tanto para avaliadores leigos quanto para ortodontistas, sendo que nas 

avaliações dos ortodontistas houve correlação mais alta entre estes 

fatores. Ambos os grupos de avaliadores tiveram concordância acerca 

dos conceitos estéticos, tendo sido visto que os índices de atratividade 

coincidiram para maioria dos casos avaliados, de modo estatisticamente 

significante. Isto quer dizer que os leigos tiveram parâmetro parecido com 

o dos ortodontistas acerca do que é aceitável quanto à atratividade dento-

facial. 

Tedesco et al.69 (1983) verificaram a consistência dos 

avaliadores da atratividade dento-facial com relação ao gênero e raça em 
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fotografias. Utilizando-se uma escala de cinco valores, doze indivíduos 

(três jovens negras, três jovens negros, três jovens brancas e três jovens 

brancos) avaliaram fotografias de sorriso de 96 jovens, entre 13 a 14 anos 

de idade (24 jovens negras, 24 jovens negros, 24 jovens brancas e 24 

jovens brancos). Nenhuma diferença de atratividade foi encontrada entre 

os jovens negros e brancos, ou entre as raças branca e negra 

fotografadas. Entretanto, foram encontradas diferenças nos índices de 

atratividade pela raça e gênero dos avaliadores, sendo que os negros 

julgaram todas as fotografias como sendo mais atrativas do que os 

brancos e as mulheres julgaram as fotografias como sendo mais atrativas 

do que os homens. 

Tjan et al.70 (1984) realizaram um estudo semiquantitativo das 

variações da linha do sorriso, sugerindo evidência de dimorfismo sexual 

quanto a dimensão vertical da mesma. Com a intenção de identificar 

características estéticas nos sorrisos, foram analisadas 454 fotografias 

frontais de sorriso amplo de homens e mulheres entre 20 e 30 anos de 

idade. Uma parte do estudo dividiu a amostra em três categorias, de 

acordo com a exposição dental: sorriso baixo mostrando menos de 75% 

das coroas dos incisivos maxilares; sorriso médio mostrando de 75% a 

100% das coroas dos incisivos durante o sorriso; e sorriso alto mostrando 

uma faixa contínua de gengiva. Sorrisos baixos foram predominantes no 

sexo masculino, em proporção de 2,5:1 em relação ao sexo feminino, e 

sorrisos altos foram predominantes no sexo feminino em proporção de 2:1 

em relação ao sexo oposto. Do total da amostra, 10,57% possuíam um 

sorriso alto, 68,94% um sorriso médio e 20,48% um sorriso baixo. 

Verificaram ainda o paralelismo da curva incisal dos incisivos superiores 

com o lábio inferior, sendo que 84,8% possuíam este paralelismo, 13,88% 

possuíam uma linha incisal reta e 1,32% possuíam uma curva incisal 

côncava em relação ao lábio inferior. Na amostra estudada, o número de 

dentes dispostos no sorriso foi de seis anteriores superiores em 7,01% 

dos casos, seis anteriores e primeiros pré-molares em 48,6%, seis 
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anteriores e primeiros e segundos pré-molares em 40,65% e de molar a 

molar em 3,74% da amostra. Os autores discutem que os critérios 

estabelecidos para um sorriso mediano não deveriam ser interpretados 

como regra, mas deveriam ser considerados como um guia biológico. 

Dizem, ainda, que é impossível formular uma regra rígida para as 

características visuais de um sorriso atrativo. 

Phillips et al.54 (1984) realizaram estudo a fim de verificar a 

possibilidade de se sobrepor radiografias cefalométricas laterais e frontais 

com fotografias laterais e frontais.  Segundo os autores, as fotografias têm 

o potencial de informar dados quantitativos não disponíveis pelas 

radiografias cefalométricas. Para tanto, definiram alguns pontos nas 

fotografias frontais como ponto Cheilion (CH)- ponto mais lateral do 

contorno externo dos lábios, dos lados direito e esquerdo; ponto Stomion 

superior (STS)- ponto mediano mais inferior do lábio superior; ponto 

Stomion inferior (STI)- ponto mediano mais inferior do lábio inferior. Os 

autores também desenvolveram um método para padronizar a tomada de 

fotografias, onde a câmara era mantida na posição do aparelho de raios-X 

por um suporte de alumínio o qual substituía o aparelho de colimação. 

Uma régua milimetrada era colocada no cefalostato, paralela ao plano 

sagital mediano do paciente, permitindo uma noção da ampliação da 

imagem fotográfica. A distância do plano do filme fotográfico ao plano 

sagital mediano era de 4 pés e 1 polegada. Para tomadas fotográficas 

frontais, os pacientes utilizavam a posição de auto-equilíbrio. Concluíram 

que as fotografias padronizadas constituíram um método confiável de 

quantificar alterações sutis na forma dos tecidos moles. Também 

comprovaram que as diferenças na ampliação anatômica dos tecidos 

duros e moles, tanto de perfil quanto frontais, entre as fotografias e 

radiografias, impossibilitam comparações quantitativas entre estas 

técnicas. 

Farkas et al.19 (1984) verificaram o relacionamento do lábio 

inferior, mento, lábio superior e terço inferior da face em indivíduos 
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considerados com bom padrão esquelético. Na amostra constituída por 

189 leucodermas norte-americanos e estudada através de medições 

faciais clínicas, o lábio superior (medido de subnasal ao ponto stomion 

superior) ocupou um terço da face inferior, enquanto que o lábio inferior 

(medido de stomion inferior ao ponto sublabial, no sulco mento-labial) 

ocupou mais do que um terço da face inferior e o mento ocupou o 

restante. Em relação à distância vertical total do lábio superior, o 

vermelhão do lábio superior ocupou 26,5% no sexo masculino e 32% no 

sexo feminino, diferença esta significativa estatisticamente, revelando um 

vermelhão do lábio superior mais espesso no sexo feminino. Em relação à 

distância vertical total do lábio inferior, o vermelhão do lábio ocupou 37% 

no gênero masculino e 38,9% no gênero feminino, diferença esta não 

significativa.  

 Shaw et al.64 (1985) verificaram se a atratividade social de um 

adulto jovem seria influenciada por sua aparência dento-facial. Fotografias 

em preto e branco de dois indivíduos do sexo masculino, um atraente e 

outro não atraente, e dois indivíduos do sexo feminino, uma atraente e 

outra não atraente, foram selecionadas e modificadas de modo que, para 

cada face, cinco diferentes versões fotográficas foram realizadas. Em 

cada versão, a face foi padronizada, exceto uma diferente disposição 

dento-facial foi demonstrada. Estas diferentes disposições foram incisivos 

bem alinhados, incisivos proeminentes, ausência de um incisivo lateral 

superior, incisivos severamente apinhados e fissura labial unilateral. 

Oitocentos jovens adultos avaliaram as vinte fotografias, sendo solicitado 

que registrassem as características sociais individuais em uma escala 

visual análoga. Nesta escala, em forma de linha reta de 100 milímetros, 

as extremidades definiam valores opostos como atrativo/repulsivo, 

introvertido/extrovertido, e o avaliador demarcava em um ponto sobre esta 

escala o valor ao qual ele atribuia à imagem avaliada, de acordo com seu 

julgamento. Cada fotografia foi verificada por um grupo diferente de 40 

pessoas, igualmente divididas por sexo. O procedimento experimental foi 
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feito de tal modo que o efeito e interação de diferentes níveis de 

atratividade facial, arranjos dento-faciais, gênero do indivíduo fotografado 

e sexo do indivíduo julgador pudessem ser analisados. Faces dispondo 

incisivos bem alinhados obtiveram índices mais favoráveis para oito de 

dez características examinadas, sendo que, em quatro destas, houve 

diferença estatística significante, sendo elas empatia, classe social, 

popularidade e inteligência. Os incisivos proeminentes receberam os mais 

altos índices de cooperação e honestidade, enquanto a condição 

representando fissura labial unilateral foi associada, consistentemente, 

aos índices mais baixos. A atratividade facial, em ambos os gêneros, 

influenciou mais a avaliação do que a condição dental. Foi confirmada a 

hipótese de que adultos jovens com aparência dental normal, dentre 

várias características, seriam julgados mais atraentes socialmente.  
Dierkes15 (1987) ressaltou que o equilíbrio dento-facial deve ser 

considerado para que o indivíduo adquira uma aparência estética dento-

facial e auto-estima adequadas. Para atingir esses objetivos torna-se 

necessário um serviço multidisciplinar havendo cooperação entre o 

paciente, o dentista clínico, ortodontista, cirurgião facial, protesista, 

periodontista, cirurgião plástico entre outros. O autor define beleza como 

harmonia e equilíbrio entre as proporções faciais e também entre as 

estruturas esqueléticas, dentais e de tecidos moles. A simetria das linhas 

médias dentais raramente é encontrada, podendo o desvio suave ser 

considerado como norma, não exceção. Desvios acentuados da linha 

média, entretanto, são comuns e podem afetar a harmonia e equilíbrio 

facial. No sentido vertical, caso nenhum tecido gengival ou estrutura 

dental seja aparente durante o sorriso, tem-se a impressão de deficiência 

vertical maxilar. No sentido transverso, caso se tenha maxila atrésica 

pode haver uma desproporção em relação à face. A largura da arcada 

pode ser alterada, alterando a largura da maxila e do sorriso, tornando-o 

mais condizente com a largura da face. O autor finaliza comentando que é 
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necessário mais do que dentes alinhados para se atingir um sorriso 

bonito. 

Goodkind e Schwabacher22 (1987) avaliaram 2.830 dentes 

anteriores com um colorímetro por fibras óticas e concluíram que os 

dentes não apresentam uma cor única uniforme. Os dentes tendem a ficar 

mais escuros e avermelhados com a idade e os caninos são mais escuros 

do que os incisivos. Segundo os autores, os pacientes devem ser 

conscientizados que os dentes não possuem as mesmas cores.  

Rigsbee et al.59 (1988) estudaram características do sorriso e a 

influência da animação facial sobre os tecidos moles orofaciais. Foram 

fotografados 101 indivíduos jovens adultos e determinadas normas de 

distenção do nariz, lábios e queixo durante o sorriso. Foram realizadas 

comparações de animação facial e disposição dental entre os grupos 

masculino e feminino, e entre grupos tratados e não tratado 

ortodonticamente. Do repouso para a posição de sorriso, para a amostra 

total, o nariz aumentou sua largura entre os arcos alares em 14%, e sua 

ponta movimentou-se inferiormente. O lábio superior elevou-se 80% do 

seu comprimento inicial e mostrou 10 milímetros dos incisivos superiores. 

A largura da boca aumentou 130% da sua largura original e os lábios se 

separaram aproximadamente 12 milímetros. Em geral, as mulheres 

exibiram um grau maior de animação facial, com maior elevação labial 

(3,5%) e maior aumento da largura da boca (4%) em relação aos homens. 

Indivíduos tratados ortodonticamente mostraram mais os incisivos 

superiores e a gengiva do que indivíduos não tratados, mas não exibiram 

níveis de animação facial maior do que o grupo não tratado. A 

porcentagem de elevação labial foi responsável por menos de 10% da 

variabilidade da exposição dos incisivos durante o sorriso. Neste estudo 

as fotografias foram realizadas com um aparato fotográfico adaptado do 

utilizado por Hohl et al27 (1978) para registrar perfis e fotografias frontais 

padronizadas. A primeira fotografia foi realizada em posição natural com 

os músculos faciais em repouso e as 4 fotografias remanescentes foram 
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realizadas em posição natural da cabeça enquanto o indivíduo sorria. 

Uma das quatro fotografias de sorriso foi selecionada para ser avaliada e 

os critérios de seleção foram naturalidade do sorriso, semicerramento dos 

olhos, dobras nasolabiais proeminentes, movimento do nariz e movimento 

labial pronunciado. Uma ordenada, representando a linha média facial, foi 

estabelecida em cada foto por uma linha desenhada do nasion até o 

centro do filtrum. Uma abcissa foi construída perpendicular à ordenada 

para realizar as medidas verticais. Neste estudo foram encontradas 

diferenças significativas para o corredor bucal e a linha do sorriso, sendo 

que a amostra masculina apresentou sorriso mais amplo e a amostra 

feminina apresentou uma linha do sorriso mais alta. O grupo tratado 

ortodonticamente não apresentou diferença na proporção do corredor 

bucal, de acordo com o método de Hulsey28 (1970), mas apresentou uma 

linha do sorriso mais alta, revelando mais os incisivos superiores. 

Rigsbee59 utilizou a distância intercaninos medida em milímetros dividida 

pela amplitude máxima do sorriso para encontrar a razão do corredor 

bucal. A proporção do corredor bucal no gênero masculino foi de 40% e 

no feminino de 43% diferença de p<0,01, mostrando no gênero masculino 

uma arcada dentária mais larga e menor espaço entre a arcada e o canto 

dos lábios. No grupo tratado a proporção do corredor bucal foi de 40% e 

no grupo não tratado de 42% não havendo diferença estatística. Os 

autores consideram a reprodutibilidade do sorriso de primordial 

importância, especialmente quando são utilizados como registro de 

diagnóstico. Neste estudo os sorrisos foram vistos como sendo confiáveis 

de reprodução, não havendo diferenças entre nenhuma das medidas da 

amostra. Um problema na prática clínica é obter uma fotografia em 

posição “natural” de sorriso com confiabilidade no resultado. Seguem 

algumas sugestões para melhorar a técnica fotográfica: 1- o indivíduo 

deve estar relaxado e confortável; 2- as olivas devem estar somente 

suavemente inseridas para manter a postura da cabeça; 3- o 

procedimento deve ser explicado para evitar apreensão e prepará-lo 
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mentalmente a sorrir; 4- pedir ao indivíduo sorrir. A interação entre o 

fotógrafo e o indivíduo a ser fotografado não deve ser subestimada, 

tampouco brincadeiras e frases para induzir um sorriso “natural”.  A 

fotografia do sorriso, tomada com uma técnica padronizada, parece ser 

um meio de diagnóstico reproduzível e confiável. A curvatura do lábio, 

corredor bucal e a linha do sorriso foram encontradas como sendo 

primordiais para a atratividade do sorriso.  

 Allen3 (1988) enfatizou a importância do contorno gengival 

sobre a estética dos dentes anteriores, principalmente os maxilares. 

Segundo o autor, quando se tem o comprimento adequado da coroa 

clínica é adquirido, há uma melhora dramática na estética do sorriso, 

sendo que deve haver exposição mínima de gengiva apical aos caninos e 

incisivos centrais superiores. Idealmente, a margem gengival dos incisivos 

centrais e dos caninos superiores deve se localizar 1 milímetro acima da 

margem gengival dos incisivos laterais. Este contorno gengival deve ser 

paralelo à linha inter-pupilar. O ponto mais apical da margem gengival dos 

incisivos superiores deve se localizar levemente mais distal do que a linha 

média dental para adquirir mais harmonia estética. A simetria das 

margens gengivais é um aspecto importante da estética periodontal 

anterior, sendo que a assimetria é esteticamente aceitável quando 

mínima, mas raramente é aceitável entre os incisivos centrais superiores. 

Lackey34 (1989) descreveu que a responsabilidade e obrigação 

da odontologia moderna incluem modos de melhorar a aparência dental 

dos pacientes, melhorando, assim, seu bem estar emocional. 

Segundo Miller43 (1989) um sorriso agradável contribui, 

significativamente, para a impressão que se tem de outra pessoa. 

Sorrisos não agradáveis, na sociedade e cultura atual, associam-se à 

pobreza e falta de sucesso. A composição de dentes e lábios forma um 

sorriso agradável e, portanto, deve-se reconhecer a melhor disposição 

destes dois fatores para se obter a melhor estética. Esta composição 

sofre variações de acordo com o gênero e faixa etária.  
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Jerrold & Lowenstein30 (1990) enfatizaram a importância da 

coordenação das linhas médias e sua relativa simetria na análise da 

harmonia e do equilíbrio facial. Segundo os autores, um desvio sutil das 

linhas médias está dentro do escopo normal, porém desvios significantes 

podem comprometer a estética facial. Ressaltam que as linhas médias 

dentárias, além de coincidentes, devem, também, estar paralelas à linha 

média facial, caso contrário, dependendo dos lábios e da linha de sorriso 

do paciente, é inevitável comprometimento da estética facial. Atingindo-se 

coincidência das linhas médias dentárias e facial, obtém-se máxima 

função e intercuspidação, estabilidade no resultado final, promoção da 

estética dental anterior e facial, diminuição na disfunção da articulação 

têmporo-mandibular e satisfação por atingir um resultado ortodôntico 

ideal. 

Ekman et al.18 (1990) observaram as expressões faciais de 

pessoas submetidas a sessões audiovisuais de filmes com sons e 

imagens, verificando que em situações de estímulos agradáveis o sorriso 

natural e espontâneo ocorre mais freqüentemente do que em situações 

de estímulos desagradáveis. Este sorriso natural e espontâneo, descrito 

por um anatomista francês, do século dezenove, chamado Duchenne, é 

gerado pela contração combinada dos músculos zigomático maior e 

orbicular dos olhos que, segundo o autor, somente ocorre durante um 

verdadeiro sorriso espontâneo. Para o autor, a emoção de sorriso franco e 

espontâneo é expressa na face pela combinação de contração do 

músculo zigomático principal e porção inferior do músculo orbicular dos 

olhos. O primeiro músculo obedece à vontade, mas o segundo é posto em 

funcionamento somente com as emoções apropriadas. A alegria e o 

sorriso falsos não podem provocar a contração do músculo orbicular dos 

olhos, sendo possível diferenciar este sorriso daquele verdadeiro e franco 

pela contração deste músculo, que gera o semicerramento dos olhos 

durante o sorriso. 
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Rufenacht62 (1990) descreveu que embora os ortodontistas 

utilizem padrões para medidas sagitais, normas de beleza frontais são 

mais difíceis de se estabelecer, pois existem variedades raciais, étnicas e 

individuais muito grandes. O sorriso, que representa a forma e essência 

mais primitiva de comunicação humana, aparece, precocemente, na 

infância. Um sorriso agradável produz uma aura que eleva a beleza da 

face e, também, eleva as percepções de qualidades e virtudes da 

personalidade humana.  Uma definição de padrão de beleza frontal deve 

estar associada a princípios estéticos e morfopsicológicos impostos pelo 

equilíbrio entre as zonas faciais. A habilidade do indivíduo em expressar 

um sorriso agradável depende da qualidade dos elementos dentais e 

gengivais, da conformidade com as regras de beleza estrutural, das 

relações entre dentes e lábios durante o sorriso e sua integração com a 

composição facial. A quantidade de exposição dental, durante o sorriso, 

depende de fatores como nível de contração dos músculos da expressão, 

forma dos dentes e particularidades esqueléticas. A linha labial ideal 

durante o sorriso parece ser aquela em que o lábio superior, em 

referência ao incisivo superior, atinge a margem gengival dos incisivos 

superiores. A linha do sorriso parece ser um dos fatores mais importantes 

para a conotação agradável do sorriso, podendo ser definida como a linha 

curva imaginária que contorna as superfícies incisais dos dentes 

maxilares anteriores e que deve coincidir ou correr paralela com a 

superfície superior do lábio inferior. Esta situação, considerada favorável, 

confirma o efeito das forças coesivas sobre qualquer tipo de composição 

dental. Verifica-se que o grau da curvatura da linha do sorriso é mais 

acentuado para as mulheres do que para os homens. Quanto ao espaço 

negativo, pode ser descrito como o espaço escuro que aparece entre as 

arcadas durante o sorriso e abertura da boca, contribuindo para a 

individualização da composição dental e oferecendo contraste de cor com 

os dentes. Um espaço negativo similar aparece entre a superfície externa 

da arcada dentária maxilar e os cantos da boca durante o sorriso. Este 
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espaço negativo lateral resulta da diferença existente entre a largura da 

arcada maxilar e a amplitude do sorriso e é descrito como estando em 

proporção dourada com o segmento anterior em sorriso. Uma restauração 

adequada dos espaços negativos laterais permitirá uma caracterização do 

sorriso em conformidade com a personalidade do indivíduo. O autor relata 

que o espaço negativo lateral deve estar em proporção dourada com 

relação à metade do segmento anterior de canino a canino, durante o 

sorriso. Prescreve, ainda, que os dentes anteriores superiores 

apresentem inclinações axiais que aumentem, progressivamente, dos 

incisivos centrais até os caninos. O corredor bucal ou espaço negativo 

lateral cria efeito de gradação alterando, progressivamente, a iluminação 

dental, pois enquanto diminui a percepção dos detalhes, aumenta a ilusão 

de distância e profundidade. Esta percepção antero-posterior é 

determinada pela forma do arco e o dente chave que provê a transição, 

usualmente o canino ou o pré-molar. A largura do sorriso é delineada por 

uma curvatura suave dos lábios superior e inferior e a posição do ângulo 

da boca, o que determina a exposição dos dentes anteriores e 

posteriores, tecido gengival e também a largura do corredor bucal. 

Considerando o equilíbrio de forma, função e harmonia estética que 

devem refletir sobre o terço inferior da face, importa não somente o 

contorno dental, mas, também, a harmonia entre a disposição dental com 

a variedade de formatos labiais.  

Segundo Crawford14 (1991), a ortodontia possui importante 

responsabilidade sobre a face humana, especialmente sobre os efeitos do 

tratamento. O autor revisa a história passada da ortodontia, revelando 

preocupação acentuada com os dentes e pouca preocupação com os 

tecidos moles, especialmente com o contorno facial. Porém, 

recentemente, o diagnóstico e plano de tratamento estão reconhecendo a 

importância da face e dos tecidos moles. O autor coloca que a sociedade 

atual é, constantemente, bombardeada com faces belas pela mídia 

televisiva e impressa, e, assim, a sociedade julga as pessoas pelo que 
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elas parecem pela atratividade física. Os ortodontistas devem conhecer e 

se sensibilizar com o que a sociedade acha atraente. A beleza apresenta 

uma variedade enorme e não existe um conjunto de regras governando a 

harmonia facial. Desta maneira, lida-se com uma área subjetiva que 

muitas vezes causa dificuldades na decisão dos planos de tratamento. 

Quase que invariavelmente, modelos e faces atrativas mostram alguns de 

seus dentes quando os lábios estão em repouso e, quando sorrindo, 

mostram toda a coroa dos incisivos superiores e algumas vezes uma 

pequena faixa de gengiva acima destes. Uma generosa exposição de 

largura da arcada dental é universalmente aceita como coadjuvante na 

beleza facial e oral. O autor discute que, como ortodontistas, tendemos a 

nos preocupar muito mais no diagnóstico e plano de tratamento com o 

perfil do que com a vista frontal, talvez por ser mais simples e fácil de se 

analisar.  Porém, devemos utilizar mais a análise frontal e quanto mais a 

utilizarmos, mais conseguiremos extrair dela. Sugere que se deva realizar 

o exame clínico como o principal elemento de diagnóstico, seguido da 

análise fotográfica, e, por último, a análise cefalométrica. 

 Boley8 (1991) realizou estudo a fim de verificar a possibilidade 

de se identificar sorrisos e perfis de pacientes tratados ortodonticamente 

com e sem extrações de pré-molares. O autor montou um álbum com 50 

fotografias em preto e branco de sorrisos, sendo metade das fotografias 

de casos tratados com extrações e a outra metade com fotografias de 

casos tratados sem extrações de pré-molares. Duzentos dentistas foram 

indagados se os casos foram tratados com ou sem extração. O índice de 

acerto para as fotografias frontais de sorriso foi de 52,34% (mínimo de 

38% e máximo de 68%), e para as fotografias de perfil o acerto médio foi 

de 44,57% (mínimo de 36% e máximo de 54%). O autor concluiu que a 

probabilidade de acertar se o caso foi tratado com ou sem extrações era a 

mesma de se jogar na moeda cara ou coroa e que ambas as modalidades 

de tratamento são exeqüíveis, dependendo de um correto diagnóstico. 
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PECK et al.51 (1992) realizaram estudo comparativo para 

examinar a natureza da linha de sorriso gengival (GSL- Gingival Smile 

Line), uma configuração dento-labial caracterizada pela exposição da 

gengiva maxilar anterior durante o sorriso amplo. Nas fotografias 

realizadas para este estudo, cada indivíduo foi estimulado a atingir a 

posição de sorriso máximo, ao menos duas vezes a mesma configuração 

labial, sucessivamente. Desta maneira, a maioria dos indivíduos atingiu 

facilmente o sorriso máximo reproduzível. Segundo os autores, o sorriso é 

formado em dois estágios. O primeiro eleva o lábio superior ao sulco 

naso-labial pela contração dos músculos elevadores originados no sulco e 

no lábio superior. O segundo estágio envolve elevação maior do lábio e 

do sulco por três grupos musculares: (1) os elevadores do lábio superior, 

originados na região infra-orbital, (2) os músculos zigomáticos maiores e 

(3) as fibras superiores do bucinador. Foram utilizados neste estudo, 

como amostra, 27 jovens com exposição acentuada da gengiva ao sorriso 

(grupo GSL), sendo comparados com um grupo de 88 indivíduos sem 

exposição acentuada da gengiva, durante o sorriso forçado, ambos 

grupos com idade média de 14.4 anos. Os resultados correlacionaram a 

exposição gengival com excesso maxilar vertical anterior e a habilidade 

muscular em elevar os lábios superiores durante o sorriso. Outros fatores 

também se associaram ao grupo com GSL, como overjet e overbite 

acentuados e espaço interlabial em repouso acentuado. Fatores que não 

se associaram ao grupo com GSL foram comprimento do lábio superior, 

comprimento da coroa clinica do incisivo superior e ângulo dos planos 

mandibular e palatal.  

Em outro estudo, Peck et al52 (1992) realizaram estudo com 

finalidade de verificar características de normalidade dos dentes e tecidos 

moles durante as posições de repouso e sorriso em norma frontal. Foram 

avaliadas fotos de 88 indivíduos, 46 homens e 42 mulheres, adolescentes 

com idade média de 15 anos. Dentre várias características, foram 

medidas a exposição gengival e a exposição da coroa dos incisivos 
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superiores, utilizando-se uma régua graduada em meio milímetro para 

realizar as medições.  Foram inclusos, neste trabalho, pacientes 

ortodônticos que não haviam sido submetidos à cirurgia ortognática. As 

fotos foram repetidas até que se obtivesse a mesma configuração labial 

duas vezes, sucessivamente, durante o sorriso, sendo assim 

consideradas reproduzíveis e aceitas para o trabalho. Concluíram que o 

sorriso gengival se associa com excesso maxilar vertical e com 

capacidade muscular em elevar os lábios superiores acima da média 

durante o sorriso. A distância do lábio superior à linha do sorriso (ou 

posição labial durante o sorriso relativa à margem gengival dos incisivos 

centrais superiores) foi 1,5 milímetros maior nos indivíduos do sexo 

feminino do que no sexo oposto, sendo estatisticamente significante a 

nível de p<.01. A amostra feminina mostrou, em média, 0,7 milímetros de 

exposição gengival ao sorriso, enquanto que nos homens a coroa dos 

incisivos centrais foi coberta pelo lábio superior, em média, 0,8 milímetros. 

Comparações do comprimento do lábio superior em posição de repouso 

mostraram que nos homens este comprimento é 2,2 milímetros maior do 

que no sexo feminino, de modo estatisticamente significativo (p<.001). De 

modo similar, o comprimento linear da altura maxilar medida 

cefalometricamente mostrou uma diferença de 2,2 milímetros entre os 

sexos, medida estatisticamente significativa (p<.001), com o sexo 

masculino apresentando uma maxila mais longa verticalmente. Encontrou-

se, também, no comprimento da coroa clínica dos incisivos centrais 

superiores uma diferença, sendo que no sexo masculino as coroas 

apresentaram-se mais longas (p<0,01). Os autores acreditam que deve 

haver uma significância clínica na correlação estatística moderada entre a 

exposição gengival durante o sorriso máximo e a variável altura da coroa 

clínica do incisivo. Em outras palavras, a exposição gengival acentuada 

associou-se a coroas clínicas curtas dos incisivos superiores e exposição 

gengival pequena com coroas clínicas longas. 
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Mackley38 (1993) descreveu que um sorriso atraente e 

equilibrado é uma qualidade pessoal muito valiosa e que uma das 

maneiras mais importantes de se adquirir amigos e influenciar as pessoas 

é com um sorriso. O autor considera que não se enxerga o esqueleto de 

uma pessoa quando se olha para a mesma; parece razoável, portanto, 

que maior parte do nosso tempo deve ser gasto avaliando e planejando 

com o que pode ser visto, ou seja, os tecidos moles e os dentes. Quando 

uma pessoa sorri, é a relação dos lábios e dentes e suas inclinações entre 

si o que determinam a sua atratividade. Um fator muito importante é a 

distância do Stomion (ponto mais inferior e mediano do lábio superior) até 

o Incision (ponto mais incisal do incisivo central inferior) em posição de 

repouso, que pode ser medido na radiografia cefalométrica ou 

diretamente na boca, tendo média de 2 milímetros. A linha do sorriso do 

lábio superior deve estar na altura da margem gengival dos incisivos 

superiores. O autor tem opinião de que grande parte da análise facial é 

estritamente visual, sendo que se o sorriso e a estética facial forem 

clinicamente bons, isto é mais importante do que a norma cefalométrica. 

Mackley39 (1993) realizou outro estudo em amostra constituída 

por 168 indivíduos, sendo avaliados por 6 pais de pacientes e mais 160 

indivíduos, avaliados por cinco ortodontistas. Foram avaliadas fotografias 

de três quartos de face em sorriso vigoroso, antes e depois do tratamento 

ortodôntico. Objetivou-se verificar se o tratamento ortodôntico melhorava 

a qualidade do sorriso e se existiam diferenças entre os ortodontistas em 

melhorar este sorriso. Foi deixada descoberta somente a parte da 

fotografia em que aparecia o sorriso e os julgadores avaliaram os sorrisos 

através de um valor entre 1 a 5, com o valor 1 significando menos atrativo 

e 5 mais atrativo e agradável sorriso. Verificou-se que o tratamento 

ortodôntico melhorou a qualidade do sorriso e que um determinado 

ortodontista conseguiu melhorar mais a qualidade do sorriso de seus 

pacientes do que os outros ortodontistas, porque, aparentemente, 

conseguiu controlar melhor a exposição dos incisivos superiores e manter 
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o torque adequado a estes dentes. O autor discutiu que um dos 

problemas encontrados neste tipo de estudo é a subjetividade e que os 

julgadores usam suas impressões ao avaliar os sorrisos. Considerou, 

também, que para maximizarmos a melhora no sorriso devemos cuidar da 

relação dos incisivos e da linha do sorriso. 

Segundo Arnett e Bergman4 (1993), o tratamento ortodôntico 

mal conduzido pode causar prejuízos na estética facial. Parte deste 

problema ocorre devido à falta de atenção à estética ou, simplesmente, 

falta de compreensão do que é desejado em um objetivo estético. A 

habilidade de uma pessoa em reconhecer o que é estético é inata, mas 

transformar isto em objetivos definidos de tratamento é problemático, 

sendo a percepção da beleza uma preferência pessoal com 

tendenciosidades culturais. O autor aceita que o movimento ortodôntico 

pode alterar a estética e que a oclusão e a beleza facial são 

interdependentes. É teorizado que quando os dentes estão alinhados e a 

oclusão é corrigida aos parâmetros cefalométricos, ótima estética facial irá 

ocorrer. A análise cefalométrica tem sido usada como padrão devido à 

facilidade de medições e superposições de estruturas de tecidos duros e 

à crença de que atingindo normas cefalométricas de tecidos duros 

resultaria em faces agradáveis. De modo diferente, a análise clínica facial 

é mais difícil de ser medida e superposta, sendo que valores normais 

estão disponíveis, mas não são utilizados como guias de diagnóstico e 

movimento dental de modo tão claro como os valores cefalométricos. Isto 

tem levado a uma subestimação do exame clínico no diagnóstico e plano 

de tratamento ortodôntico.  A observação restrita à cefalometria do padrão 

esquelético-dental leva, muitas vezes, a problemas estéticos, o que pode 

ser explicado pela grande variação dos tecidos moles que recobrem os 

dentes e o osso. Quando ocorre uma desarmonia entre a espessura dos 

lábios, uma desarmonia facial pode ocorrer mesmo na ausência de 

desarmonias dento-esqueletais. A análise facial deveria ser utilizada para 

identificar traços faciais positivos e negativos e, então, planejar como a 
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mordida deveria ser corrigida para otimizar a alteração facial desejada. Os 

autores recomendam a posição natural da cabeça para realizar avaliações 

clínicas. Esta posição é a orientação da cabeça que o paciente assume 

naturalmente, olhando para frente a um ponto fixo distante ao nível dos 

olhos.   

Em trabalho posterior, Arnett & Bergman5 (1993) descrevem 

que a distância entre a margem inferior do lábio superior e a margem 

incisal do incisivo superior varia entre 1 a 5 milímetros em repouso. 

Quando se examina a postura do sorriso, diferentes elevações labiais são 

observadas em padrões esqueléticos normais e anormais. A exposição 

ideal no sorriso varia entre três quartos da altura da coroa clínica dos 

incisivos centrais superiores a dois milímetros de gengiva exposta, sendo 

que nas mulheres esta exposição é maior do que nos homens. A variação 

na exposição gengival ocorre devido à (1) comprimento labial, (2) altura 

vertical maxilar, (3) comprimento da coroa do incisivo, (4) espessura do 

lábio superior e (5) magnitude da elevação labial durante o sorriso.  

Golub-Evans21 (1994) relatou que um sorriso pode se adequar 

ao estilo de cada pessoa e que é dever da odontologia fornecer esta 

adequação.  A mídia televisiva, escrita e fotografada, influencia o que as 

pessoas consideram como estético em relação ao sorriso. O autor discute 

como as ameias incisais criam variedade e individualidade entre os 

dentes e, também, como se pode adaptar a linha do sorriso de acordo 

com o tipo facial. O autor acredita que a linha média entre os incisivos 

centrais superiores não deve ser, necessariamente, coincidente com a 

linha média facial ou com a linha média entre os incisivos inferiores, ela 

pode ter alguns milímetros de desvio, mas deve possuir paralelismo com 

a linha média facial. 

Patzer48 (1994) relata que a atratividade física é um sinal que 

infere extensa informação. O autor afirma que, em se analisando a 

atratividade física, o conjunto é mais importante do que a soma das partes 

individuais, porém a face é o mais importante determinante individual da 
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atratividade física de uma pessoa, e esta influencia na seleção dos 

amigos, encontros, colegas, trabalho (empregos e promoções), 

recebimento de ajuda, saúde biológica e bem-estar psicológico. 

Qualtrough & Burke56 (1994) consideraram alguns fatores para 

se avaliar a aparência dental. Estes fatores são a cor, forma, posição, 

qualidade restauradora, posicionamento geral da dentição, especialmente 

os dentes anteriores. Cada fator deve ser considerado individualmente, 

mas todos os componentes atuam, conjuntamente, para produzir o efeito 

estético final. Os autores consideram que se acredita que pessoas 

atrativas são consideradas mais qualificadas e confiáveis do que pessoas 

não atraentes e, geralmente, recebem melhor tratamento. Quanto à 

proporção entre os dentes anteriores, a de 1.618:1 (ou proporção 

dourada) tem sido considerada como esteticamente agradável. Aplicada à 

dentição, a proporção dourada indica que a largura dos incisivos central e 

do lateral deve ser 1.618 vezes a largura do incisivo central sozinho. Além 

disso, a largura do incisivo central deve ser proporcionalmente maior 

nesta razão em relação ao incisivo lateral, enquanto que o incisivo lateral 

deve ser menor nesta proporção relacionado ao canino. Os dentes 

masculinos têm sido considerados como sendo mais quadrados e menos 

arredondados do que os femininos, mas este fator não é determinante. 

Outros fatores, como a abrasão dental, podem afetar a aparência dental, 

deslocando o ponto de contato interproximal para incisal, prejudicando o 

efeito de coesão estética. A exposição dental durante o sorriso parece ser 

mais acentuada no sexo feminino, sendo a média deste fator para os 

incisivos centrais no sexo feminino de 3,40 milímetros e no masculino de 

1,91 milímetros. 

Bishara et al.7 (1994) revisaram a literatura sobre assimetrias 

dento-faciais. A assimetria da face e da dentição é um fenômeno de 

ocorrência natural e, na maioria dos casos, só pode ser detectada pela 

comparação das partes homólogas da face. A etiologia das simetrias 

inclui: a) malformações genéticas ou congênitas; b) fatores ambientais; c) 
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desvios funcionais. As assimetrias dentárias e uma variedade de desvios 

funcionais podem ser tratadas ortodonticamente; por outro lado, desvios 

esqueléticos significantes podem requerer correção ortopédica durante o 

crescimento ou correção cirúrgica após cessado o crescimento. As 

queixas e desejos dos pacientes precisam ser verificados, pois podem 

variar desde expectativas irreais até mesmo à falta de consciência para 

grandes desvios. Em casos de pequenas discrepâncias dentais, 

esqueléticas ou de tecidos moles, o tratamento deve ser cuidadosamente 

aconselhado, pois se pode chamar a atenção de questões que o paciente 

não percebe e que são difíceis de resolver ortodonticamente. 

Segundo Singer66 (1994) o grande vazio da literatura 

odontológica é a falta de princípios para orientar os cuidados com a 

estética dental. A questão seria como o intercâmbio dente-face pode ser 

manipulado para produzir um efeito estético particular. O conhecimento 

destes princípios auxiliariam a utilizar estes fundamentos para controlar os 

efeitos estéticos e desenvolver a beleza facial. O fator mais importante 

não são os dentes por si só, mas como eles são percebidos. A percepção 

é mais importante do que a medida física real, porém a interpretação 

possui ao menos dois tipos de tendenciosidades: a cultural e a artística. 

Culturalmente, sabe-se que os dentes exibem alterações com o passar do 

tempo, devido ao uso de alimentos pigmentados e de hábitos. 

Dependendo da oclusão e da alimentação, os dentes desgastam suas 

incisais, tornando-se mais curtos, largos e chatos. A dentição torna-se 

mais escura em cor e o periodonto, eventualmente, recua, produzindo 

dentes mais longos gengivalmente. O autor comenta que para 

rejuvenescer um sorriso devemos alongar os dentes anteriores, porém 

combinando com os posteriores; também sugere evidenciar ameias 

gengivais e incisais, omitindo desgastes incisais; sugere deixar os 

incisivos laterais mais curtos do que os centrais e caninos sinalizando 

ausência de desgaste oclusal.  
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Peck & Peck50 (1995) revisaram os aspectos estéticos e sua 

evolução histórica, concluindo que o melhor tratamento requer um senso 

estético tolerante e adaptável. Anatomicamente, o sorriso é formado em 

dois estágios. O primeiro eleva o lábio superior até a dobra nasio-labial 

pela contração dos músculos elevadores originados na dobra e inseridos 

no lábio superior. Os feixes de músculos mediais elevam o lábio nos 

dentes anteriores e os grupos de músculos laterais elevam os lábios nos 

dentes posteriores. Os lábios encontram resistência, então, na dobra 

nasio-labial devido à gordura da bochecha. O segundo estágio envolve 

mais elevação superior dos lábios e a dobra por três grupos musculares: 

os músculos elevadores labiais dos lábios superiores, originados na 

região infra-orbitária, os músculos zigomáticos maiores e as fibras 

superiores do bucinador.  

Moskowitz & Nayyar46 (1995) citam a análise visual do sorriso 

ideal em que a gengiva, o espaço negro, lábios e forma da face formam 

uma composição, na qual os incisivos centrais exercerão dominância. Os 

autores definem o sorriso esteticamente agradável quando existe 

harmonia de tamanho, forma, posição e cor dos dentes com os outros 

elementos que os molduram. A chave para entender esta definição de 

sorriso agradável é a compreensão de que a dentição é somente parte de 

uma grande pintura que deve ser vista entre os moldes do tecido mole 

gengival, o espaço negro inter-arcos, lábios e finalmente a face. O correto 

alinhamento da dentição entre todos estes moldes é requisito para haver 

ou criar um sorriso ideal. Para auxiliar a visualização de alinhamento 

horizontal, utiliza-se a linha pupilar paralela ao horizonte, servindo como 

orientação para avaliar o contorno gengival exposto, posição das margens 

incisais e o plano oclusal. De modo similar, utilizam-se linhas sobre as 

sobrancelhas, os ossos da bochecha (zigomáticos) e as comissuras 

labiais durante um sorriso amplo como auxiliares para identificar este 

plano. O eixo vertical auxilia a determinar a linha média e simetria, sendo 

visualizada pela linha perpendicular e central à linha interpupilar, sobre a 
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coluna nasal e o filtrum, dividindo os lábios superior e inferior em dois 

segmentos iguais. Embora idealmente alinhados, estes pontos muito 

freqüentemente não o estão, então esta linha central deve passar o 

máximo possível eqüidistante destes pontos medianos. O mesmo autor 

destaca que os lábios são fatores que controlam o quanto serão vistos, 

em um sorriso, as porções dentárias, gengival e o espaço entre as 

arcadas. Com o aumento da idade, há um decréscimo na quantidade de 

dentes expostos durante o sorriso, chegando aos 60 anos com quase 

nenhum dente exposto. Isto ocorre pelo desgaste natural dos dentes e 

pela perda de elasticidade do lábio superior. Com relação ao sorriso, em 

um mesmo indivíduo, as características mudam de sorriso tímido e 

comedido para riso amplo e espontâneo. É durante a fase de sorriso 

amplo e espontâneo que este deveria ser avaliado completamente. 

Freqüentemente os pacientes guardam seu sorriso devido à insatisfação 

com algum aspecto dele. Quando solicitados a sorrir controladamente, 

eles mostram apenas o que, conscientemente ou subconscientemente, 

gostariam de mostrar. Isto é uma maneira de evitar mostrar aspectos 

desagradáveis como gengiva excessiva, vestíbulos bucais negros, planos 

oclusais desnivelados, margens gengivais insatisfatórias ou dentes 

perdidos.  

Johnson & Smith31 (1995) analisaram a estética de sorrisos em 

60 pacientes com idade entre 14 e 28 anos, tratados por três diferentes 

ortodontistas, metade com e a outra metade sem extrações de pré-

molares. Foram realizadas fotografias frontais padronizadas em condições 

de iluminação, fundo e magnificação aproximada (poucas polegadas entre 

a lente e a face). Diversas fotografias foram realizadas de cada paciente, 

sendo escolhida para ser avaliada aquela em que o sorriso fosse mais 

natural e não forçado.  Montou-se um painel com as faces dos pacientes 

recoberta por papel preto, somente deixando visível uma área retangular 

proporcional à boca sorrindo. Os sorrisos foram avaliados por 10 pessoas 

leigas, cinco de cada sexo, sendo utilizada uma escala estética de 1 a 5 
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para julgar os sorrisos em mais ou menos estéticos, sendo (1) pobre, (2) 

neutro, (3) bom, (4) muito bom e (5) excelente. Para se assegurar da 

confiabilidade das avaliações, dois julgadores repetiram sua avaliação 

entre intervalo de poucas semanas, mostrando fidedignidade entre os 

resultados. Nas fotografias de sorriso, os autores mediram em milímetros 

a largura total da dentição maxilar (distância entre os pontos laterais 

visíveis mais vestibulares da dentição maxilar), valor que, dividido pelo 

valor da distância entre os pontos mais mediais dos ângulos da boca 

(ponto cheilion) e multiplicando por 100, resultaria no espaço total 

ocupado pela arcada dentária na boca durante o sorriso, sendo o espaço 

restante ocupado pelo que o autor chamou de “sombra escura” ou 

corredor bucal. Entre as variáveis estudadas, o corredor bucal e outras 

medidas relacionadas à largura da dentição em relação à largura da boca 

durante o sorriso, não mostraram alterações estéticas significativas em 

relação às extrações dentárias. Com relação à proporção da sombra 

escura, presente no sorriso das pessoas que receberam tratamento 

ortodôntico sem extrações de pré-molares, esta foi de 8% e, naquelas que 

foram tratadas com extrações de pré-molares, a sombra escura 

representou 9% da distância entre as comissuras labiais. Esta diferença 

não foi estatisticamente significativa e não mostrou influência sobre a 

estética do sorriso. Os autores discutem que apesar de a proporção do 

espaço negativo não ter influenciado na estética, quando estes valores 

fogem da normalidade pode haver prejuízos na estética facial. A única 

variável que apresentou diferença estatística em relação à estética dos 

sorrisos foi em relação ao ortodontista que, nos seus casos envolvendo 

extração, deixou mais visíveis os primeiros molares permanentes 

superiores e menos visível os dentes inferiores.  

Harnick26 (1996) comenta características consideradas como 

objetivos estéticos, como sendo linha do sorriso adequada, redução ou 

eliminação dos espaços negros nos cantos da boca e inclinação 

adequada dos incisivos superiores durante o repouso.  
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Wagner et al.72 (1996) realizaram estudo para avaliar diferentes 

possibilidades de posição e formato da dentição e avaliar como se dá a 

percepção destas variáveis. Utilizaram como avaliadores um grupo de 25 

dentistas, 63 pessoas leigas e 27 técnicos dentais. Através de 

modificação digital a partir de duas fotos, uma de um homem e outra de 

uma mulher, foram construídas variáveis de tamanho dental (pequeno, 

médio ou grande), forma dental (oval, triangular ou retangular), coloração 

dental (claro, médio ou escuro), linha do sorriso (reta, côncava ou 

convexa) e diastemas (com ou sem). De acordo com os resultados, 

nenhum dos profissionais e poucos leigos gostaram da linha do sorriso 

côncava. Os dentes pequenos foram menos populares entre todos os 

avaliadores masculinos, sendo mais aceitáveis para o sexo feminino. Em 

ambos os gêneros os dentes triangulares foram os menos aceitáveis. Os 

dentistas aceitaram menos (p<0,001) dentes excessivamente brancos, 

enquanto que um terço dos leigos preferem esta escala de cor. Os 

sorrisos com diastema foram pouco aceitos por todos os participantes, a 

não ser pessoas mais idosas o aceitam bem mais do que os jovens. Os 

resultados deste estudo mostraram que, de uma maneira geral, as 

percepções variaram entre os grupos de avaliadores. Os autores discutem 

que o método de modificação das imagens por computador oferece 

muitas possibilidades e pode ser mais estudado, desenvolvido e utilizado 

em pesquisas.  

Dunn et al.17 (1996) realizaram estudo com objetivo de 

encontrar características marcantes na percepção da atração dental 

durante o sorriso. Utilizaram como material e método 16 fotografias no 

total, sendo estas fotos padronizadas do terço inferior da face de oito 

indivíduos de cada sexo. As fotografias foram analisadas por 297 pessoas 

leigas. Os sorrisos apresentavam diferenças de simetria, coloração dental, 

número de dentes dispostos, altura da linha do lábio superior e dentes 

restaurados e não-restaurados. Os avaliadores eram orientados a dispor 

os sorrisos do mais agradável ao menos agradável e a análise de 
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discriminação revelou que os sorrisos com dentes mais claros, seguido 

por dentes não restaurados e número de dentes dispostos, compuseram 

os mais agradáveis. 

Margolis40 (1997) considerou que o maior benefício do 

tratamento ortodôntico é a melhora na estética dental e facial e que 

existem muitas associações entre a estética dento-facial e o bem-estar 

psico-social. Sendo assim, muitos adultos buscam, no tratamento 

ortodôntico, não somente melhora no sorriso, mas, também, uma melhor 

atratividade facial através da dentição. O autor comenta que uma face 

esteticamente mais agradável geralmente é mais simétrica e proporcional. 

Para a melhor análise facial o paciente deve estar relaxado e em posição 

natural de cabeça, uma postura melhor atingida com o paciente olhando 

para um ponto distante ao nível dos olhos. A mandíbula deve se 

aproximar da relação cêntrica com os dentes levemente tocando e os 

lábios relaxados. Numa visão frontal pode-se avaliar as relações 

transversais e verticais. O primeiro passo é estabelecer a linha média 

facial do alto da cabeça ao mento, sendo estimada utilizando uma linha 

que passa ente os olhos, filtrum e mento. O espaço interlabial deve ser 

mínimo, idealmente menos do que três milímetros e a exposição dos 

incisivos superiores durante o repouso deve estar entre 2 e 4 milímetros. 

Durante o sorriso amplo toda a coroa dos incisivos superiores deve estar 

visível, incluindo a gengiva interproximal, e de 1 a 2 milímetros de gengiva 

acima destes dentes de modo simétrico para todos os dentes. Assimetrias 

na altura gengival de um lado ao outro do arco parecem ser muito 

perceptíveis. Com o envelhecimento, o lábio superior tende a ficar mais 

longo, diminuindo a exposição dos incisivos superiores. A linha do sorriso, 

formada pelas margens incisais dos incisivos superiores e a curva do 

limite superior do lábio inferior, devem estar paralelas, em suave contato 

ou espaçadas simetricamente. O melhor equilíbrio e simetria são 

alcançados quando as linhas médias faciais e dentais são coincidentes, 

porém, pequenos desvios são considerados aceitáveis devido às 
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dificuldades de se corrigir tais discrepâncias. A largura dos arcos maxilar 

e mandibular durante o sorriso é outro fator importante da dimensão 

transversa. Mordidas cruzadas levam a assimetrias ou deficiência de 

exposição dental, sendo que os segundos pré-molares e até a mesial dos 

primeiros molares superiores devem ser visíveis durante o sorriso amplo. 

Uma das considerações verticais mais importantes é a relação vertical 

das margens incisais dos dentes anteriores superiores, onde se deve 

incorporar degraus de 0,5 a 1mm entre os incisivos centrais e os incisivos 

laterais, e outro degrau entre os caninos e os incisivos laterais de 0,5 a 1 

milímetro, sempre com as margens incisais dos incisivos laterais mais 

gengivalmente em relação aos outros dois dentes.  

Beyer & Lindauer6 (1998) verificaram a importância da 

coincidência das linhas médias dentária e facial na estética, procurando 

definir o quanto este desvio pode ser considerado aceitável. Utilizaram 

imagens de fotografias frontais manipuladas por computador, de um 

indivíduo do sexo masculino e outro do feminino, produzindo um desvio 

progressivo da linha média dentária superior em relação à linha média 

facial. Um grupo de 120 avaliadores considerou que o limite para o desvio 

da linha média superior é de 2.2 milímetros, com desvio padrão de 1,5 

milímetro. Houve menos tolerância com relação à quantidade de desvios 

das linhas médias na análise do indivíduo do sexo feminino. Com relação 

aos avaliadores, os ortodontistas foram mais críticos quanto à 

coincidência das linhas médias do que os próprios pacientes (p<0,001). 

Os autores verificaram ainda que desvios da linha média dental maxilar e 

do nariz são consideradas antiestéticas.  

Guerra24 (1998) realizou estudo em fotografias faciais frontais 

de 80 estudantes de odontologia, verificando as relações entre dentes, 

gengiva e lábios nas posições de repouso e sorriso. Selecionaram-se os 

15 mais agradáveis e os 15 menos agradáveis esteticamente com fins de 

comparação de diversas características entre estes dois grupos. A partir 

dos resultados da amostra, o autor verificou que a linha do sorriso deve 
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estar convexa, acompanhando o lábio inferior, entretanto quando esta 

linha do sorriso é reta, também pode ser considerada estética. Os sorrisos 

mais agradáveis apresentaram uma exposição média de 10,37 milímetros 

dos incisivos superiores com desvio padrão de 0,44 milímetro, enquanto 

que os sorrisos menos agradáveis apresentaram uma exposição média de 

8,33 milímetros com desvio padrão de 3,09 milímetros, sendo esta 

diferença estatisticamente significativa (p<0,01). Assim sendo, todos os 

sorrisos mais agradáveis expõem toda a coroa dos incisivos centrais 

superiores, gengiva interproximal e uma pequena faixa de gengiva (1mm). 

O contorno gengival assimétrico foi observado somente nos sorrisos 

menos agradáveis, influenciando de modo estatisticamente significativo 

na avaliação. Todos os sorrisos mais agradáveis apresentavam simetria, 

enquanto que a maioria dos sorrisos menos agradáveis apresentavam 

assimetrias, (p<0,01). O posicionamento correto da linha média dentária 

influenciou (p<0,01) na avaliação dos sorrisos, sendo que no grupo mais 

agradável o desvio médio foi de 0,20 milímetro, enquanto que no grupo 

menos agradável o desvio médio foi de 1,33 milímetro.  As bordas incisais 

da maioria dos sorrisos mais agradáveis apresentavam-se convexas, 

enquanto que nenhuma borda incisal dos sorrisos menos agradáveis 

apresentou esta característica, diferença esta ao nível de 1% de 

probabilidade. A quantidade de dentes expostos não influenciou na 

avaliação estética dos sorrisos. O autor lembra que o tratamento 

ortodôntico não deve invadir o corredor bucal na região posterior da boca, 

onde a luz diminui fazendo os dentes parecerem menores 

gradativamente. É o corredor bucal que provê a composição dental com a 

ilusão de profundidade. Além disso, permite ao observador perceber o 

desaparecimento progressivo dos dentes posteriores. Pode-se dizer, 

também, segundo o autor, que a forma dentária não é um fator 

determinante na beleza do sorriso e que a posição e o alinhamento dos 

dentes no arco é uma característica altamente significativa para a 

determinação de um sorriso agradável. Os indivíduos portadores de 
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sorrisos agradáveis apresentam tecido gengival saudável, com exposição 

das papilas normais estendidas até os pontos de contato, sem sinais de 

inflamação.  Neste estudo, observou-se que a divina proporção esteve 

muito próxima nos dois grupos de indivíduos, demonstrando que a 

proporção divina não influenciou na avaliação estética. 

Carlsson et al.12 (1998) realizaram estudo com o objetivo de 

verificar uma comparação entre os critérios adotados por vários centros 

internacionais quanto à avaliação da aparência dental. Participaram do 

estudo, realizando as avaliações, 203 dentistas, 197 técnicos dentais e 

254 pessoas leigas, sendo a idade média dos avaliadores de 40 anos. 

Quanto ao gênero, 54% eram do sexo masculino e 46% do sexo feminino. 

Um álbum, composto de cinco jogos de fotografias, manipuladas por 

computador, de um homem e de uma mulher, foi usado para ser avaliado 

sobre as preferências de diferentes aspectos da aparência dental. A 

manipulação dos dentes das imagens incluía: 1. tamanho: pequena, 

média e grande; 2. forma: oval, triangular e retangular; 3. coloração: clara, 

média e escura; 4. linha do sorriso (linha das margens incisais 

superiores): reta, côncava e convexa; 5: diastema: presença ou ausência 

ente os incisivos centrais superiores.  Nos resultados verificou-se um 

conflito de opinião entre os avaliadores leigos e os dentistas e técnicos na 

maioria dos itens avaliados. Verificou-se preferência para a linha do 

sorriso convexa (acompanhando a curvatura do lábio inferior), mas no 

sexo masculino também foi bem aceito a linha do sorriso reta, indicando 

diferença entre os sexos. Pacientes preferiram dentes de coloração mais 

clara do que dentistas. O diastema foi inaceitável em quase todos os 

grupos, porém, verificou-se rejeição maior ao diastema central entre os 

grupos de avaliadores orientais, sendo esta característica melhor aceita 

nos grupos europeus.  A forma dental triangular em ambos os sexos foi a 

menos popular, enquanto que a oval para o gênero feminino e a 

retangular no masculino, foram as formas dentais preferidas. O tamanho 

dental preferido foi de médio a grande.  

Revisão Bibliográfica 



 57

Ackerman et al.2 (1998) relataram que um dos objetivos da 

ortodontia é melhorar o sorriso, mas não existe um critério definido para 

verificar a relação dos dentes com os lábios e a face e, a partir daí, 

estabelecer objetivos de tratamento ou acompanhamento do tratamento. 

Estes critérios são feitos, na sua maioria, subjetivamente. Por vezes o 

modo que o paciente se enxerga no espelho ao sorrir, é diferente do 

modo que o ortodontista analisa a disposição dos dentes em oclusão, 

com os retratores labiais. Os autores sugerem a utilização da análise das 

fotografias em sorriso posado como padrão na documentação ortodôntica. 

Os autores modificaram a classificação de Peck e Peck13 designando o 

estágio 1 como “sorriso posado” e o estágio 2 como “não posado 

(espontâneo)”.  O sorriso não posado é involuntário, induzido pela alegria, 

onde todos os músculos da expressão facial são utilizados. O sorriso não 

posado é natural no sentido que expressa autenticamente a emoção 

humana. O sorriso posado, de modo contrário, é voluntário e não 

necessita estar acompanhado pela emoção; é estático, podendo ser 

sustentado e reproduzido. Verificou-se neste trabalho a reprodutibilidade 

do sorriso posado, através de cinco assistentes que realizaram, cada 

uma, duas fotografias de sorriso tiradas de cinco indivíduos. Neste artigo 

os autores propõem um método para mensurar digitalmente as 

características do sorriso dos pacientes ortodônticos. Os autores 

desenvolveram um programa de computador com base em estudos da 

utilidade de fotografias de sorriso, que é capaz de mensurar 

características das arcadas dentárias, lábios e tecido mole no sorriso em 

pose de pacientes. Neste programa foi ajustada uma grade com 3 linhas 

horizontais e 4 linha verticais, que podem ser movimentadas com o cursor 

do “mouse” e colocadas sobre a imagem da fotografia de sorriso. A 

habilidade em posicionar estas linhas sobre a fotografia determina a 

precisão das medidas e da técnica. Como referência, através dos 

modelos, utilizaram as distâncias mesio-distal e cérvico-incisal do incisivo 

central superior direito medida com um paquímetro digital. Esta grade 

Revisão Bibliográfica 



 58

atribui 11 medidas ao sorriso. Transferindo estes valores ao programa, 

associando-os à medição das mesmas medidas na imagem digitalizada 

da fotografia de sorriso, tornou-se possível obter os valores reais de 

várias medidas na fotografia de sorriso. Foi realizado um teste para 

verificar a reprodutibilidade do sorriso não forçado e a fidelidade da grade 

do sorriso. Após a comprovação do método, os autores o utilizaram em 

uma amostra de 30 pacientes tratados e 30 não tratados, comparando-os 

quanto à exposição dos incisivos, cobertura labial, alteração na distância 

inter-caninos, espaço interlabial e largura do sorriso. As idades dos 

grupos eram de 11,1 para o tratado e 9,6 para o controle, sendo que o 

tempo entre as duas avaliações foi de 2,53 anos para o grupo tratado e 

de 2,46 anos para o grupo controle. Foram comparadas as alterações 

ocorridas entre os períodos inicial e final entre os grupos. Verificou-se 

diferença na distância intercaninos superiores entre os grupos controle e 

tratado, sendo esta distância maior no grupo tratado em 2,5 milímetros, 

valor estatisticamente significante (p<0,001). Quanto ao arco do sorriso, 

somente 13% da amostra não tratada mostrou alguma alteração durante 

o período de observação, enquanto que no grupo tratado 32% das linhas 

do sorriso foram classificadas como consoantes ao lábio inferior ao início 

e como planas após o tratamento. 

Cooke & Wei13 (1998) realizaram estudo a fim de verificar a 

reprodutibilidade da posição natural da cabeça para tomadas 

radiográficas cefalométricas laterais. Foram verificados os efeitos das 

olivas auriculares, meio externo de referência ocular (muro de espelho), 

gênero e tempo entre uma radiografia e a repetição. Utilizaram-se 217 

crianças chinesas com 12 anos de idade selecionadas aleatoriamente. Os 

garotos tenderam a olhar mais para cima (alteração média de 2 graus, 

p<0,001) quando tinham o espelho como referência. A reprodutibilidade 

foi mais bem obtida quando um espelho foi utilizado como referência. Não 

se verificou diferenças estatísticas entre usar, ou não, as olivas 

auriculares quanto à reprodutibilidade da posição da cabeça, concluindo, 
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também, que uma posição mais natural da cabeça é obtida sem a 

utilização das olivas auriculares e o cefalostato.  

KOKICH et al.33 (1999) idealizaram um estudo para determinar 

a percepção de pessoas leigas, dentistas e ortodontistas com respeito a 

variações mínimas no tamanho e alinhamento dentais e sua relação com 

os tecidos moles adjacentes. Fotografias de sorriso foram 

intencionalmente alteradas (Adobe Photoshop 4.0) em uma de oito 

discrepâncias estéticas anteriores em graus variáveis de desvios, 

incluindo variações no comprimento da coroa, largura da coroa, 

angulação na coroa dos incisivos, linha média, ameia gengival, margem 

gengival, plano incisal e distância entre a margem gengival e o lábio 

superior. Quarenta imagens foram aleatoriamente distribuídas em um 

questionário e graduadas de acordo com a atratividade por três grupos: 

ortodontistas, dentistas generalistas e público leigo. Nas imagens 

fotográficas dos sorrisos, o nariz e o mento não foram enquadrados para 

evitar o número de variáveis. Também foram incluídas na amostra 

somente fotografias de pessoas do sexo feminino com o mesmo tom de 

pele. Foi utilizada para avaliação uma escala visual análoga de 50 

milímetros abaixo de cada fotografia, sendo limitada de acordo com os 

extremos de atratividade. O limite esquerdo (sobre o valor zero) foi 

denominado “menos atrativo” e o limite direito (sobre o valor 50 

milímetros) foi denominado “mais atrativo”. Todos os valores sobre a 

escala visual análoga de 0 a 50 milímetros marcam a percepção estética 

dental de cada avaliador. Os valores individuais foram medidos em 

milímetros por sobre a escala para determinar a contagem 

correspondente. Os resultados demonstraram ser necessário um desvio 

de 4 milímetros da linha média dental maxilar para que os ortodontistas 

considerassem os sorrisos como antiestéticos. Entretanto, dentistas 

clínicos e leigos não detectaram nem mesmo o desvio de 4 milímetros. 

Todos os três grupos foram capazes de detectar uma discrepância de 2 

milímetros na angulação das coroas dos incisivos superiores. Uma 
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inclinação do plano incisal de 1 milímetro, bem como um estreitamento de 

3 milímetros na largura do incisivo lateral superior foram necessários para 

ortodontistas e dentistas clínicos detectarem uma pior estética. Pessoas 

leigas foram incapazes de detectar uma assimetria do plano incisal até 

que atingisse 3 milímetros, ou um estreitamento na largura do incisivo 

lateral até que atingisse 4 milímetros. Os níveis de percepção para 

abertura da ameia incisal e para a distância entre a cervical dos incisivos 

superiores e lábio superior foram de 2 milímetros para os ortodontistas. A 

abertura da embrasura gengival foi detectável pelos dentistas clínicos e 

leigos quando atingiu 3 milímetros, enquanto a exposição gengival foi 

classificada como menos atrativa por estes dois grupos quando atingiu 4 

milímetros. Este estudo mostrou que os três grupos de avaliadores 

detectaram discrepâncias estéticas dentais específicas em graus variados 

de desvio, o que deve ser levado em consideração pelo profissional nas 

recomendações de tratamento. 

 Snow67 (1999) sugeriu a utilização da porcentagem dourada 

para verificar a avaliação estética e simetria da disposição dental anterior 

superior durante o sorriso. Esta porcentagem dourada dentária é 

realizada com base na distância intercaninos, visível numa fotografia 

frontal, que é representada pelo valor de 100%. Uma arcada em correta 

porcentagem dourada, na visão frontal, possui cada incisivo central 

ocupando 25% da distância intercaninos, cada incisivo lateral 

representam 15% e cada canino ocupando 10% da mesma distância, 

totalizando os 100%. O autor sugere que diferentes sociedades podem 

possuir diferentes porcentagens desta proporção para aceitar sorrisos 

como sendo mais estéticos. O autor considera que três elementos de 

composição são de suma importância para a estética: simetria com a linha 

média, dominância anterior (correta porcentagem dourada) e proporção 

regressiva da exposição dental criada pela curvatura do arco 

dentoalveolar. 
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Johnston et al.32 (1999) investigaram a percepção de 

discrepâncias entre as linhas média facial e dentária por ortodontistas e 

leigos. Uma fotografia de sorriso de uma jovem adulta com as linhas 

médias coincidentes foi modificada movendo-se a linha média dental 

relativa à linha média facial. Vinte ortodontistas e vinte leigos avaliaram a 

atratividade dos sorrisos original e com as linhas médias alteradas através 

de uma escala de 10 pontos, sendo a menos atrativa com valor 1 e a mais 

atrativa com valor 10. Os resultados mostraram que as imagens foram 

avaliadas como menos atrativas tanto por ortodontistas como por leigos, à 

medida que o desvio da linha média dentária aumentava em relação à 

linha média facial. Através de análise mais criteriosa verificou-se que os 

ortodontistas são mais sensitivos a pequenas discrepâncias das linhas 

médias dentária e facial. Um desvio de 4 milímetros entre estas duas 

linhas médias mostrou-se perceptível em 100% dos ortodontistas e em 

93% dos leigos. 

Morley44 (1999) realizou estudo avaliando características da 

dentição que conferem jovialidade ao sorriso. Dentes desgastados, 

escurecidos e pouca visibilidade vertical dos dentes anteriores são 

características de dentição envelhecida. O autor comentou que a posição  

e exposição dos dentes anteriores e sua relação com os tecidos moles 

também são importantes na estética facial. O sorriso jovial é caracterizado 

por incisivos centrais superiores mais longos verticalmente que os 

incisivos laterais adjacentes. Os pontos de contato incisais para estes 

dentes anteriores estão localizados na junção dos terços incisal e médio, 

evidenciando embrasuras incisais bem definidas. Um parâmetro útil é a 

quantidade de dentes revelados entre uma linha imaginária entre as 

comissuras labiais. Sorrisos joviais revelam, segundo o autor, entre 75 a 

100 por cento dos dentes maxilares entre as comissuras labiais. À medida 

que esta quantidade se situa abaixo de 40 por cento, a face torna-se 

marcadamente idosa.  
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Bowman9 (1999) realizou estudo acerca da influência da 

ortodontia na estética facial, principalmente sobre efeitos de exodontias 

sobre o perfil e o sorriso. Concluiu que as extrações dentárias, quando 

bem indicadas, não apresentam efeitos deletérios sobre o perfil facial, 

nem sobre a estética do sorriso. O autor discute que a sugestão de que 

as extrações dentárias criam os espaços negros intra-orais (“espaços 

negativos”) nos cantos da boca é infundada, mostrando que não ocorre 

diminuição na largura da arcada com as extrações, não existindo relação 

entre extrações e diminuição na estética do sorriso.  

Lichter et al.36 (1999) referiram-se ao corredor bucal, também 

conhecido como o “espaço negativo”, ao espaço negro que aparece 

durante a formação do sorriso, proporcionando uma noção de 

profundidade. Este espaço ocorre entre os cantos da boca e a superfície 

bucal dos dentes maxilares. O espaço negativo é afetado pela largura do 

sorriso, arco maxilar, músculos faciais e posicionamento das superfícies 

bucais dos pré-molares maxilares.  

Dong et al.16 (1999) revisaram na literatura características, tais 

como atratividade, efeito da idade, condição de saúde oral, personalidade 

de um sorriso agradável. Utilizaram uma amostra de 240 estudantes 

universitários (129 masculinos e 111 femininos) com oclusão normal, em 

fotografias do terço inferior da face com sorriso amplo, verificadas através 

de escore de cinco níveis por 5 dentistas e 5 professores de finas artes. 

Com relação à visibilidade dos dentes nos cantos da boca e amplitude 

lateral da arcada, a grande maioria (57%) dos indivíduos da amostra 

aparentavam os segundos pré-molares ao sorrir. Verificaram que foram 

mais atrativos os sorrisos em que os primeiros molares eram visíveis no 

sorriso e os menos estéticos foram aqueles onde somente os caninos 

eram visíveis. Verificou-se na mesma amostra a efetividade de exercícios 

para se melhorar o aspecto do sorriso. O primeiro exercício consistia em o 

paciente se olhar em um espelho e, a partir da posição de repouso, 

realizar vagarosamente um sorriso amplo forçado, mantendo-o por 10 
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segundos e, após, retornar ao repouso. O segundo exercício consistia em 

o paciente realizar um sorriso amplo forçado e mantê-lo com os dedos 

pressionando firmemente as comissuras labiais e, após, voltar à posição 

de repouso contra a resistência dos dedos nas comissuras. Ambos 

exercícios eram repetidos várias vezes durante 4 semanas. Os resultados 

mostraram melhora na qualidade dos sorrisos logo depois de realizados 

os exercícios, medida através de análise de fotografias e escores 

estéticos, voltando aos índices iniciais quando houve descontinuidade dos 

exercícios. 

Philips53 (1999) identificou quatro estágios de um ciclo de 

sorriso, sendo Estágio I: lábios fechados; Estágio II: posição de descanso; 

Estágio III: sorriso natural (três quartos) e estágio IV: sorriso expandido 

(amplo). O autor comenta que os sorrisos variam e são únicos para cada 

indivíduo e, ainda, muitos sorrisos não diferem muito de natural para 

expandido. Classificou, ainda, os sorrisos em três grupos básicos: 

1. O sorriso de comissura, visto em aproximadamente 67% da 

população, onde as comissuras labiais elevam-se acima dos incisivos 

centrais superiores, que se posicionam abaixo dos primeiros molares 

superiores. 

2. Sorriso cúspide, encontrado em 31% da população, tem o 

formato visualizado como um diamante. É identificado pela dominância do 

músculo elevador labial superior. 

3. Sorriso complexo, visto em 2% da população, onde todos os 

músculos são contraídos no sorriso, especialmente a retração dos lábios 

inferiores, mostrando todos os dentes superiores e inferiores, 

simultaneamente. 

Phillips53 (1999) também classificou os dentes de acordo com 

sua exposição: 

Tipo 1 – Dentes maxilares somente; 

Tipo 2 – Dentes maxilares e mais de 3 milímetros de gengiva; 

Tipo 3 – Dentes mandibulares somente; 
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Tipo 4 – Dentes maxilares e mandibulares; 

Tipo 5 – Nem dentes maxilares nem mandibulares. 

Desta maneira, Philips53 (1999) possibilitou categorizar um 

sorriso de acordo com combinações destas classificações. Por exemplo, o 

sorriso mais comum é o sorriso de comissura, estágio III e tipo 1.  

Morley & Eubank45 (2001) consideraram que o estudo do 

sorriso envolve quatro partes: estética facial, estética gengival, 

microestética e macroestética. Sobre a estética facial os autores 

consideram a musculatura, lábios e tecidos adjacentes ao sorriso. A 

saúde e aparência são importantes na estética gengival. Em termos de 

microestética os autores consideram os dentes individualmente, sua 

anatomia, coloração e localização. A macroestética representa os 

princípios a serem aplicados quando os agrupamentos de dentes 

individuais são considerados. A relação entre estes dentes e as estruturas 

de tecidos moles adjacentes e as características faciais do paciente criam 

uma tela dinâmica tri-dimensional. O efeito visual cumulativo dos dentes 

anteriores, freqüentemente transcende a soma das partes individuais. A 

chamada macroestética atenta para identificar e analisar as relações e 

proporções entre os dentes anteriores e pontos de referência em tecido 

mole adjacentes. Segundo os autores, na arquitetura do sorriso o ponto 

de partida é identificar a linha média facial. Como muitos pacientes 

possuem olhos, nariz e mento com assimetrias, os autores sugerem a 

utilização do ponto mediano entre as sobrancelhas, chamado nasion, e do 

ponto chamado filtrum, ou ponta do cupido sobre o lábio superior. Para 

alcançar estética máxima a linha média facial deve coincidir com a linha 

entre os dois incisivos centrais superiores e, em casos onde isto não é 

possível, estas linhas devem ser paralelas. O padrão de silhueta criado 

pelas margens incisais e separação entre os dentes maxilares anteriores 

e o fundo escuro da boca auxiliam a definir um sorriso agradável.  Este 

espaço entre as incisais dos dentes é chamado de espaços de 

embrasura. Estes espaços seguem um padrão que se desenvolve entre 
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os incisivos centrais e progride lateralmente, aumentando de tamanho 

entre os dentes à medida que se localiza mais posteriormente. A 

coloração dos dentes também se torna mais escura à medida que os 

dentes tornam-se mais posteriores. A quantidade de dentes maxilares e 

mandibulares expostos durante a conversação e sorriso varia 

grandemente ao passar da idade, enquanto pessoas jovens mostram de 2 

a 4 milímetros de margem incisal durante a conversação (simulando o 

som da letra “m”),  em pessoas idosas este valor diminui ou desaparece. 

Em pessoas mais idosas os incisivos inferiores começam a aparecer 

mais. Quando os pacientes falam a letra “e” de um modo exagerado ou 

desinibido, o clínico pode verificar a máxima extensão dos lábios. Em um 

sorriso amplo a quantidade de revelação dos dentes posteriores também 

deve ser levada em consideração. Em arcadas estreitas e com ampla 

largura labial, a exposição dental posterior aos caninos pode ser escura 

ou desaparecer completamente. Esta condição é descrita como exposição 

vestibular deficiente e possui, nestes casos, uma estética negativa. 

Quando as margens incisais dos incisivos centrais superiores aparecem 

abaixo das cúspides dos caninos, a linha do sorriso tem um aspecto 

convexo que pode aproximar-se e ter harmonia com a linha do lábio 

inferior. A chamado “linha de sorriso reverso” resulta quando as pontas de 

cúspide dos caninos aparecem mais oclusalmente do que as incisais dos 

incisivos superiores, criando um aspecto côncavo. 

Sarver63 (2001) realizou estudo mostrando a importância da 

linha do sorriso na estética buco-facial. Definiu o arco do sorriso como 

sendo a relação da curvatura das margens incisais dos caninos e incisivos 

maxilares à curvatura do lábio inferior durante o sorriso. A relação ideal é  

que a curvatura das margens incisais dos dentes superiores se posicione 

paralela ao contorno do lábio inferior. O autor descreve dois tipos de 

sorriso, o forçado e o espontâneo. O sorriso forçado pode ser 

reproduzido, é voluntário e pode ser mantido estático. O sorriso 

espontâneo não pode ser reproduzido, pois é ativado pela alegria e pela 
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emoção. Em relação à dimensão transversal do sorriso, ou largura do 

sorriso, verifica-se a presença e quantidade do corredor bucal, também 

chamado de espaço negativo. Os ortodontistas devem atingir apropriado 

corredor bucal. O corredor bucal sofre influência não só da largura 

maxilar, mas, também, da posição ântero-posterior da maxila em relação 

ao lábio. 

Segundo Ackerman & Ackerman1 (2002) recentes avanços 

tecnológicos permitem a medição das relações dinâmicas dos lábios e 

dentes, permitindo sua incorporação na lista de problemas ortodônticos e 

planos biomecânicos. Um problema da avaliação da posição dos incisivos 

é que quando ela é verificada na radiografia cefalométrica lateral, esta 

posição é avaliada em repouso, e não de um modo dinâmico, como em 

uma análise fotográfica. Analisando a anatomia do sorriso em foto, os 

lábios, superior e inferior, moldam a zona do sorriso. Dentro desta área de 

trabalho, os componentes do sorriso são os dentes e a gengiva.  Os 

determinantes de tecido-mole da área do sorriso são a espessura do 

lábio, largura entre as comissuras, espaço inter-labial, índice de sorriso 

(largura x altura) e arquitetura gengival. Embora as comissuras dos lábios 

formem as bordas laterais do sorriso, os olhos podem perceber 

comissuras internas e externas, delineadas pelas confluências mais 

internas e externas, respectivamente, dos vermelhões dos lábios nos 

cantos da boca. A comissura interna é formada pela mucosa que recobre 

o músculo bucinador onde se insere com as fibras do músculo orbicular 

oral. A extensão que o ortodontista é capaz de diferenciar entre a 

anatomia das comissuras interna e externa é amplamente dependente 

das condições de iluminação. Quando uma imagem é tomada somente 

com iluminação ambiente, o corredor bucal freqüentemente aparece mais 

pronunciado do que quando luz suplementar é adicionada. Então, o que é 

chamado de “espaço negativo” é freqüentemente nenhum espaço, mas 

mera ilusão. Fotógrafos profissionais aproveitam-se deste efeito para 

manipular a luz e melhorar características do sorriso. Segundo os autores 
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existem dois tipos de sorriso: o sorriso social e o sorriso espontâneo. O 

sorriso social, ou aquele usado para cumprimento, é uma expressão facial 

voluntária estática. Os lábios separam-se devido à contração moderada 

dos músculos elevadores dos lábios e os dentes e, algumas vezes, o 

contorno gengival torna-se aparente. O sorriso espontâneo, ocasionado 

por sorriso ou grande prazer, é involuntário. Ele resulta da contração 

máxima dos músculos elevadores e depressores dos lábios superior e 

inferior, respectivamente. Isto causa expansão completa dos lábios, com 

máxima exposição dos lábios e gengiva. O estilo de sorriso é outro fator 

da zona de exposição determinado pelos tecidos moles. Existem três 

estilos de sorriso: o sorriso cúspide, o sorriso complexo e o sorriso Mona 

Lisa. O estilo de sorriso de uma pessoa depende da direção da elevação 

e da depressão dos lábios e dos grupos musculares predominantemente 

envolvidos. O sorriso de cúspide, ou de comissura, é caracterizado pela 

ação de todos os elevadores do lábio superior, elevando-o como uma 

persiana de janela para expor os dentes e gengiva. O sorriso complexo, 

ou de dentição-completa, é caracterizado pela ação dos elevadores do 

lábio superior e pelos depressores do lábio inferior agindo 

simultaneamente. O sorriso Mona Lisa é caracterizado pela ação dos 

músculos zigomáticos maiores, desenhando o contorno das comissuras 

para fora e para cima, seguido pela elevação gradual do lábio superior. 

Pacientes com sorrisos complexos tendem a mostrar mais dentes e 

gengiva do que pacientes com sorrisos Mona Lisa. A fotografia das 

imagens dos sorrisos dos pacientes tem duas considerações principais. A 

primeira versa sobre a dificuldade em padronizar as fotografias devido a 

diferenças nos ângulos das câmeras, distância ao paciente, posição da 

cabeça e diferença entre técnicas fotográficas intra e extra-orais. Uma 

maneira de padronizar as fotografias é utilizar o cefalostato, com os 

ouvidos do paciente adaptados às olivas e posicionado em posição 

natural da cabeça. Quando retratores de lábio são usados para fotografia 

intra-oral frontal, a lente da câmera é posicionada paralelamente ao plano 
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oclusal. Quando o sorriso é fotografado a lente da câmera é posicionada 

perpendicularmente à face, em posição natural da cabeça, efetivamente 

disparando de posição acima do plano oclusal. O resultado é uma 

diferença na aparência do arco do sorriso nestas duas visões. A segunda 

dificuldade é a repetição do sorriso social durante uma sessão de 

fotografias e, mais ainda, durante um período longo de tempo. Quando 

fotografias são tiradas após um período de tempo entre elas, o clínico 

consegue perceber diferença entre os sorrisos. Os autores descrevem 

que deve ser compreendido que não existe um único sorriso “ideal”. O 

mais importante deve ser atingir um sorriso “equilibrado”, o qual pode ser 

descrito como um posicionamento adequado dos dentes e gengiva na 

zona dinâmica aparente.  
Naylor47 (2002) sugeriu a Análise da Grade Estética como um 

sistema para avaliar os problemas básicos que comprometem um sorriso 

atraente. Neste método uma fotografia é tomada dos dentes anteriores 

com os lábios retraídos. Os contornos superior e inferior da fotografia são 

alinhados, paralelamente, com a linha interpupilar, assumindo que a linha 

interpupilar esteja paralela ao horizonte. Quando isto não acontece, as 

bordas laterais da fotografia devem ser ajustadas paralelas com a linha 

média facial. Orientando a fotografia às referências faciais e incorporando 

as posições ideais dos planos incisais, linha mais alta do lábio superior, 

eixo da linha média e proporcionando áreas de contato, a grade é 

formada. A grade construída desta maneira fornece um método para 

demonstrar desvios da composição estética dos dentes anteriores.  

Rosenstiel & Rashid60 (2002) realizaram um estudo com 

finalidade de determinar a preferência do público em geral para cinco 

variáveis estéticas: presença ou não de embrasuras incisais entre os 

dentes anteriores superiores, presença ou não de diastema entre os 

incisivos centrais superiores, presença ou não de desvio da linha média 

superior, coloração dental normal ou coloração dental clareada, proporção 

entre os dentes anteriores superiores normal ou alterada com relação à 
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proporção dourada. Neste estudo foi utilizado uma fotografia original 

digital (Nikon CoolPix 950), que foi manipulada por um programa de 

computador (Adobe Photoshop 5.0), gerando as 5 variáveis do sorriso 

original, sendo que cada variável era comparada somente com a 

fotografia original. Este estudo foi disponibilizado para ser avaliado pela 

internet e os respondentes eram orientados a dar sua opinião 

comparando a fotografia original com cada uma das variáveis. 

Visualizando as duas fotografias, a original e a alterada, o participante era 

orientado da seguinte maneira, por exemplo: “Olhem, cuidadosamente, 

para estes dois sorrisos. A cor é supostamente a mesma, mas os dentes 

em A possuem margens arredondadas, enquanto que em B possuem 

margens retas. Qual você prefere e o quanto?”. As preferências eram 

armazenadas para cada uma das cinco possibilidades, utilizando a 

seguinte escala: “prefiro A muito mais a B”, “prefiro A pouco mais a B”, “A 

e B são muito parecidas”, “prefiro B muito mais a A” ou “prefiro B pouco 

mais do que A”.  Como resultados, o diastema (aproximadamente 0,5mm 

entre os incisivos centrais superiores) produziu a mais forte opinião dos 

respondentes, com 90% preferindo fortemente a imagem original sem os 

diastemas. A imagem com desvio da linha média superior 

(aproximadamente 3mm) teve 80% dos respondentes preferindo mais a 

original sem desvio. Das cinco situações, as imagens com diferentes 

proporções dentárias foram as que receberam as respostas mais 

“parecidas”, com 33% das escolhas não percebendo sua diferença. 

Dentes clareados receberam somente 21,6% das preferências, enquanto 

que as embrasuras incisais foram preferidas por 61% dos avaliadores. 

Quanto à variável sexo entre os avaliadores, o sexo feminino apresentou 

preferências mais coincidentes entre si em todas as condições, ou seja, 

quase todas as respondentes do sexo feminino tiveram as mesmas 

preferências. Pessoas com menos de 40 anos tiveram fortes preferências 

para dentes brancos, contra diastemas e respondentes leucodermas 

tiveram forte preferência contra diastema. 
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5- PROPOSIÇÃO 
 

 

O presente trabalho se propõe a: 

 
1- Como objetivos gerais: 

 

1.1- Medir o espaço negativo durante o sorriso em milímetros e 

porcentagem em relação à distância entre as comissuras labiais, 

estabelecendo um padrão a ser utilizado para diagnóstico e avaliação 

clínica de desvios da normalidade desta medida. 

 
1.2- Avaliar se o espaço negativo exerce influência na estética 

do sorriso. 

 

2- Como objetivos específicos: 

 

2.1- Verificar se as assimetrias no espaço negativo entre os 

lados direito e esquerdo, caso existam na presente amostra, exercem 

influência sobre a estética do sorriso. 

 
2.2- Verificar se existe diferença entre os gêneros com relação 

ao espaço negativo.  

 
2.3- Verificar se existe diferença entre leigos e ortodontistas na 

avaliação estética do espaço negativo.  
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6- MATERIAL E MÉTODO 

 
 
6.1- MATERIAL 
 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas 180 

fotografias, em preto e branco, obtidas de 60 alunos voluntários do Curso 

de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, em 

Florianópolis, Santa Catarina, sendo 30 indivíduos de cada gênero 

(masculino e feminino).  

Para inclusão na amostra os indivíduos deveriam apresentar 

todos os dentes permanentes presentes nas arcadas, com possível 

exceção dos terceiros molares, padrão facial mesocefálico, serem 

leucodermas e com idades variando entre 18 e 25 anos. Selecionaram-se 

indivíduos com bom alinhamento dental em ambas as arcadas e 

selamento labial espontâneo. 

Não fizeram parte da amostra indivíduos portadores de 

anomalias dentais e faciais, ou com dificuldade de expressar um sorriso 

amplo e forçado. Não foram utilizados na amostra indivíduos que 

utilizaram ou que estivessem utilizando aparelhos ortodônticos. O padrão 

facial foi analisado clinicamente pelo autor principal do presente estudo, 

sendo excluídos indivíduos com padrões excessivamente dolicocéfalos ou 

braquicéfalos. Foram também excluídos indivíduos com diastemas entre 

os incisivos, alterações significativas de cor entre os dentes, 

apinhamentos dentais de moderados a severos, próteses visíveis, fraturas 

dentais, ou outra característica dento-facial anormal.    

 

6.2- MÉTODO 

 

Previamente à tomada das fotografias, solicitou-se que cada 

participante da amostra exercitasse o sorriso forçado pelo menos 3 vezes 
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ao dia, durante 01 semana, tendo em vista que este método melhora a 

padronização do sorriso (Dong et al.16, 1999). Este exercício consistiu em 

realizar um sorriso forçado frente ao espelho, ampliando e elevando ao 

máximo as comissuras labiais e mantendo-as nesta posição com os 

dedos por 10 segundos. Desta maneira, pretendeu-se padronizar, ao 

máximo, os sorrisos na amostra.  

As fotografias foram realizadas em norma frontal, enquadrando 

o terço inferior da face, incluindo a ponta do nariz e mento, estando os 

indivíduos fotografados em sorriso amplo (Figura 2). Os indivíduos 

participantes da amostra foram fotografados sentados, com as olivas do 

cefalostato suavemente inseridas nos condutos auriculares externos e a 

cabeça posicionada em posição natural (Showfety et al.65, 1983; Arnett & 

Bergman4, 1993; Margolis40, 1997; Cooke e Wei13, 1998). De modo 

semelhante ao empregado por Phillips et al.54 (1984), foi utilizada uma 

régua metálica* de precisão milimétrica como escala para realizar as 

medições. Esta régua foi posicionada próxima, no mesmo plano no 

sentido ân  tero-posterior, à comissura labial do individuo no momento da 

fotografia (Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografia de sorriso e régua metálica utilizada 
como escala milimétrica. 

 
*- Kawasa, Japão. 
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Todas as fotografias foram realizadas no mesmo ambiente, 

fechado com as mesmas condições de luz, sem iluminação natural. Todas 

as fotografias foram tomadas com a mesma câmera digital modelo 

CoolPix 950*, com a qualidade de resolução de 2.000 pixels. As 

fotografias foram tomadas com os indivíduos da amostra posicionados em 

um cefalostato localizado à distância padronizada de 90 centímetros em 

relação à máquina fotográfica (Figura 3A). Utilizou-se um tripé para 

posicionar a máquina fotográfica de modo ortogonal ao cefalostato, em 

direção frontal centralizada à linha média facial e na altura do plano 

oclusal do indivíduo a ser fotografado (Figura 3B). O ponto de emissão do 

flash de iluminação localizava-se 2 centímetros acima do ponto central da 

lente da máquina fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A- Distância de 90 centímetros do cefalostato à 
máquina fotográfica utilizada; B-Posicionamento ortogonal 
da máquina fotográfica em relação ao cefalostato, e na 
altura do plano oclusal do indivíduo a ser fotografado. 
 

 

 

 

 

*- Nikon, Japão. 

A B 
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Com a finalidade de evitar um aspecto artificial no sorriso, 

realizaram-se fotografias até a obtenção de 03 poses em sorriso amplo 

forçado com aspecto natural, de cada um dos 60 indivíduos selecionados 

para fazerem parte da amostra, totalizando 180 fotografias. Procurando-

se evitar tendenciosidades, selecionou-se, aleatoriamente, somente uma 

fotografia de cada indivíduo para fazer parte desta pesquisa, totalizando 

60 fotografias analisadas.  

Depois de realizadas e selecionadas as fotografias digitais, 

foram medidos a amplitude do sorriso, os espaços negativos direito e 

esquerdo e a proporção que o espaço negativo ocupava dentro da largura 

total do sorriso, de acordo com o método proposto por Johnson & Smith31 

(1995) (Figura 4). Foi projetada uma linha entre as comissuras labiais 

(pontos cheilion direito e esquerdo) e desta maneira se mediu, em 

décimos de milímetros, a amplitude máxima da boca durante o sorriso, 

medida esta chamada de amplitude do sorriso. Mediu-se paralelamente à 

linha da amplitude do sorriso a distância, em décimos de milímetros, entre 

os pontos laterais mais vestibulares da dentição maxilar até as 

comissuras labiais nos lados direito e esquerdo, representando os 

espaços negativos do sorriso em ambos os lados, respectivamente. Com 

base nas medidas em milímetros da amplitude do sorriso, e espaços 

negativos direito e esquerdo em milímetros, obteve-se a porcentagem do 

espaço negativo nos lados direito e esquerdo em relação à amplitude 

máxima da boca durante o sorriso (Figura 4).  

Foi utilizado para a realização das medidas nas imagens 

fotográficas o programa UTHSCSA*, que possibilita realizar mensurações 

diretamente no computador em imagens digitalizadas, desde que se 

tenha uma escala para compensar a ampliação/redução da mesma. 

 

 

 

 

*- University of Texas Health Science Center at San Antonio -
ImageTool for Windows , versão 1.21 (Copyright 1995-96). 
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Figura 4. Método utilizado para realizar as medições da 
amplitude do sorriso e dos espaços negativos direito e 
esquerdo, em milímetros e em porcentagem.  

 

 

Foi composto um álbum com as 60 fotografias de sorriso. Estas 

fotografias enquadravam somente a área bucal, incluindo os lábios, 

dentes e estruturas intra-bucais visíveis (Figura 5), evitando que outras 

estruturas faciais como nariz e mento interferissem nas avaliações. 

Devido aos dentes não apresentarem cores uniformes, o que poderia 

influenciar na avaliação estética22, todas as fotografias foram impressas 

em escala de preto e branco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Enquadramento das fotografias dispostas no álbum, 
mostrando os lábios, dentes e estruturas intra-bucais visíveis. 

60mm=100% 

7mm=11,66% 6mm=10% 
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As fotografias foram impressas em papel de alta qualidade e 

dispostas, aleatoriamente, para serem julgadas quanto à estética por 

quatro julgadores, chamados de Operadores, sendo dois ortodontistas e 

dois leigos, a fim de receberem a avaliação estética. A avaliação estética 

foi realizada após a análise de todas as fotografias, de acordo com uma 

escala de valores proposta, semelhante à escala visual análoga utilizada 

por Shaw et al.64 (1985), e Kokich et al.33 (1999). Esta escala varia de 

modo crescente em valores de esteticamente muito ruim, esteticamente 

ruim, esteticamente neutro, esteticamente bom até esteticamente muito 

bom. A escala de valores estéticos foi disposta logo abaixo de cada 

fotografia para o registro dos Operadores, como ilustra a Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6. Exemplo de fotografia e escala estética utilizada para que 
os Operadores realizassem sua avaliação. 

 
 

 

Muito Ruim      Ruim           Neutro      Bom  Muito Bom 
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Cada Operador foi orientado a demarcar sobre a escala abaixo 

de cada figura, de acordo com seu julgamento estético, o ponto em que o 

sorriso mais se aproxima dos valores da escala visual estética, como na 

Figura 7. Após cada operador realizar suas avaliações estéticas, os 

pontos demarcados sobre a escala estética foram convertidos em notas 

de 0 a 10, de acordo com a aproximação das extremidades da escala, 

sendo 0 o valor estético mínimo e 10 o valor estético máximo. Duas 

semanas após a primeira avaliação do álbum de fotografias, cada 

Operador recebeu um segundo álbum com as mesmas 60 fotografias, 

porém, dispostas em ordem diferente do primeiro álbum, a fim de se 

verificar a consistência das avaliações estéticas. Desta maneira, cada 

Operador designou duas notas estéticas para cada fotografia, sendo 

chamada de M1 a nota da primeira avaliação, e de M2 a nota da segunda 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exemplo de demarcação (em vermelho) na escala estética 
utilizada, de acordo com a avaliação dos Operadores.  
 

 

Para se verificar a hipótese de que o espaço negativo 

influenciaria na avaliação estética das fotografias de sorriso, utilizou-se a 

média dos valores dos espaços negativos das fotografias com maiores 

Muito Ruim      Ruim           Neutro     Bom  Muito Bom 
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valores e das fotografias com os menores valores para esta medida e 

analisou-se, estatisticamente, em relação à nota estética atribuída a elas 

pelos operadores. O valor do espaço negativo para cada fotografia foi 

obtido pela média dos valores dos espaços negativos direito e esquerdo 

porque os lados direito e esquerdo não mostraram diferença significativa 

quando se estudou a assimetria entre os lados, como visto nas Tabelas 5 

e 6 (páginas 92 e 93, respectivamente). 

 Caracterizou-se, do total das 60 fotografias, como menores 

valores da variável espaço negativo os 20% (12 fotografias) primeiros de 

seus valores, isto é, os valores que precederam o Percentil de Ordem 20 

(P20) e como maiores valores da variável espaço negativo os 20% (12 

fotografias) maiores de seus valores, isto é, os valores que sucederam o 

Percentil de Ordem 80 (P80). O cálculo desses percentis mostraram P20 

= 7,535% e P80 = 11,696. Então, os valores do espaço negativo menores 

do que 7,535% foram considerados Grupo 1, chamado de G1, e os 

valores do espaço negativo maiores do que 11,696% foram designados 

Grupo 2, chamado de G2. Após os quatro julgadores avaliarem as 60 

fotografias, as 12 fotografias com maiores espaços negativos foram 

comparadas, estatisticamente, quanto à avaliação estética, com as 12 

fotografias com menores espaços negativos. Desta maneira foi verificado 

se as fotografias de sorriso com maiores espaços negativos apresentaram 

notas estéticas diferentes estatisticamente em relação às fotografias com 

menores espaços negativos.  

A fim de avaliar se existe dimorfismo entre os gêneros em 

relação ao espaço negativo, a amostra foi dividida quanto a este fator, em 

relação à média e seu desvio padrão, e foram comparados 

estatisticamente os grupos masculino e feminino.  
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6.3- CALIBRAÇÃO DO OPERADOR 

 

Para verificar a calibração do operador que mediu a amplitude 

do sorriso (em milímetros) e os espaços negativos bilaterais (em 

milímetros e em proporção à amplitude do sorriso), foram realizadas 

medições nas mesmas fotografias em dois momentos distintos com um 

intervalo de 15 dias, em 10 fotografias que faziam parte da amostra. Os 

resultados das repetições das medidas nas mesmas fotografias estão no 

Quadro 1 abaixo, sendo chamado de M1 as medidas tomadas na primeira 

medição, e M2 as medidas tomadas no segundo instante.  

 
 
Quadro 1. Resultados do teste  de calibração do operador, para amplitude 
do sorriso e espaços negativos direito e esquerdo, sendo chamado de M1 
as medidas tomadas na primeira medição, e M2 as medidas tomadas no 
segundo instante. 

 
 

A aplicação do modelo de análise de variância a um critério fixo 

e do teste de homogeneidade de Levene aos dados obtidos nas 

mensurações, em milímetros, das variáveis Amplitude do Sorriso (AS), 

Espaço Negativo Direito (END) e Espaço Negativo Esquerdo (ENE), as 

quais foram realizadas em dois momentos distintos, originou a Tabela 1. 

Foto 

Nº. 

Amplitude 

do Sorriso 

Espaço Negativo 

Direito 

Espaço Negativo 

Esquerdo 

 mm mm % mm % 

 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 
1C 61,69 62,03 5,28 5,47 8,55 8,81 5,66 6,05 9,17 9,75 
10D 66,23 70,61 4,33 4,66 6,53 6,59 5,19 5,33 7,83 7,54 
11E 62,26 61,78 3,78 4,57 6,07 7,39 4,23 4,14 6,79 6,70 
12D 63,07 61,83 9,16 9,39 14,52 15,18 7,52 7,76 11,92 12,55 
14 56,45 57,60 4,31 5,15 7,63 8,94 4,93 5,35 8,73 9,28 
15 58,97 63,09 3,07 3,92 5,20 6,21 4,90 5,43 8,30 8,49 
16 63,63 62,72 5,60 5,90 8,80 9,40 7,12 6,73 11,18 10,73 
18 72,87 73,75 8,79 8,79 12,06 11,91 9,95 10,46 13,65 14,18 
19 62,77 64,51 4,52 5,08 7,20 7,87 4,30 4,86 6,85 7,53 
21 61,93 70,01 6,12 7,12 9,88 10,16 5,57 6,67 8,99 9,52 
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Tabela  1. Freqüência, resumo da análise de variância e teste de 
Levene segundo medidas da calibração do Operador. 

  Análise Variância Teste de Levene 
Medidas N Fo p < Lo p < 
AS (mm) 10 0,740 n 0,401 0,848 n 0,369 

END (mm) 10 0,344 n 0,565 0,025 n 0,876 
ENE (mm) 10 0,182 n 0,675 0,012 n 0,914 

 n = valor não significante (p<0,05). 
 

Na Tabela 1 verificou-se que os valores observados da 

estatística F (Fo), correspondentes a cada medida, não foram 

significantes, porque os respectivos valores da probabilidade de 

significância foram maiores do que o nível de 0,05. Assim, pode-se 

afirmar que o experimentador obteve a mesma grandeza média para a 

amplitude do sorriso, para o espaço negativo direito e para o espaço 

negativo esquerdo, nos dois momentos distintos de mensuração, isto é, 

as médias respectivas de cada medida foram consideradas iguais nos 

dois momentos.  

Os valores observados da estatística de Levene (Lo), 

correspondentes a cada medida, não foram significantes, porque os 

respectivos valores da probabilidade de significância foram maiores do 

que o nível de 0,05. Assim, houve evidência amostral para se afirmar que 

as mensurações realizadas nos dois momentos, para cada uma das 

medidas, apresentaram a mesma variabilidade. A Tabela 2 expõe a média 

e o desvio padrão entre os momentos para cada medida. 

 

Tabela 2. Freqüência, médias e desvios padrão (D.P.) 
segundo as medidas da calibração do Operador. 

Medidas Momento Freq. Média D.P. 
AS (mm) 1° 10 62,987 4,357 

 2° 10 64,793 5,008 
END (mm) 1° 10 5,496 2,035 

 2° 10 6,005 1,842 
ENE(mm) 1° 10 5,937 1,778 

 2° 10 6,278 1,799 
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Portanto, pôde-se afirmar que o experimentador mostrou-se 

calibrado para realizar as mensurações concernentes pois, para cada 

medida, obteve grandezas médias e variâncias estatisticamente iguais 

nos dois momentos em que as mensurações foram realizadas.  

No Gráfico 1 visualizamos as medidas tomadas pelo 

pesquisador nos dois momentos para verificar sua calibração. 
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Gráfico 1. Médias da amplitude do sorriso e espaço negativos 
direito e esquerdo, obtidas nos primeiro e segundo momentos 
pelo pesquisador para verificar sua calibração.  

 

 

6.4- REPETIBILIDADE DAS FOTOGRAFIAS 

 

Para se verificar a repetibilidade das fotografias de sorrisos, ou 

seja, se o sorriso forçado pode ser repetido com a mesma expressão, 

pelo mesmo indivíduo, em outro momento e ser usado como meio de 

comparação, foram realizadas duas séries de fotografias em dias distintos 

(30 dias de intervalo), em 10 indivíduos participantes da amostra. Nessas 

fotografias de sorriso, foram mensurados a amplitude de sorriso e o 
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espaço negativo bilateral. No Quadro 2 abaixo encontram-se os 

resultados dessas medidas na primeira tomada fotográfica (T1), e na 

segunda tomada fotográfica (T2), em 10 indivíduos participantes da 

amostra. 

 

 

Quadro 2. Resultados das medidas na primeira tomada fotográfica (T1), e 
na segunda tomada fotográfica (T2), em 10 indivíduos participantes da 
amostra, para a realização do teste da reprodutibilidade das fotografias. 
Foto 

Nº. 

Amplitude 

do Sorriso 

Espaço Negativo 

Direito 

Espaço Negativo 

Esquerdo 

 mm mm % mm % 

 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
1 61,69 62,02 5,28 5,92 8,55 9,54 5,66 5,34 9,17 8,61 
2 79,05 78,98 9,29 8,65 11,75 10,95 10,72 10,33 13,56 13,07 
3 72,87 71,85 8,79 8,40 12,06 11,69 9,95 8,39 13,65 11,67 

4 73,31 66,74 8,43 8,16 11,49 12,22 4,07 5,96 5,55 8,93 
5 75,80 73,56 7,75 8,02 10,22 10,90 7,25 7,10 9,56 9,65 
6 68,91 66,55 8,71 7,12 12,63 10,69 9,46 8,50 13,72 12,77 
7 63,63 62,78 5,60 5,16 8,80 8,21 7,12 6,98 11,18 11,11 
8 72,87 73,21 8,79 8,84 12,06 12,07 9,95 9,39 13,65 12,82 
9 62,77 62,54 4,52 4,66 7,20 7,45 4,30 3,99 6,85 6,37 
10 61,93 61,72 6,12 6,80 9,88 11,01 5,57 5,43 8,99 8,79 

 

 
 
 

 A aplicação do modelo de análise de variância a um critério 

fixo e do teste de homogeneidade de Levene aos dados obtidos nas 

mensurações, em milímetros, das medidas em duas tomadas fotográficas 

de um mesmo indivíduo originou a Tabela 3. 
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Tabela 3. Freqüência, resumo da análise de variância e 
teste de Levene segundo medidas amplitude do sorriso e 
espaços negativos direito e esquerdo. 
  Análise Variância Teste de Levene 
Medidas N Fo p < Lo p < 

AS (mm)  10 0,215 n 0,649 0,096 n 0,760 
END (mm) 10 0,045 n 0,835 1,067 n 0,315 
ENE (mm) 10 0,068 n 0,797 0,956 n 0,341 

 n = valor não significante (p<0,05). 
 

  

Na Tabela 3 verificou-se que os valores observados da 

estatística F (Fo) correspondentes a cada medida foram não significantes 

porque os respectivos valores da probabilidade de significância foram 

maiores do que o nível de 0,05. Assim, pode-se afirmar que houve 

evidência amostral para se admitir que os indivíduos que posaram para as 

tomadas das fotos num primeiro instante mantiveram as poses nas 

tomadas fotográficas realizadas num segundo instante, que ocorreu 30 

dias após as tomadas fotográficas no primeiro instante. Na Tabela 4 

essas médias e desvios padrão foram apresentados. 

Os valores observados da estatística de Levene (Lo), 

correspondentes a cada medida, foram não significantes, porque os 

respectivos valores da probabilidade de significância (p) foram maiores do 

que o nível de 0,05. Assim, pode-se afirmar que houve evidência amostral 

para se afirmar que as mensurações realizadas na primeira e na segunda 

tomadas fotográficas, para cada uma das medidas, apresentaram a 

mesma variabilidade. A Tabela 4 expõe a freqüência, médias e desvios 

padrão (D.P.) segundo as medidas amplitude do sorriso e espaços 

negativos direito e esquerdo. 
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Tabela 4. Freqüência, médias e desvios padrão (D.P.) 
segundo as medidas amplitude do sorriso e espaços 
negativos direito e esquerdo. 
Medidas  Tomada Freq. Média D.P. 
AS (mm) 1 ª 10 69,283 6,377 

2 ª 10 67,995 6,050 
END (mm) 1 ª 10 7,328 1,762 

2 ª 10 7,173 1,500 
ENE(mm) 1 ª 10 7,405 2,482 

2 ª 10 7,141 2,004 
 

 

Verificou-se, assim, que os elementos que compuseram a 

amostra que serviu de base/piloto para a realização dessa pesquisa, 

repetiram na segunda tomada fotográfica o sorriso forçado que haviam 

produzido na primeira tomada. O Gráfico 2 representa os valores médios 

destas medidas. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Medidas médias da amplitude do sorriso e do espaço negativo 
nos lados direito e esquerdo, das fotografias utilizadas no teste de 
reprodutibilidade destas medidas, nos dois momentos (M1 e M2). 
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Estando o operador calibrado para realizar as medições e 

validadas as fotografias em termos de reprodução do sorriso forçado, 

passou-se à obtenção das fotografias e mensurações da amostra. 

As fotografias de sorriso, utilizadas para obter os resultados 

deste estudo e as avaliações de cada fotografia realizadas pelos 

julgadores, estão dispostas no Anexo 2 (página 139). 

 

6.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

  

Para a verificação da calibração do experimentador e a da 

reprodutibilidade do sorriso forçado, empregou-se o modelo estatístico de 

análise de variância a um critério fixo e o teste de Levene para a 

igualdade de variâncias. O modelo de análise de variância verificou, em 

cada avaliação do sorriso forçado  Amplitude do Sorriso (AS), Espaço 

negativo Direito (END) e Espaço Negativo Esquerdo (ENE)  a existência 

do erro sistemático entre os momentos e/ou tomadas fotográficas e o 

teste de Levene verificou se o erro casual foi igualmente momentos e/ou 

tomadas fotográficas. 

Para o estudo da diferença entre gêneros e assimetria quanto 

ao espaço negativo do sorriso forçado, aplicou-se o modelo de análise de 

variância paramétrica a dois critérios fixos e o teste de Tukey para se 

detectar possíveis diferenças significantes. 

Para o estudo sobre a estética do sorriso forçado, aplicou-se o 

modelo de análise de variância paramétrica a três critérios fixos  Lado, 

Gênero e Operador  e o teste de Tukey para se detectar possíveis 

diferenças significantes. 

A região de rejeição das hipóteses, inerentes a cada tipo de 

análise estatística, foi construída no nível de 0,05 e a regra de decisão 

adotada foi definida com o auxílio da probabilidade de significância p = 

P(E > Eo)  probabilidade de que a estatística E seja maior do que seu 
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valor observado (Eo) nos dados da amostra  do modo que se segue: se 

p foi maior do que 0,05, o valor Eo foi não significante e a hipótese sob 

teste foi aceita; se p foi igual ou menor do que 0,05, o valor Eo foi 

significante e a hipótese sob teste foi rejeitada. 
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7- RESULTADOS 

 
Nos Quadros 3 e 4, a seguir, estão dispostos os valores 

encontrados, individualmente, nas 60 fotografias de sorriso para a 

amplitude máxima em milímetros entre as comissuras labiais (amplitude 

do sorriso). Também estão dispostos nos Quadros 3 e 4 os valores dos 

espaços negativos nos lados direito (END) e esquerdo (ENE), em 

milímetros e em porcentagem em relação à amplitude do sorriso (AS).  
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Quadro 3. Valores da amplitude do sorriso (AS) e dos espaços negativos 
nos lados direito (END) e esquerdo (ENE), em milímetros e em 
porcentagem, dos 30 indivíduos do gênero feminino da amostra estudada. 
 

Foto  AS END ENE 
 mm mm % mm % 

F1 66,23 4,33 6,53 5,19 7,83 
F2 63,63 5,60 8,80 7,12 11,18 
F3 62,77 4,52 7,20 4,30 6,85 
F4 61,69 5,28 8,55 5,66 9,17 
F5 66,75 4,28 6,41 5,31 7,95 
F6 72,20 5,57 7,71 6,26 8,67 
F7 64,80 6,32 9,75 5,91 9,12 
F8 73,06 8,75 11,97 8,31 11,37 
F9 67,54 5,10 7,55 5,10 7,55 
F10 77,96 7,49 9,60 8,22 10,54 
 F11 78,16 10,53 13,47 8,68 11,10 
F12 63,79 5,68 8,93 5,95 9,32 
F13 69,14 7,07 10,22 9,08 13,13 
F14 58,28 4,08 7,00 4,31 7,39 
F15 66,75 4,01 6,00 4,51 6,75 
F16 62,26 6,25 10,03 5,52 8,86 
F17 66,29 3,65 5,50 6,27 9,45 
F18 61,05 4,34 7,10 4,78 7,82 
F19 67,98 6,45 9,48 6, 70 9,85 
F20 67,71 5,11 7,54 6,22 9,18 
F21 68,35 7,94 11,61 8,17 11,95 
F22 61,21 6,87 11,22 6,47 10,57 
F23 71,80 6,15 8,56 7,20 10,02 
F24 72,29 7,52 10,40 8,25 11,41 
F25  64,76 4,76 7,35 5,63 8,69 
F26 68,91 6,24 9,05 7,49 10,86 
F27 73,31 8,43 11,49 4,07 5,55 
F28 67,38 8,10 12,02 7,38 10,95 
F29 61,06 5,11 7,62 5,11 7,62 
F30 68,91 8,71 12,63 9,46 13,72 
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Quadro 4. Valores da amplitude do sorriso (AS) e dos espaços negativos 
nos lados direito (END) e esquerdo (END), em milímetros e em 
porcentagem, dos 30 indivíduos do gênero masculino da amostra 
estudada. 
 

Foto  AS END ENE 
 mm mm % mm % 

M1 62,26 3,78 6,07 4,23 6,79 
M2 63,07 9,16 14,52 7,52 11,92 
M3 56,45 4,31 7,63 4,93 8,73 
M4  61,93 6,12 9,88 5,57 8,99 
M5 79,75 9,76 12,23 9,80 12,28 
M6 75,80 7,75 10,22 7,25 9,56 
M7 79,05 9,29 11,75 10,72 13,56 
M8 86.05 10,27 11,93 10,53 12,23 
M9 73,90 2,37 3,20 3,40 4,60 
M10 75,83 7,56 9,96 8,29 10,93 
M11 71,07 3,63 5,10 3,41 4,79 
M12 68,39 5,91 8,64 5,91 8,64 
M13 78,46 8,91 11,35 8,41 10,71 
M14 86,46 8,03 9,28 8,65 10,00 

M15 79,73 8,84 11,08 11,47 14,38 
M16 56,61 3,61 6,37 3,16 5,58 
M17 71,17 7,91 11,11 9,18 12,89 
M18 67,83 8,32 12,26 9,98 14,71 
M19 64,71 6,17 9,53 5,90 14,71 
M20 70,87 4,13 5,82 4,41 6,22 
M21 80,85 10,30 12,73 8,12 10,04 
M22 76,05 6,90 9,07 9,32 12,25 
M23 72,36 5,21 7,20 7,58 10,47 
M24 71,80 8,04 11,19 8,57 11,93 
M25 69,52 8,69 12,50 9,66 13,89 
M26 62,75 5,00 7,96 7,00 11,15 
M27 57,10 6,83 11,96 4,64 8,12 
M28  78,04 7,56 9,68 6,35 8,13 
M29 69,18 5,69 8,22 7,41 10,71 

M30 69,69 6,97 10,00 6,50 9,32 
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Nos Quadros 5 e 6 encontram-se os valores da escala de 

valores estéticos (valores entre 0 e 10, sendo 0 o valor menos estético 

possível e 10 o valor máximo de estética), atribuídos às respectivas 

fotografias de sorriso, segundo o gênero, pelos  quatro operadores do 

álbum de fotografia. Cada operador avaliou as fotografias em dois 

momentos distintos, sendo chamados de primeiro momento (M1) e 

segundo momento (M2).   

 

Quadro 5. Valores da escala estética atribuídos, nos dois momentos, às 
respectivas fotografias de sorriso dos indivíduos do gênero feminino, 
pelos  quatro Operadores (O1, O2, O3 e O4) do álbum de fotografia.  
Foto O1 O2 O3 O4 
 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 
F1 7,65 7,30 7,7 10 3,85 3,1 7,5 6,95 
F2 7,85 7,75 6,35 8,85 6,65 5,25 7,5 5,35 
F3 4,7 3,75 7,1 6,75 3,1 5,4 6,95 5,0 
F4 7,85 7,95 7,1 8,0 7,85 8,45 6,1 6,85 
F5 5,3 5,60 6,9 9,10 3,7 3,0 7,15 7,05 
F6 6,8 5,70 5,65 7,3 3,8 4,7 7,5 6,15 
F7 6,85 6,95 7,0 7,75 4,6 4,9 5,0 5,0 
F8 6,95 7,40 7,1 8,8 7,1 5,15 7,05 5,35 
F9 3,6 3,15 6,8 8,4 5,2 4,65 5,55 4,35 
F10 5,6 7,35 7,6 9,35 5,25 5,7 6,4 5,0 
F11 6,85 6,95 8,5 8,4 5,0 5,0 6,85 5,5 
F12 7,25 8,15 8,8 9,65 5,0 4,5 6,9 6,0 
F13 6,75 6,5 6,2 7,1 5,3 5,0 5,0 4,5 
F14 5,25 5,55 7,85 7,85 5,0 5,1 6,85 6,0 
F15 7,15 5,75 7,7 7,15 7,1 7,6 8,75 7,5 
F16 7,15 8,2 7,05 9,65 5,85 7,4 6,75 7,5 
F17 5,65 5,30 5,2 7,05 4,8 4,95 6,3 4,2 
F18 6,2 5,10 7,65 9,75 5,1 5,2 7,5 7,5 
F19 6,65 5,25 6,25 7,1 5,25 5,2 6,35 5,95 
F20 3,45 2,7 6,8 7,7 5,0 4,0 6,25 5,75 
F21 8,35 8,15 5,4 5,5 5,25 4,95 4,95 3,85 
F22 4,15 3,95 5,35 6,65 3,05 2,85 5,0 5,0 
F23 6,35 6,35 3,8 7,1 2,75 3,45 3,9 2,95 
F24 9,2 8,90 5,3 9,55 5,9 5,3 7, 0 6,0 
F25 5,15 5,80 5,25 5,6 5,0 4,5 5,0 5,0 
F26 4,7 4,55 3,45 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 
F27 5,2 5,70 5,25 5,75 5,05 4,75 4,6 5,5 
F28 6,35 6,45 5,6 6,0 5,55 5,4 6,3 6,15 
F29 5,9 4,6 5,75 8,0 5,05 4,75 7,1 6,25 
F30 4,85 5,40 7,15 7,45 4,7 4,35 5,0 6,3 
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Quadro 6. Valores da escala estética atribuídos, nos dois momentos, às 
respectivas fotografias de sorriso dos indivíduos do gênero masculino, 
pelos  quatro Operadores (O1, O2, O3 e O4) do álbum de fotografia.  
 
Foto O1 O2 O3 O4 
 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 
M1 4,4 2,95 6,9 6,3 2,85 2,25 5,0 4,35 
M2 3,15 4,25 8,1 6,45 4,2 3,15 5,0 4,4 
M3 4,5 4,90 7,85 7,75 2,5 2,7 5,0 5,45 
M4 7,45 7,5 6,85 6,3 5,55 5,2 6,45 5,0 
M5 5,35 5,60 7,1 6,85 4,8 4,6 5,6 5,45 
M6 4,6 4,90 4,4 5,35 3,8 3,25 5,0 3,8 
M7 3,65 5,50 4,4 5,15 2,5 2,5 3,7 3,05 
M8 6,5 7,35 7,0 7,25 5,5 6,1 5,0 5,45 
M9 2,1 1,70 3,9 4,65 2,05 2,5 2,5 2,5 
M10 2,7 4,35 5,55 7,35 1,8 2,4 5,0 5,0 
M11 3,85 2,60 5,85 6,0 4,35 4,25 5,0 5,75 
M12 3,5 4,25 5,6 5,2 2,9 1,85 2,5 2,5 
M13 5,15 4,40 4,7 5,9 4,2 4,4 4,20 4,25 
M14 5,75 7,35 4,6 6,95 3,55 4,05 3,75 3,3 
M15 4,55 4,40 4,5 5,9 4,85 4,45 3,9 4,4 
M16 3,95 4,85 5,75 7,0 2,85 2,8 6,9 4,55 
M17 4,6 5,0 6,9 7,2 5,0 3,75 6,8 5,0 
M18 7,35 5,25 4,7 5,7 5,4 5,95 5,0 4,6 
M19 3,45 4,7 4,8 7,05 2,5 3,45 3,8 3,45 
M20 3,45 4,55 1,0 5,1 4,85 3,85 4,49 3,45 
M21 3,7 3,1 4,9 6,9 2,35 2,5 2,5 4,25 
M22 8,2 8,2 5,3 6,15 6,15 6,75 6,8 7,1 
M23 7,55 7,5 5,4 5,4 4,55 4,6 3,95 4,4 
M24 3,45 3,65 7,25 7,2 3,95 4,5 7,5 6,8 
M25 3,75 4,75 2,95 5,2 2,5 2,5 3,75 2,5 
M26 4,85 6,95 5,75 7,2 5,0 4,55 5,0 6,15 
M27 4,7 4,85 4,45 6,35 2,9 2,75 3,85 4,35 
M28 5,05 4,75 5,5 6,95 4,8 3,55 5,0 4,45 
M29 5,55 6,75 3,85 6,2 5,75 5,55 7,05 5,65 
M30 5,5 5,35 6,4 7,1 4,35 4,45 5,0 5,0 
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7.1- INFLUÊNCIA DO GÊNERO E ASSIMETRIA NO ESPAÇO 

NEGATIVO.  

 

Na Tabela 5 encontramos a freqüência, médias e desvios 

padrão do espaço negativo em milímetros, segundo os fatores gênero, 

lados direito e esquerdo e para o total da amostra. Nela verificamos que o 

valor médio para o espaço negativo foi de 6,68 milímetros (DP=1,99mm), 

em média, para os lados direito e esquerdo, no total da amostra. No 

gênero feminino, o valor médio para o espaço negativo foi de 6,28 

milímetros (DP=1,62mm), e para o gênero masculino foi de 7,08 

milímetros (DP=2,24mm). 

 

Tabela 5. Freqüência, médias e desvios padrão em milímetros, segundo 
os fatores gênero, lados direito e esquerdo do espaço negativo e total da 
amostra. 

Fatores Freq. Média D.P. 

Lado    
Direito 60 6,521 1,972 

Esquerdo 60 6,842 2,005 
Gênero    

Feminino 60 6,281 1,624 
Masculino 60 7,082 2,245 

Total da amostra 60 6,681 1,995 
 

 

Para verificar a existência de diferença significante entre o 

gênero (masculino e feminino) e a possível assimetria (lados direito e 

esquerdo) quanto ao espaço negativo do sorriso medido em milímetros, 

bem como a interação entre os fatores gênero e lado (direito e esquerdo), 

aplicou-se o modelo de análise de variância paramétrica a dois critérios 

fixos e o teste de Tukey. A aplicação do modelo estatístico de análise de 

variância a dois critérios fixos aos dados obtidos, experimentalmente, 

derivou a Tabela 6. Não foi verificada diferença estatística entre os 
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valores do espaço negativo nos lados direito e esquerdo, mas foi 

encontrado diferença significativa entre os gêneros (p<0,05), para o 

espaço negativo medido em milímetros. 
 

Tabela 6. Resumo da Análise de Variância para os fatores gênero e lados 
direito e esquerdo do espaço negativo (mm). 

Fonte de 
Variação 

 
G.L. 

 
S.Q. 

 
Q.M. 

 
Fo 

 
p < 

Lado 1 3,085 3,085 0,800 n ,373 

Gênero 1 19,216 19,216 4,982 s ,028 

Gênero * Lado 1 0,053 0,053 0,013 n ,909 
Residual 116 3,857    

 s = valor significante (p<0,05); n = valor não significante (p>0,05). 
 
 

No Gráfico 3 visualizam-se as médias em milímetros, dos 

espaços negativos nos lados direito e esquerdo, nos indivíduos dos 

gêneros masculino e feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Médias em milímetros dos espaços negativos nos lados 
direito e esquerdo, e nos indivíduos dos gêneros masculino e feminino 
( *-p<0,05). 
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Na Tabela 7 verificam-se a freqüência, médias e desvios 

padrão do espaço negativo medido em milímetros nos lados direito e 

esquerdo, para os indivíduos dos gêneros feminino e masculino 

separadamente. 
  

Tabela 7. Freqüência, médias e desvios padrão do espaço negativo 
nos lados direito e esquerdo, nos indivíduos dos gêneros feminino e 
masculino separadamente (interação Gênero *Lado em milímetros).  

Gênero*Lado Freq. Média D.P. 

Feminino / Direito 30 6,141 1,707 

Feminino / Esquerdo 30 6,421 1,525 

Masculino / Direito 30 6,901 2,168 

Masculino / Esquerdo 30 7,262 2,342 

 
 

No Gráfico 4 estão representadas as médias do espaço 

negativo nos lados direito e esquerdo em milímetros, nos indivíduos dos 

gêneros feminino e masculino, separadamente.  
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Gráfico 4. Médias em milímetros do espaço negativo nos lados direito e 
esquerdo, nos indivíduos dos gêneros feminino e masculino 
separadamente. 
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 A verificação da hipótese de que os fatores gênero e lado, 

bem como a interação gênero*lado, exercerem influência sobre o espaço 

negativo também foi realizada para as medidas em porcentagem do 

espaço negativo, em relação à amplitude do sorriso. Na Tabela 8 

dispõem-se a freqüência, médias e desvios padrão do espaço negativo, 

medido em porcentagem, para os lados esquerdo e direito e para os 

gêneros masculino e feminino. Verificou-se, no total da amostra, o valor 

médio para cada lado do espaço negativo de 9,60% (DP=2,56%) em 

relação à amplitude do sorriso. Esta medida para o gênero feminino foi de 

9,26% (DP=1,61%), e para o sexo masculino foi de 9,45% (DP=2,24%). 

 

Tabela 8. Freqüência, médias e desvios padrão do espaço negativo 
medido em porcentagem, segundo fatores lado esquerdo e direito, e 
gêneros masculino e feminino.  

Fatores Freq. Média D.P. 
Lado    

Direito 60 9,329 1,972 
Esquerdo 60 9,878 2,005 
Gênero    

Feminino 60 9,262 1,611 
Masculino 60 9,945 2,245 

Total da amostra 60 9,603 2,566 
 

 

A aplicação do modelo estatístico de análise de variância 

paramétrico a dois critérios fixos (Lado e gênero) aos dados obtidos 

experimentalmente da Tabela 8, derivou a Tabela 9. Não foi verificada 

diferença estatística entre os valores do espaço negativo nos lados direito 

e esquerdo, nem foi encontrada diferença significativa entre os gêneros 

para o espaço negativo medido em porcentagem em relação à amplitude 

do sorriso (p>0,05). 
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Tabela 9. Resumo da Análise de Variância para os fatores lado esquerdo 
e direito do espaço negativo, medido em porcentagem, e gêneros 
masculino e feminino. 

Fonte de 
Variação 

 
G.L. 

 
S.Q. 

 
Q.M. 

 
Fo 

 
p < 

Lado 1 9,031 9,031 1,346 n 0,214 
Gênero 1 13,981 13,981 2,415 n 0,123 

Gênero * Lado 1 0,370 0,370 0,064 n 0,801 
Residual 116 671,631 5,790   

 n = valor não significante (p>0,05). 
   

 

As médias dos espaços negativos, em porcentual, em relação à 

amplitude do sorriso, nos lados esquerdo e direito e para os gêneros 

masculino e feminino, estão representadas no Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Médias dos espaços negativos, em porcentual em relação à 
amplitude do sorriso, nos lados esquerdo e direito, e para os gêneros 
masculino e feminino.  

 
 

Na Tabela 10 verifica-se a freqüência, médias e desvios padrão 

do espaço negativo, medido em porcentagem, segundo a interação entre 

os fatores gênero masculino e feminino e os fatores lado direito e 

esquerdo.  
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Tabela 10. Freqüência, médias e desvios padrão do espaço negativo, 
medido em porcentagem, segundo a interação Gênero*Lado.  

Gênero*Lado Freq. Média D.P. 

Feminino / Direito 30 9,043 2,122 

Feminino / Esquerdo 30 9,481 1,932 
Masculino / Direito 30 9,615 2,605 

Masculino / Esquerdo 30 10,274 2,853 
 
 

Os porcentuais médios do espaço negativo em relação à 

amplitude do sorriso, nos lados direito e esquerdo, para os gêneros 

masculino e feminino, separadamente, estão representados no Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Percentuais médios do espaço negativo, em relação à 
amplitude do sorriso, nos lados direito e esquerdo, para os gêneros 
masculino e feminino, separadamente. 
 
 

 
7.2- INFLUÊNCIA DO GÊNERO, MOMENTO E OPERADOR 

NA AVALIAÇÃO ESTÉTICA DA FOTOGRAFIA DE SORRISO. 
 
 

Na Tabela 11 verificam-se as médias, desvios padrão e 

freqüência das avaliações estéticas atribuídas às fotografias da amostra 

deste estudo, por cada um dos quatro operadores. Dispõem-se, também, 
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as médias, desvios padrão e freqüência das avaliações estéticas 

atribuídas pelos Operadores, no primeiro e segundo momentos de 

avaliação, e para os indivíduos dos gêneros feminino e masculino. 

 
 

Tabela 11. Freqüência, médias, desvios padrão e conjuntos Homogêneos 
para a estética segundo fatores Momento, Gênero e Operador. 
Fatores Freq. Média D.P. Cj Hm. 
Momento     
   Primeiro (M1) 240 5,363 1,545 A 
   Segundo (M2) 240 5,531 1,697 A 
Gênero     
   Feminino 240 6,054 1,510 A 
   Masculino 240 4,840 1,504 B 
Operadores     
   O1 120 5,520 1,615 B 
   O2 120 6,486 1,511 A 
   O3 120 4,458 1,335 C 
   O4 120 5,324 1,358 B 
 
 
 

Para o estudo da influência dos fatores momento (M1 e M2), 

gênero e operador, sobre a atribuição da nota estética à fotografia de 

sorriso forçado, aplicou-se o modelo de análise de variância paramétrica a 

três critérios fixos  Momento, Gênero e Operador  e o teste de Tukey 

para se detectar possíveis diferenças significantes.  

A aplicação deste modelo estatístico sobre as possíveis 

interações que esses fatores (Momento, Sexo e Operador) exercem sobre 

as notas atribuídas à estética do sorriso forçado originou a Tabela 12. Aos 

fatores Gênero e Operador foi atribuído um valor de p<0,05, evidenciando 

que estes fatores apresentaram significância estatística. Isto significa que 

aos indivíduos fotografados do gênero feminino foram atribuídas notas 

estéticas mais elevadas que aos do gênero masculino, e que os 

Operadores não atribuíram notas estéticas iguais entre si. O fator 
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Momento não evidenciou valor de p<0,05, evidenciando que os 

Operadores atribuíram notas estéticas iguais nos dois Momentos de 

avaliação. 

 
 
 
Tabela 12. Análise de variância das possíveis interações entre os fatores 
Momento, Gênero e Operador. 
Fonte de 
Variação 

 
G.L. 

 
S. Q. 

 
Q. M. 

 
Fo 

 
p < 

Momento 1 3,419 3,419 2,012 n 0,157 
Gênero 1 177,038 177,038 104,171 s 0,001 
Operador 3 249,365 83,122 48,910 s 0,001 
Momento*Gênero 1 0,271 0,271 0,160n 0,690 
Momento*Operador 3 40,479 13,493 7,939 s 0,001 
Gênero *Operador 3 0,290 0,097 0,057 n 0,982 
Residual 467 788,561 1,700   

 s = valor significante (p<0,05); n = valor não significante (p>0,05). 
 
 
 
 As médias dos valores estéticos atribuídos nos primeiro e segundo 

momentos, para os indivíduos dos gêneros masculino e feminino e no 

total da amostra pelos 4 Operadores, individualmente (O1, O2, O3 e 04), 

estão representadas no Gráfico 7.   
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Gráfico 7. Médias dos valores estéticos atribuídos nos primeiro e 
segundo momentos, para os indivíduos dos gêneros masculino e 
feminino (*-p<0,05) e no total da amostra pelos 4 Operadores, 
individualmente (O1, O2, O3 e 04) (*p<0,05). 
 

 

A Freqüência, Médias e Desvios Padrão dos valores estéticos 

atribuídos às fotografias pelos quatro Operadores em conjunto, nos dois 

Momentos de avaliação e segundo o Gênero do indivíduo fotografado, 

estão dispostos na Tabela 13.    

 

 
Tabela 13. Freqüência, Médias e Desvios Padrão dos valores estéticos 
atribuídos às fotografias nos dois momentos de avaliação e segundo o 
Gênero do indivíduo fotografado.   

Momento*Gênero Freq. Média D.P. 

Primeiro/Feminino 120 5,994 1,341 

Segundo/Feminino 120 6,115 1,665 

Primeiro/Masculino 120 4,732 1,481 

Segundo/Masculino 120 4,948 1,525 

* 
* 

* 
* 

* 

* 
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No Gráfico 8 estão representadas as Médias dos valores 

estéticos atribuídos às fotografias pelos Operadores, nos dois momentos 

de avaliação, segundo o gênero do indivíduo fotografado. 

 

Gráfico 8. Médias dos valores estéticos atribuídos às fotografias nos 
dois momentos (M1 e M2) de avaliação e segundo o gênero do 
indivíduo fotografado. 

 

 

A Freqüência, Médias e Desvios Padrão das avaliações 

estéticas de cada Operador nos dois momentos estão dispostos na 

Tabela 14. Os conjuntos homogêneos avaliados nos momento M1 e M2 

demonstram que o momento interferiu sobre os resultados, pois no 

momento M1 os Operadores O1, O2 e O4 propiciaram médias estéticas 

iguais (conjunto A) e maiores do que o Operador O3 (conjunto B), 

enquanto que no momento M2 o Operador O2 propiciou média estética 

maior do que no momento M1 (conjunto A), enquanto os demais 
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Operadores reproduziram as médias das avaliações que atribuíram às 

fotografias no momento M1 (conjuntos B e C). 

 
Tabela 14. Freqüência, Médias e Desvios Padrão das avaliações estéticas 
de cada Operador nos momentos M1 e M2. 
Momento Operador Freq. Média D. P. Cj. Hom. 

M1 O1 60 5,467 1,606 A 
 O2 60 5,930 1,479 A 
 O3 60 4,503 1,321 B 
 O4 60 5,551 1,422 A 
M2 O1 60 5,573 1,634 B 
 O2 60 7,043 1,335 A 
 O3 60 4,413 1,357 C 
 O4 60 5,097 1,259 B 
 
 

No Gráfico 9 estão representadas os valores das médias 

estéticas atribuídas por cada operador ao total da amostra nos dois 

momentos de avaliação.  
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Gráfico 9. Médias estéticas atribuídas por cada Operador ao total da 
amostra nos momentos M1 e M2 de avaliação (*-p<0,05). 
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A Freqüência, Médias e Desvios Padrão dos valores estéticos 

atribuídos por cada operador segundo o gênero do indivíduo fotografado, 

estão dispostos na Tabela 15. Verificou-se que o fator Operador não 

interferiu na variabilidade ocorrida entre os gêneros, isto é, cada Operador 

atribuiu um escore médio maior para o gênero feminino. 

 

 
Tabela 15. Freqüência, Médias e Desvios Padrão dos valores estéticos 
atribuídos por cada operador segundo o gênero do indivíduo 
fotografado. 
Gênero Operador Freq. Média D. P. Cj. Hom. 
Feminino O1 60 6,132 1,387 B 
 O2 60 7,102 1,266 A 
 O3 60 5,026 1,158 C 
 O4 60 5,958 1,140 B 
Masculino O1 60 4,908 1,498 B 
 O2 60 5,871 1,511 A 
 O3 60 3,891 1,248 C 
 O4 60 4,689 1,335 B 
 
 
 

As Médias dos valores estéticos atribuídos por cada operador, 

segundo o gênero do indivíduo fotografado, estão representadas no 

Gráfico 10.  
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Gráfico 10. Médias dos valores estéticos atribuídos por cada Operador 
segundo o gênero  do indivíduo fotografado. 
 
 

7.3- INFLUÊNCIA DO ESPAÇO NEGATIVO NA AVALIAÇÃO 

ESTÉTICA.  

 
 
As frequências, médias, desvios padrão e conjuntos 

homogêneos para as avaliações estéticas, segundo os fatores Operador e 

Grupo, encontram-se na Tabela 16.   

 
Tabela 16. Frequência, médias, desvios padrão e conjuntos homogêneos 
para as avaliações estéticas, segundo os fatores Operador e Grupo. 

Fatores Freq. Média D.P. Cj Hm. 

Operador     
O1 24 5,498 1,653 B 
O2 24 6,887 1,164 A 

O3 24 4,446 1,282 C 
O4 24 5,579 1,137 B 

Grupo     
1 48 5,820 1,119 A 
2 48 5,385 1,491 A 
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Aplicando-se o modelo de análise de variância para a 

verificação dos efeitos que os fatores Operador e Grupo, bem como os da 

interação Operador*Grupo, induziram nos dados da nota de estética, 

obteve-se a Tabela 17. Verificou-se que ao fator Operador atribui-se o 

valor de p<0,05, evidenciando que os Operadores não atribuíram notas 

estéticas iguais entre si, quando analisados somente a parte da amostra 

constituída pelos Grupos G1 (indivíduos com menores espaços negativos) 

e G2 (indivíduos com maiores espaços negativos). A Tabela 17 também 

mostra que ao fator Grupo atribuiu-se o valor de p>0,05, evidenciando 

não haver diferença estatística quanto à avaliação estética atribuída aos 

grupos G1 e G2. 

 
Tabela 17. Resumo da Análise de Variância para os fatores Operador e 
Grupo (G1 e G2). 

Fonte de 
Variação 

 
G.L. 

 
S. Q. 

 
Q. M. 

 
Fo 

 
p < 

Operador 3 71,966 23,989 13,708 s 0,001 
Grupo 1 4,559 4,559 2,605 n 0,110 

Operador*Grupo 3 1,694 0,565 0,323 n 0,809 
Residual 88 153,999 1,750   

s = valor significante (p<0,05); n = valor não significante (p>0,05). 
 
 

Estão representadas no Gráfico 11 as médias do conjunto de 

fotografias por cada Operador e, também, as médias dos valores estéticos 

atribuídos pelos quatro Operadores para os Grupos G1 e G2. 
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Gráfico 11. Valores médios das avaliações estéticas (notas) 
designadas por cada operador aos Grupos G1 e G2 (*- p<0,05), e 
médias estéticas atribuídas para os Grupos G1 e G2 somando-se as 
avaliações dos quatro Operadores. 

 
 
 

A Tabela 18 mostra as médias e desvios padrão dos valores 

estéticos atribuídos pelos Operadores para cada Grupo. Os conjuntos 

homogêneos referentes a cada Operador se repetiram estatisticamente 

em relação aos Grupos G1 e G2, identificando que os Operadores 

mantiveram seus critérios de avaliação em relação aos Grupos 

estudados. 

 

Tabela 18. Médias e desvios padrão do fator Operador dentro de Grupo. 
Grupo Operador Médias D. P. Cjt Hom. 

G1 1 5,809 1,550 B 
 2 7,040 1,127 A 
 3 4,481 1,577 C 
 4 5,952 1,198 B 

G2 1 5,187 1,760 B 
 2 6,734 1,229 A 
 3 4,412 0,914 C 
 4 5,206 0,976 B 

 

* 

* 

* * 
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As médias dos valores estéticos, atribuídos às fotografias dos 

Grupos G1 e G2, relativas a cada Operador, individualmente, podem ser 

visualizadas no Gráfico 12. 
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Gráfico 12. Médias dos valores estéticos atribuídos às fotografias dos 
Grupos G1 e G2, relativos a cada operador individualmente. 

 
 
 
 

A Tabela 19 exibe as médias estéticas e desvios padrão 

atribuídos por cada operador aos Grupos G1 e G2, analisadas com o 

auxílio do teste de Tukey. Os conjuntos homogêneos iguais (letra A) entre 

os Grupos G1 e G2 para todos os Operadores, evidenciam que todos os 

Operadores consideraram ambos os Grupos idênticos em relação à 

avaliação estética, como pode também ser visto no Gráfico 13. 
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Tabela 19. Médias e desvios padrão do fator Grupo para o fator 
Operador. 

Operador Grupo Média D. P. Cj. Hom. 
1 G1 5,809 1,550 A 
 G2 5,187 1,760 A 

2 G1 7,040 1,127 A 
 G2 6,734 1,229 A 

3 G1 4,481 1,579 A 

 G2 4,412 0,914 A 
4 G1 5,952 1,198 A 
 G2 5,206 0,976 A 

 

 

No Gráfico 13 dispõem-se as médias estéticas atribuídas por 

cada operador isoladamente para os Grupos G1 e G2. 
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Gráfico 13. Médias estéticas atribuídas por cada operador 
isoladamente para os Grupos G1 e G2. 
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8-DISCUSSÃO 
 

 

Além da estabilidade e função oclusal, o equilíbrio estético 

entre dentes e tecidos moles, durante o sorriso, deve ser um dos objetivos 

principais do tratamento ortodôntico. O conhecimento dos princípios que 

regem este equilíbrio permite controlar os efeitos estéticos proporcionados 

pelo tratamento ortodôntico, elevando a beleza facial (Peck & Peck49, 

1970; Graber & Lucker23, 1980; Ricketts58, 1982; Lackey34, 1989; Miller43, 

1989; Mackley38, 1993; Singer66, 1994; Morley44, 1999; Ackerman & 

Ackerman1, 2002). Desta maneira, justificam-se estudos mais 

aprofundados sobre detalhes que possam influenciar o equilíbrio estético 

entre dentes e tecidos moles bucais, dentre eles o espaço negativo.  

Uma das maneiras mais indicadas para se estudar o equilíbrio 

estético entre dentes e tecidos moles é através de fotografias de sorriso 

(Morley & Eubank45, 2001; Naylor47, 2002). Por meio da fotografia de 

sorriso pode-se identificar e analisar as relações entre os dentes 

anteriores e pontos de referência em tecido mole adjacentes, além de 

dados quantitativos que a radiografia cefalométrica não informa (Janzen29, 

1977; Phillips et al.53, 1984; Morley & Eubank45, 2001). Desta maneira, 

recomenda-se a utilização da fotografia facial frontal em sorriso como um 

padrão de registro clínico ortodôntico, auxiliando no diagnóstico inicial e 

na evolução do tratamento (Janzen29, 1977; Crawford14, 1991; Arnett & 

Bergman4,5 1993; Guerra24, 1998; Ackerman & Ackerman1, 2002).  

A reprodutibilidade da fotografia de sorriso é de primordial 

importância, especialmente quando são utilizadas como registro de 

diagnóstico (Hulsey28, 1970; Hohl et al.27, 1978; Rigsbee et al.59, 1988). 

Desta maneira, no presente estudo foi utilizado o sorriso forçado como 

padrão na avaliação da estética do sorriso, por ser considerado mais 

facilmente reproduzível (Showfety et al.65, 1983; Rigsbee et al.59, 1988; 
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Moskowitz et al.46, 1995; Ackerman et al.2,1998). Da mesma forma que 

Tedesco et al.69 (1983) preconizaram em seu trabalho, antes de se 

verificar a reprodutibilidade das fotografias, no presente estudo procedeu-

se a calibração do pesquisador, que mediu as distâncias verificadas em 

dois momentos distintos. Conforme se verifica nas Tabelas 1 e 2 (pág. 80) 

pode-se afirmar que o experimentador do presente estudo mostrou-se 

calibrado para realizar as mensurações concernentes à experimentação, 

porque, para cada medida, obteve grandezas médias e variâncias 

estatisticamente iguais nos dois momentos em que as mensurações 

foram realizadas.  

 Quanto à padronização das fotografias utilizadas no presente 

estudo, o teste de reprodutibilidade (Tabela 3, pág. 83) mostrou haver 

evidência amostral para se admitir que os indivíduos que posaram para as 

tomadas das fotos, reproduziram no segundo instante as poses das 

tomadas fotográficas realizadas no primeiro instante, que ocorreram 30 

dias após as primeiras tomadas fotográficas. Desta maneira, os sorrisos 

forçados mostraram-se padronizados, podendo ser reproduzidos e 

mensurados em diferentes momentos, sendo indicados para a 

documentação e estudos ortodônticos. Outros pesquisadores também 

verificaram esta mesma reprodutibilidade das fotografias de sorriso 

forçado e o utilizaram em suas avaliações (Hulsey28, 1970; Tjan et al.70, 

1984; Boley8, 1991; Crawford14, 1991; Peck et al52, 1992; Mackley39, 

1993).  

Deve-se lembrar que é primordial a padronização de postura de 

cabeça, posição e distância da máquina fotográfica, local e condições de 

iluminação do ambiente, orientações aos indivíduos fotografados e 

repetição de algumas fotografias para treinamento (Hohl et al.27, 1978; 

Rigsbee et al.59, 1988; Peck et al.51, 1992; Peck & Peck50, 1995). Utilizou-

se a posição natural da cabeça, pois esta é plenamente reproduzível e 

confiável, obtendo-se com os braços estendidos e paralelos ao corpo, e 

olhando para um ponto distante ao nível dos olhos (Showfety et al.65, 
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1983; Arnett & Bergman4, 1993; Margolis40, 1997; Cooke e Wei13, 1998). 

Utilizou-se máquina fotográfica modelo Nikon CoolPix 950, o mesmo 

modelo utilizado por Rosenstiel & Rasid60 (2002), para realização das 

fotografias do presente estudo, sendo padronizados o flash e qualidade 

da imagem. A distância entre a máquina fotográfica e os indivíduos 

fotografados foi padronizada em 90 centímetros, de maneira semelhante 

à realizada por Hohl et al.27 (1978) e Rigsbee et al.59 (1988). 

Estabelecidas estas condições prévias, tornou-se possível a 

verificação das hipóteses propostas, no presente estudo, quanto à 

influência e dimensões do espaço negativo em fotografias de sorriso.  

 

 8.1- ESTUDO DO ESPAÇO NEGATIVO 

 

O espaço negativo, também chamado de corredor bucal, é o 

espaço criado entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e os 

cantos dos lábios quando o paciente sorri (Frush & Fisher20, 1958; Lichter 

et al36, em 1999; Sarver63, 2001; Ackerman & Ackerman1, 2002). Este é 

um espaço dinâmico que aparece no sorriso amplo e também pode ser 

descrito como um espaço bilateral, delimitado, lateralmente, pelos cantos 

da boca em sorriso e, medialmente, pelos limites laterais da arcada 

(Levin35, 1978). Mathews42 (1978) descreve que os dentes ficam 

contornados por esta área negra, proporcionando atratividade ao sorriso e 

à região oral. Ackerman & Ackerman1 (2002) chegam a descrever que o 

espaço negativo é, freqüentemente, uma mera ilusão de ótica, devido à 

sombra que surge entre os dentes e a bochecha durante o sorriso. 

O espaço negativo adequado relaciona-se ao posicionamento 

das superfícies vestibulares dos dentes maxilares posteriores, à largura 

do arco maxilar e à dimensão transversa maxilar. Havendo atresia dento-

maxilar, pode haver desproporção estética em relação à face (Burstone11, 

1958; Ricketts57, 1968; Margolis40, 1997). O tratamento ortodôntico, e 

muitas vezes cirúrgico, pode alterar a dimensão transversa da maxila e do 

Discussão 



 112

arco dento-alveolar, tornando o sorriso mais consistente com a largura da 

face (Ricketts57,1968; Dierkes15, 1987; Ackerman et al.2, 1998). Além 

disso, o espaço negativo é afetado pela anatomia, mobilidade e animação 

dos músculos faciais (Martone41, 1962; Rubin61, 1974) e, também, pela 

posição ântero-posterior da maxila em relação ao lábio (Lichter et al.36, 

em 1999; Sarver63, em 2001).  

Existem poucos critérios objetivos que determinem a relação 

ideal dos dentes com os lábios no sentido transversal e como isto afeta a 

estética facial. Estes critérios são feitos, na maioria das vezes, 

subjetivamente. Desta maneira, o presente trabalho procura estabelecer 

normas para o espaço negativo, auxiliando no diagnóstico ortodôntico. 

 

8.2- DEFINIÇÃO DE VALORES MÉDIOS PARA O ESPAÇO 

NEGATIVO 

 

No total da amostra do presente estudo, o espaço negativo 

médio em cada lado foi de 6,68 milímetros, com desvio padrão de 1,99 

milímetros (Tabela 5, pág.92). Em proporção à distância entre as 

comissuras labiais (amplitude do sorriso), para cada lado do espaço 

negativo foi de, em média 9,60 %, com desvio padrão de 2,56 % para o 

espaço negativo (Tabela 8, pág. 95).  

Outros trabalhos na literatura encontraram valores diferentes 

para o espaço negativo8,9,31,59. Considerando-se ambos os lados da 

arcada, o presente estudo encontrou o valor de 19,20% para a proporção 

do espaço negativo, valor maior do que o encontrado por Johnson & 

Smith31 (1995), que encontraram a proporção para o espaço negativo, 

somando-se os lados direito e esquerdo, de 9% para casos tratados com 

extração de pré-molares e 8% para casos tratados sem extração, não 

revelando diferença quantitativa nem estética entre estes grupos. Boley8 

(1991) e Bowman9 (1999) também não encontraram diferença estética 

quanto a tratamentos feitos com ou sem extrações de pré-molares. A 
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grande diferença de resultados entre o estudo de Johnson e Smith31 

(1995) e o presente trabalho pode ser resultante do tipo de sorriso 

estudado, sendo que na presente avaliação utilizou-se o sorriso forçado, 

por ser mais facilmente reproduzível, enquanto no estudo de Johnson e 

Smith31 (1995) era solicitado aos participantes sorrir naturalmente, o que 

torna este tipo de sorriso mais difícil de se reproduzir, segundo alguns 

autores (Ekman et al.18, 1990; Sarver63, 2001; Ackerman & Ackerman1, 

2002).  

Rigsbee et al.59 (1988) encontraram a proporção de 40% para o 

espaço negativo em grupo tratado ortodonticamente e em grupo não 

tratado de 42%, não havendo diferença estatística entre estes grupos. Os 

autores, porém, mediram o espaço negativo de maneira semelhante a 

Hulsey28 (1970), considerando a distância intercaninos superiores como o 

limite lateral da arcada anterior. Utilizando-se do método de Hulsey28 

(1970), Johnson & Smith31 (1995) também não verificaram diferença entre 

a proporção da distância intercaninos e a amplitude do sorriso para casos 

tratados sem extração (29%) e com extração de pré-molares (28%). 

Devido à diferença de metodologia empregada, a comparação dos 

resultados do presente estudo com os trabalhos de Rigsbee et al.59 (1988) 

e de Johnson & Smith31 (1995) torna-se limitada. 

Outro fator que pode ter influenciado nos resultados, 

proporcionando esta diferença entre os estudos, é a condição de 

iluminação na qual as fotografias são analisadas. À medida em que os 

dentes se posicionam mais posteriormente no corredor bucal, a luz torna-

se reduzida e isso forma um escurecimento gradual e, 

conseqüentemente, um aparecimento menor destes dentes posteriores 

(Guerra24, 1998; Ackerman & Ackerman1, 2002). Esta falta progressiva de 

luz dificulta a localização visual de detalhes, o que aumenta a ilusão de 

distância e profundidade (Lombardi37, 1973; Guerra24, 1998). Quanto 

menos iluminação durante a fotografia, maior será o espaço negativo, pois 

menos dentes posteriores serão visualizados e a largura da arcada será, 
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então, medida com valores inferiores, enquanto que a amplitude do 

sorriso (distância inter-comissuras labiais) continua a mesma.  Desta 

maneira, pode ter havido, também, diferença de padronização de 

iluminação entre os estudos, tornando difícil a comparação entre ambos.  

 

8.3- INFLUÊNCIA DO GÊNERO E ASSIMETRIA NO ESPAÇO 

NEGATIVO 

 

Segundo a literatura, um sorriso esteticamente agradável 

geralmente apresenta simetria e proporção entre seus componentes 

dentários, gengivais e labiais (Peck & Peck49, 1970; Levin35, 1978; 

Ricketts58, 1982; Allen3, 1988; Jerrold & Lowenstein30, 1990; Margolis40, 

1997; Guerra24, 1998; Snow67 1999). A assimetria da face e da dentição, 

em pequena monta é um fenômeno de ocorrência natural e pode ser 

detectada pela comparação das partes homólogas da face (Peck & 

Peck49, 1970; Ricketts58, 1982; Bishara et al.7, 1994; Golub-Evans21, 

1994). A simetria do sorriso também é afetada pela posição dos cantos da 

boca ou comissuras labiais e deve haver proporção regressiva da 

exposição dental criada pela curvatura do arco dentoalveolar 

(Rufenacht62, 1990; Snow67, 1999). Não existem estudos específicos 

sobre assimetrias em relação ao espaço negativo. 

Quanto à possibilidade de haver assimetrias do espaço 

negativo no total da amostra, a Tabela 5, pagina 92, e o Gráfico 3, página 

93, mostram as médias referentes aos lados direito (6,52mm±1,97) e 

esquerdo (6,84mm±2). Conforme analisado estatisticamente na Tabela 6, 

pagina 93, as médias dos espaços negativos nos lados direito e esquerdo 

não apresentaram medidas diferentes de modo significativo (p > 0,05). A 

proporção do espaço negativo em relação à amplitude do sorriso, no lado 

direito ocupou em média 9,32% com desvio padrão de 2,37 % e lado 

esquerdo ocupou em média de 9,87%, com desvio padrão de 2,44 % 

(Tabela 8, pág. 95; Gráfico 5, pág. 96). Analisando-se estatisticamente, na 
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Tabela 9, página 96, o valor Fo = 1,346, correspondente ao fator Lado, foi 

não significativo porque a ele se correspondeu um valor de p > 0,05, 

mostrando que houve a presença de simetria entre os lados direito e 

esquerdo com relação ao espaço negativo no presente estudo.  

Poucos estudos, na literatura, verificaram se existe diferença 

entre os gêneros masculino e feminino com relação ao espaço negativo. 

Na Tabela 5, página 92, nota-se que a média resultante para o espaço 

negativo, em cada lado da arcada, no gênero feminino foi de 6,28 mm 

(DP = 1,62mm), e no gênero masculino este valor foi de 7,08 mm (DP= 

2,24mm) (Gráfico 3, pág.93). Estatisticamente, conforme Tabela 6, página 

93, verifica-se que o fator gênero foi significativo, quando medido em 

milímetros, porque a ele se correspondeu a um valor de p < 0,05, 

evidenciando que os indivíduos do gênero masculino apresentaram maior 

espaço negativo em milímetros do que os indivíduos do sexo feminino. 

Quanto à proporção do espaço negativo e a diferença entre os 

gêneros, no masculino cada lado do espaço negativo ocupou 9,94% da 

distância inter-comissuras, com desvio padrão de 2,24%, enquanto no 

feminino ocupou 9,26% desta mesma distância, com desvio padrão de 

1,61% (Tabela 8, pág. 95; Gráfico 5, pág. 96). Na análise estatística da 

Tabela 9, página 96, o valor Fo = 2,415, correspondente ao fator Gênero, 

foi não significativo porque a ele se correspondeu um valor de p > 0,05, 

não evidenciando diferença estatística entre os gêneros para os valores 

porcentuais ocupados pelo espaço negativo em relação à amplitude do 

sorriso.  

Deste modo, verificou-se que os indivíduos do gênero 

masculino, da amostra do presente estudo, apresentavam espaço 

negativo maior estatisticamente do que os indivíduos do gênero feminino, 

porém, quando analisada em porcentual, esta diferença deixou de ser 

significativa. Isto indicou que, entre os gêneros, ocorre proporcionalidade 

de tamanho para o espaço negativo em relação ao tamanho da boca 
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durante sorriso, porém, com os indivíduos do sexo masculino 

apresentando dimensões maiores em milímetros.  

Outra pesquisa encontrou medidas maiores para o espaço 

negativo nos indivíduos do gênero feminino (Rigsbee et al.59, 1988). 

Rigsbee et al59 (1988) verificaram a proporção do espaço negativo, nos 

lados direito e esquerdo, conjuntamente, no gênero masculino de 40% e 

no feminino de 43%, constatando diferença estatística entre os gêneros 

(p<0,01). Apesar destes valores não poderem ser diretamente 

comparados com os do presente estudo, pois Rigsbee et al59 (1988) 

utilizaram a distância intercaninos, enquanto o presente estudo utilizou-se 

da dimensão máxima da dentição para encontrar a proporção do espaço 

negativo em relação à amplitude do sorriso, o estudo de Rigsbee et al59 

(1988) evidenciou diferença entre os gêneros com relação à proporção do 

espaço negativo, enquanto o presente estudo não verificou esta 

característica.  

A diferença entre os gêneros em relação a outras 

características bucais é bem fundamentada. Existe maior exposição dos 

incisivos superiores em indivíduos do sexo feminino, tanto em repouso 

(Vig & Brundo71, 1978), quanto durante o sorriso (Tjan et al.70, 1984; Peck 

et al52, 1992; Qualtrough & Burke56, 1994). Outra característica anatômica 

que pode ter influenciado nesta diferença, entre os gêneros, neste estudo 

é o tecido mole, que é muito importante no diagnóstico facial 

(Hambleton25, 1964). Existe diferença entre os gêneros quanto à anatomia 

e mobilidade do tecido mole, sendo que Farkas et al.19 (1984) 

encontraram o vermelhão do lábio superior mais espesso no sexo 

feminino e Rigsbee et al.59 (1988) encontraram maior mobilidade dos 

lábios durante o sorriso no sexo feminino, ambos os estudos com 

diferença significativa estatisticamente.   

A Tabela 7, página 94 mostra as médias para o espaços 

negativos medidos em milímetros, nos lados direito e esquerdo, nos 

gêneros masculino e feminino, medidas que estão representadas no 
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Gráfico 4 (pág. 94). A análise estatística destes dados pode ser verificada 

na Tabela 6 (pág. 93), mostrando que a possível interação entre Lado * 

Gêneros foi não significante (p > 0,05). A interação entre o gênero e os 

lados direito e esquerdo também foi realizada para as medidas do espaço 

negativo em porcentagem, sendo as médias e desvios padrão 

encontradas na Tabela 10 (pág. 97), e no Gráfico 6 (pág. 97). Com estes 

dados, verifica-se na Tabela 9 (pág. 96), o valor Fo = 0,064, mostrando 

que a interação dos fatores lado e gênero não foi significativa (p>0,05).  

Assim, houve evidência na amostra para se afirmar que o fator 

Gênero não interferiu na variabilidade ocorrida para o espaço negativo 

nos lados direito e esquerdo, ou seja, tanto no sexo feminino quanto no 

masculino, o espaço negativo médio ocorrido no lado direito foi 

estatisticamente igual ao ocorrido no lado esquerdo. Da mesma maneira, 

o fator lado não interferiu na variabilidade ocorrida nos dados do espaço 

negativo nos gêneros, ou seja, tanto no lado direito quanto no lado 

esquerdo, o gênero masculino propiciou o maior espaço negativo médio 

em milímetros, sendo, porém, de igual proporção ao gênero feminino em 

relação à amplitude do sorriso. 

 

8.4- INFLUÊNCIA DO GÊNERO, MOMENTO E OPERADOR 

NA AVALIAÇÃO ESTÉTICA DA FOTOGRAFIA DE SORRISO 

 

A fim de se verificar se os operadores mantiveram suas 

avaliações nos dois momentos (M1 e M2), comparou-se estatisticamente 

os mesmos. A Tabela 11 (pág. 98) apresenta os resultados obtidos 

evidenciando que as fotografias, nos dois momentos avaliados, 

independentemente do gênero do indivíduo fotografado e do operador, 

foram atribuídas médias estéticas iguais nos dois momentos, sendo de 

5,36 no M1 e de 5,53 no M2. Na Tabela 12 (pág. 99) nota-se que o valor 

Fo = 2,012, relativo ao fator Momento, não foi significante porque a ele se 

correspondeu uma probabilidade de significância p > 0,05. Assim, os 
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Operadores, de uma maneira geral, mantiveram seus critérios de 

avaliação nos primeiro e segundo momentos. 

Na Tabela 11, página 98, verifica-se que as fotografias de 

indivíduos do gênero feminino obtiveram médias maiores para o escore 

de estética (6,06 para o gênero feminino e 4,84 para o gênero masculino). 

O valor Fo = 104,171, na Tabela 12 (pág. 99) referente ao fator Gênero, 

foi significante porque a ele se correspondeu uma probabilidade de 

significância p < 0,05. Isto ocorreu independentemente do momento de 

análise da foto e do operador que atribuiu a nota, evidenciando que as 

fotografias de indivíduos do gênero feminino foram consideradas mais 

estéticas do que as fotografias de indivíduos do gênero masculino.  

Outros fatores podem ter influenciado na avaliação estética das 

fotografias de sorriso como um todo, não necessariamente o espaço 

negativo.  Um destes fatores é a linha do sorriso, definida como sendo a 

curva cujo caminho percorre as margens incisais dos incisivos centrais, 

laterais e caninos, formando um arco, e que deve estar em harmonia com 

a margem superior do lábio inferior para que haja maior estética durante o 

sorriso (Frush & Fisher20, 1958). O fator linha do sorriso, bem como 

fatores como a quantidade de exposição dental e gengival, desvio das 

linhas médias e forma dental não foram considerados no presente estudo, 

mas sugere-se que sejam avaliados, posteriormente, em outros trabalhos 

utilizando-se a mesma amostra. 

A Tabela 11, página 98, também ilustra os resultados das 

avaliações estéticas dos Operadores onde se verificou que o Operador 

O3 (Ortodontista) atribuiu o menor escore médio da estética (conjunto C), 

enquanto que os Operadores O1 (Leigo) e O4 (Ortodontista) atribuíram 

escores médios estatisticamente iguais (conjunto B) e o Operador O2  

(Leigo) atribuiu o maior escore médio da estética (conjunto A). O valor Fo 

= 48,910 referente ao fator Operador foi significante porque a ele se 

correspondeu uma probabilidade de significância p < 0,05 (Tabela 12, 

página 99).  
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Desta maneira um dos Operadores, ortodontista (O3), teve 

senso crítico maior, atribuindo as notas mais baixas, enquanto um dos 

Operadores leigo (O2) teve o menor senso crítico do que os outros 

Operadores, havendo diferenças estatisticamente significantes entre eles. 

Isto indicou que os ortodontistas, independentemente do momento de 

análise da foto e do gênero do indivíduo fotografado, parecem ter senso 

estético mais crítico em relação à análise da fotografia de sorriso como 

um todo do que a população leiga em geral, que pode não ser tão crítica 

para a análise do sorriso.  

Esta diferença de percepção das desarmonias dentais entre 

ortodontistas e público leigo, sendo os ortodontistas mais críticos, também 

foi encontrada por outros autores (Prahl-Andersen et al.55, 1979; 

Brisman10 1980; Wagner et al.72, 1996; Beyer & Lindauer6, 1998; Carlsson 

et al.12, 1998). Pode-se citar como exemplo o trabalho em que Kokich et 

al.33 (1999) demonstraram ser necessário um desvio de 4 milímetros da 

linha média dental maxilar para que os ortodontistas considerassem os 

sorrisos como antiestéticos, enquanto dentistas clínicos e leigos não 

detectaram nem mesmo o desvio de 4 milímetros. Johnston et al.32 (1999) 

também verificaram que um desvio de 4 milímetros entre as linhas médias 

dentária e facial mostrou-se perceptível em 100% dos ortodontistas e em 

93% dos leigos, sugerindo que os ortodontistas foram mais sensíveis a 

pequenas discrepâncias.  

Tedesco et al.68 (1983), porém, verificaram que os leigos 

apresentaram resultados semelhantes aos dos ortodontistas, acerca do 

que é aceitável, quanto à atratividade dento-facial. Analisando outros 

fatores nas fotografias de sorriso, Kokich et al.33 (1999) também 

encontraram que ortodontistas e leigos foram capazes de detectar uma 

discrepância de 2 milímetros na angulação das coroas dos incisivos 

superiores. Quanto ao fator linha do sorriso, no estudo de Wagner et al.72 

(1996) nenhum ortodontista e poucos leigos gostaram da linha do sorriso 

côncava, revelando coincidência de opinião. 
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Analisando criticamente a literatura e o resultado do presente 

estudo, verifica-se que, dependendo do fator analisado, pode ocorrer ou 

não coincidência da avaliação estética entre leigos e ortodontistas. 

Apesar de o presente estudo indicar uma tendência dos ortodontistas 

serem mais críticos quanto à avaliação estética da fotografia de sorriso 

como um todo, estudos mais aprofundados são necessários para 

confirmar esta hipótese. 

A Tabela 13, página 100, mostra as médias e desvios padrão 

da interação entre os valores estéticos atribuídos às fotografias nos dois 

momentos da avaliação e o gênero do indivíduo fotografado. Estas 

médias estão ilustradas no Gráfico 8 (pág. 101). O valor Fo = 0,160, na 

Tabela 12 (pág. 99), referente à interação Momento e Gênero, mostrou-se 

não significante porque a ele correspondeu uma probabilidade de 

significância p > 0,05.  Isto evidenciou que o fator Momento não interferiu 

na variabilidade ocorrida entre os gêneros, isto é, nos dois momentos da 

análise estética o gênero feminino apresentou escore médio maior. O 

fator Gênero também não interferiu na variabilidade ocorrida entre os 

momentos, isto é, para cada gênero nos Momentos 1 e 2 obteve-se 

escores médios de estética iguais estatisticamente.  

Como visto na Tabela 12, página 99, o valor Fo = 7,939 

referente à interação Momento e Operador foi significante porque a ele se 

correspondeu uma probabilidade de significância p < 0,05. Assim, a 

amostra evidenciou subsídios para se afirmar que o fator Momento 

interferiu na variabilidade ocorrida entre os escores médios de estética 

propiciados pelos operadores e/ou o fator Operador interferiu na 

variabilidade ocorrida entre os escores médios de estética obtidos nos 

momentos. Na Tabela 14 (pág. 102) verificou-se que o fator Momento 

interferiu sobre os resultados originados pelos operadores. No primeiro 

momento os operadores O1, O2 e O4 (conjunto A) propiciaram escores 

médios iguais e maiores do que o propiciado pelo O3 (conjunto B). 

Comparando o primeiro com o segundo momento, o operador O2 
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(conjunto A) propiciou um escore médio maior para a estética, enquanto 

que os demais operadores reproduziram as atribuições estéticas que 

haviam realizado inicialmente. As médias estéticas atribuídas por cada 

Operador, nos dois momentos, podem ser visualizados no Gráfico 9 (pág. 

102). 

 Mackley39 (1993) discute em seu trabalho que um dos 

problemas encontrados nos estudo de avaliação pessoal é a subjetividade 

e que os julgadores usam suas impressões ao avaliar os sorrisos. Apesar 

disto, no presente estudo, quando analisado o fator Operador, de uma 

maneira geral, eles mantiveram constância nas suas atribuições estéticas, 

pois no primeiro momento atribuíram a média estética de 5,36 e no 

segundo momento atribuíram a média estética de 5,53 não havendo 

diferença estatística entre estes valores (Tabela 11, pág. 98). 

A Freqüência, Médias e Desvios Padrão dos valores estéticos 

atribuídos por cada operador, segundo o gênero do indivíduo fotografado, 

estão representados na Tabela 15, página 103. As médias dos valores 

estéticos atribuídos por cada Operador, segundo o gênero do indivíduo 

fotografado, estão ilustradas no Gráfico 10 (pág. 104). Analisando estes 

dados, o valor Fo = 0,053, referente à interação Gênero*Operador, 

mostrou-se não significante porque a ele correspondeu uma probabilidade 

de significância p > 0,05 (Tabela 12, página 99). Assim, a amostra 

evidenciou subsídios para se afirmar que: o fator Gênero não interferiu na 

variabilidade ocorrida entre os operadores, isto é, em cada gênero os 

operadores reproduziram o estudo apontado na Tabela 11, página 98 

(operador O2 conjunto A, operadores O1 e O4 conjunto B e operador O3 

conjunto C); o fator Operador não interferiu na variabilidade ocorrida entre 

os Gênero, isto é, cada Operador atribuiu um escore médio maior para o 

gênero feminino. 
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8.5- INFLUÊNCIA DO ESPAÇO NEGATIVO NA AVALIAÇÃO 

ESTÉTICA DA FOTOGRAFIA DE SORRISO.  

 

Para identificar se havia alguma diferença na avaliação estética 

nas fotografias, quanto à proporção do espaço negativo, procurando, 

desta maneira, verificar a hipótese de que o espaço negativo influencia na 

estética do sorriso, selecionou-se da amostra dois grupos distintos. 

Caracterizou-se o Grupo G1 como sendo formado por 20% das fotografias 

da amostra com menores proporções para o espaço negativo e o Grupo 

G2 sendo formado por 20% das fotografias com maiores proporções para 

esta medida. Compararam-se, então, as avaliações estéticas atribuídas 

pelos Operadores em relação aos Grupos G1 e G2, identificando alguma 

diferença estatística, se existente.  

A Tabela 16, página 104, exibe a freqüência, médias, desvios 

padrão e conjuntos homogêneos para as avaliações estéticas das 

fotografias pertencentes aos Grupos G1 e G2, segundo os fatores 

Operador e Grupo.  Com o auxílio do teste de Tukey, notou-se que: o 

Operador O2 (Leigo) atribuiu a maior média (6,887  conjunto A); os 

Operadores O1 (Leigo) e O4 (Ortodontista) atribuíram notas médias  

semelhantes (5,498 e 5,579, respectivamente  conjunto B) e o Operador 

O3 (Ortodontista) atribuiu a menor nota média (4,446  conjunto D). Na 

Tabela 17 (pág. 105), verificou-se que ao fator Operador associou-se um 

valor Fo = 13,708, que foi significante porque a ele se correspondeu p < 

0,05. Assim, houve evidência amostral para se rejeitar a hipótese de que 

os operadores tenham atribuído iguais notas médias de estética, 

independentemente do fator Grupo. 

Deve-se perceber que esta avaliação estética dos Operadores, 

vista na Tabela 16 (pág. 104), somente para os Grupos com menores 

(G1) e maiores (G2) espaços negativos, obedeceu ao mesmo padrão de 

avaliação estética verificado na amostra total, visto na Tabela 11 (pág. 
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98), onde também o Operador O2 atribuiu a maior média estética, o 

Operador O3 atribuiu a menor média estética e os Operadores O1 e O4 

atribuíram valores intermediários e iguais entre si. Apesar desta diferença 

entre os critérios e parâmetros dos Operadores nas avaliações estéticas, 

tanto para amostra como um todo, como nos Grupos G1 e G2, os 

Operadores mostraram constância nas suas atribuições quando 

verificados os Momentos 1 e 2 das avaliações, tanto na amostra como um 

todo (Tabela 11 , pág. 98) como nos Grupos G1 e G2 (Tabela 16, pág. 

104). Assim, verifica-se que cada Operador foi constante e manteve seu 

padrão de análise crítica nas suas atribuições estéticas. 

Na mesma Tabela 16, página 104, dispõem-se as médias e 

desvios padrão das avaliações estéticas atribuídas, pelos Operadores 

como um todo, às fotografias dos Grupos G1 e G2. Os valores médios 

das avaliações estéticas, atribuídos às fotografias dos Grupos G1 e G2 

pelos Operadores O1, O2, O3 e O4, podem ser visualizados no Gráfico 11 

(pág. 106). O Grupo G1 representa as fotografias com menores valores 

para o espaço negativo e o Grupo G2 representa as fotografias de sorriso 

com maiores espaços negativos. O teste de Tukey quanto ao fator Grupo 

evidenciou que os Grupos G1 e G2 pertenceram ao mesmo conjunto 

homogêneo A. O teste de Tukey é confirmado na Tabela 17 (pág. 105), 

onde se verifica que ao fator Grupo associou-se um valor Fo = 2,605, que 

foi não significante porque a ele se correspondeu p > 0,05. Assim, não 

houve diferença estatística para as avaliações estéticas entre os grupos 

com maiores e menores espaços negativos, significando que o espaço 

negativo não pode ser considerado, nesta amostra, um fator que 

influenciou nas avaliações estéticas, independentemente do fator 

Operador. 

Alguns autores concordam que o tamanho do espaço negativo 

não é crítico esteticamente, desde que esteja dentro dos limites típicos 

das diferenças individuais (Frush & Fisher20, 1958; Hulsey28, em 1970 

Johnson & Smith31, 1995; Guerra24, 1998). Estes autores, porém, não 

Discussão 



 124

determinam qual é este limite, dificultando a avaliação visual de forma a 

quantificar o padrão considerado normal.  

De maneira oposta, outros autores acreditam ser importante 

alcançar espaço negativo adequado e diminuir os espaços negros nos 

cantos da boca (Dierkes15, 1987; Rigsbee et al59, 1988; Harnick26, 1996; 

Sarver63, 2001). Rufenacht62 (1990) indica a restauração adequada dos 

espaços negativos laterais, permitindo a caracterização do sorriso em 

conformidade com a personalidade do indivíduo, porém, também não 

especifica o tamanho ou proporção adequada do espaço negativo. 

Algumas pesquisas também demonstraram que sorrisos mais amplos, 

mostrando mais os dentes posteriores, são considerados mais agradáveis 

do que sorrisos que mostram menos dentes (Crawford14, 1991; Dunn et 

al.17, 1996; Margolis40, 1997; Dong et al.16, 1999; Morley & Eubank45, 

2001). No presente estudo, porém, a proporção do espaço negativo não 

influenciou as avaliações estéticas, independentemente do fator 

Operador. 

Na Tabela 17, página 105, verificou-se que à interação 

Operador*Grupo associou-se um valor Fo = 0,323, que foi não significante 

porque a ele se correspondeu um valor de p maior do que 0,05. Assim, a 

amostra evidenciou subsídios para se aceitar a hipótese de que o fator 

Operador não interferiu na variabilidade ocorrida entre os grupos e de que 

o fator Grupo não interferiu na variabilidade ocorrida entre os Operadores. 

Isto demonstra que, mesmo havendo diferenças entre os critérios e 

parâmetros dos Operadores nas suas avaliações estéticas, estas não 

interferiram sobre o resultado de igualdade estética entre os Grupos G1 e 

G2.  

A Tabela 18, página 106, mostra as médias estéticas e desvios 

padrão atribuídas pelos Operadores O1, O2, O3 e O4 para as fotografias 

dos Grupos G1 e G2. Com o auxílio do teste de Tukey, notou-se que em 

ambos os Grupos o Operador O2 (leigo) atribuiu a maior média (conjunto 

A); os Operadores O1 (leigo) e O4 (ortodontista) atribuíram notas médias 
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semelhantes e iguais estatisticamente entre si (conjunto B) e o Operador 

O3 (ortodontista) atribuiu a menor nota média (conjunto D). Estes dados 

estão dispostos no Gráfico 12, página 107. Esta disposição da atribuição 

dos valores estéticos às fotografias de ambos os Grupos G1 e G2 segue o 

padrão visto nas Tabelas 11 e 16 (páginas 98 e 104, respectivamente), 

demonstrando a constância dos parâmetros e critérios de julgamento 

estético dos Operadores.  

A Tabela 19, página 108, exibe as médias estéticas e desvios 

padrão atribuídos aos Grupos G1 e G2, de acordo com o julgamento de 

cada Operador. Com o auxílio do teste de Tukey, verificou-se que cada 

um dos Operadores atribuiu médias estéticas iguais para os Grupos G1 

(menores espaços negativos) e G2 (maiores espaços negativos). Isto 

também significa que todos os Operadores consideraram os Grupos G1 e 

G2 idênticos estatisticamente. Quanto ao fator proporção do espaço 

negativo, sugere-se, assim, que não houve influência do espaço negativo 

na avaliação estética do sorriso na amostra do presente estudo. O Gráfico 

13 (pág. 108) ilustra as médias estéticas atribuídas aos Grupos 1 e 2, por 

cada Operador.  

Como visto nas Tabelas 18 e 19, nas páginas 106 e 108, 

respectivamente, houve constância estatisticamente significativa de cada 

Operador sobre as atribuições estéticas, mesmo analisando-se grupos 

com espaços negativos maiores e menores. Desta maneira, verificou-se 

que tanto os Operadores ortodontistas quanto os Operadores leigos não 

consideraram o fator espaço negativo como importante, a ponto de 

influenciar suas avaliações estéticas.  
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9- CONCLUSÃO 
 

 

De acordo com os resultados encontrados na amostra desta 

pesquisa, composta por indivíduos entre 18 e 25 anos de idade, em 

relação ao sorriso conclui-se que: 

 

1. O espaço negativo médio em cada lado da boca foi de 6,68 

milímetros (DP±1,99). Em proporção à distância entre as 

comissuras labiais, para cada lado do espaço negativo 

verificou-se o valor médio de 9,60 % (DP±2,56).  

 

2. O espaço negativo não influenciou nas avaliações estéticas 

das fotografias de sorriso. 

 

3. Houve simetria para o espaço negativo nos lados direito e 

esquerdo. 

 

4. Os indivíduos do gênero masculino apresentaram espaço 

negativo maior estatisticamente do que os indivíduos do 

gênero feminino, porém, quando analisada em relação 

porcentual à largura da boca, esta diferença deixou de ser 

significativa. 

 

5. Tanto os Operadores ortodontistas quanto os leigos não 

consideraram o fator espaço negativo observado no estudo 

como importante a ponto de influenciar suas avaliações 

estéticas. 
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10- RESUMO 
 

 

Foram medidos os espaços bilaterais existentes entre os 

dentes da arcada superior e as comissuras labiais, chamados de espaço 

negativo, e verificada sua influência na estética durante o sorriso. A 

amostra constituiu-se de 60 fotografias de sorriso forçado, de 30 

indivíduos do sexo masculino e 30 do sexo feminino, entre 18 e 25 anos 

de idade. Essas fotos foram avaliadas, quanto à estética, por dois 

ortodontistas e dois leigos à odontologia, através de uma escala visual 

análoga. Mediu-se, em cada fotografia de sorriso, os espaços negativos 

direito e esquerdo, em milímetros e em proporção em relação à amplitude 

do sorriso. Os dados foram verificados quanto à significância estatística 

(p=0,05). Verificou-se que o espaço negativo médio da amostra foi de 

6,68±1,99mm e de 9,6±2,56% em relação à amplitude do sorriso, para 

cada lado da arcada, não havendo assimetrias significativas 

estatisticamente entre os lados direito e esquerdo. O espaço negativo 

apresentou-se maior estatisticamente nos indivíduos do sexo masculino 

quando medido em milímetros (7,08±2,24mm- masculino; 6,28±1,62mm- 

feminino) (p=0,028), mas igual estatisticamente ao sexo feminino quando 

medido em proporção à amplitude do sorriso (9,94±2,24%- masculino; 

9,26±1,61%- feminino). Os doze indivíduos com menores espaços 

negativos (G1), em proporção à amplitude do sorriso, comparados com os 

doze de maiores espaços negativos (G2), não apresentaram diferença 

estatística quanto à avaliação estética (p=0,110). Concluiu-se que o 

espaço negativo isoladamente não influenciou na avaliação estética das 

fotografias de sorriso na presente amostra, tanto para os ortodontistas 

como para os leigos.   
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11- ABSTRACT 
 

 

The purpose of this study was to measure and verify the 

esthetic influence during smile of the bilateral space between the upper 

posterior teeth and the corner of the lips, known as the negative space. 

The sample was constituted of 60 forced smile pictures, obtained from 60 

individuals (30 males and 30 females), with age ranging from 18 to 25 

years. Two orthodontists and two lay people esthetically evaluated these 

pictures using a visual analogue scale. In each picture the right and left 

negative spaces were measured in millimeters and in proportion related to 

smile width. Data was analyzed for statistical significance (p=0.05). The 

sample’s medium negative space was 6.68 ± 1.99 mm and the proportion 

related to smile width was 9.6 ± 2.56 %, for each side of the arch. No 

statistically significant asymmetries were observed between right and left 

sides.  The mean negative space was significantly bigger in males than in 

females (p=0,28) (7.08 ± 2.24 mm in males vs. 6.28 ± 1.62 mm in 

females), but the proportion related to smile width was similar in males and 

females (9.94 ± 2.24 % in males vs. 9.26 ± 1.61 % in females). No 

significant differences were detected in the visual analogue scale esthetic 

analysis between the orthodontists and lay people. When the twelve 

individuals with smaller negative spaces in proportion to smile width where 

compared to the twelve individuals with bigger negative spaces in 

proportion to smile width, no statistical difference related to esthetical 

evaluation was noted (p=0,110). In conclusion, the negative space did not 

influence the smile esthetics in the present sample. 
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12- ANEXOS 
 

 

Anexo 1 

 
Nas duas páginas seguintes encontram-se as páginas iniciais 

do álbum que foi entregue aos julgadores, com as informações 

necessárias sobre como proceder na avaliação das fotografias de sorriso.  
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Prezado(a) colaborador(a) 

 

Você está recebendo um álbum com 60 fotografias de sorriso, 

de ambos os sexos, material de um estudo que faz parte do Projeto de 

Pesquisa para o desenvolvimento de Tese de Doutorado em Odontologia, 

área de concentração em Ortodontia, na UNESP-Araraquara –SP.  

Solicitamos a sua colaboração em avaliar, cuidadosamente, de 

acordo com seu julgamento, as fotografias de sorriso, de acordo com uma 

escala de valores estética proposta. Esta varia de modo crescente em 

valores de esteticamente muito ruim, esteticamente ruim, esteticamente 

neutro, esteticamente bom até esteticamente muito bom. Esta escala de 

valores estéticos será disposta logo abaixo da cada fotografia para sua 

avaliação como abaixo, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerimos que, para a melhor avaliação do conjunto de 

fotografias, seja visualizado todo o álbum inicialmente. Após sua 

avaliação visual, de acordo com seu julgamento, solicitamos que sua 

avaliação seja demarcada sobre a escala para cada figura, de acordo 
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com o ponto em que mais se aproxima dos valores da escala crescente 

de valores estéticos, da seguinte maneira (em vermelho, por exemplo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu nome não será divulgado sob qualquer circunstância. 

Quaisquer dúvidas, ou ao final da sua avaliação, favor entrar em contato 

com o pesquisador responsável. 

 

Obrigado por participar desta pesquisa.   
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Anexo 2 

 

Nas páginas seguintes dispõem-se as 60 fotografias 

selecionadas para compor a amostra deste estudo e que foram avaliadas 

pelos quatro julgadores. Abaixo de cada foto está a escala de valores 

estéticos proposta, o gênero do indivíduo a que pertence a foto, sendo F 

indicando indivíduos do gênero feminino e M indivíduos do gênero 

masculino, e o número de identificação dos indivíduos fotografados. Estas 

informações não faziam parte do conteúdo do álbum que foi entregue aos 

julgadores para realizar suas avaliações. 
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Fotografia Nº. F1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº.M1 
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Fotografia Nº.M2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M3 
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Fotografia Nº. F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F3 
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Fotografia Nº. F4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M4 
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Fotografia Nº. M5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F5 
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Fotografia Nº. M6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M7 
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Fotografia Nº. M8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F6 
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Fotografia Nº. M9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F7 
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Fotografia Nº. F8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F9 
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Fotografia Nº. M10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M11 
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Fotografia Nº. M12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F10 
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Fotografia Nº. M13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F11 
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Fotografia Nº. M14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M15 
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Fotografia Nº. F12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M16 
 
 
 
 
 

Muito Ruim      Ruim              Neutro       Bom  Muito Bom 

Muito Ruim      Ruim              Neutro       Bom  Muito Bom 

Anexos 



 154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F13 
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Fotografia Nº. M18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M19 
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Fotografia Nº. M20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F14 
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Fotografia Nº. F15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F16 
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Fotografia Nº. F17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M21 
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Fotografia Nº.  M22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. F18 
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Fotografia Nº. F19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia Nº. M23 
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Fotografia Nº. F20 
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Fotografia Nº. F23 
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Fotografia Nº. M25 
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Fotografia Nº.  M26 
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Fotografia Nº. M28 
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Fotografia Nº. M30 
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Fotografia Nº. F29 
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