
Princípios 
estéticos em 
Dentística



Beleza:
⊙ Conceito dinâmico;
⊙Mudanças ao longo da história e em
diferentes culturas;
⊙ Influência da mídia e do cinema, da
moda, da revolução dos valores e dos
costumes da sociedade.

Cultura contemporânea:
⊙ Aparência está em alta.
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Estética 
dental

⊙ 800-900 a.C já se importavam
com a aparência e modificavam os
formatos dos dentes;
⊙Sorriso compõe a aparência e
apresentação do indivíduo;
⊙ Profissional deve enxergar o
indivíduo como um todo;
⊙Macroestética e microestética.
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Estética 
dental

⊙Macroestética = fatores estéticos
relacionados à face e ao
periodonto e a visão dos dentes em
grupo.

⊙Microestética = analisa detalhes
da estética individual do dente.

Adequado planejamento e correto 
tratamento restaurador estético.

NSMP



MACRO-
ESTÉTICA

•FACE
•PERIODONTO
•DENTES EM GRUPO NSMP



Macroestética

FACE

⊙ A face é o ponto básico de equilíbrio
estético;
⊙ O tratamento odontológico estético
precisa estar em harmonia com ela;
⊙ O sorriso: segmento mais importante
da face;
⊙ Análise estética da face: forma, linha
mediana, linha interpupilar, plano
incisal, tipo de sorriso e tipo de lábio.
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Macroestética

FACE

Forma

⊙ Classificação: quadrada, ovóide e
triangular.

⊙ Face em perfil: relação maxilo-
madibular; causa dentária ou
esquelética.
⊙ Harmonizar forma do dente com
forma da face.
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Macroestética

FACE

Linha 
mediana

⊙ Verificar alguma discrepância ou
desvio na linha mediana.
⊙ Alteração nessa linha pode
representar um desequilíbrio ou
assimetria entre as estruturas faciais,
prejudicando a aparência estética.
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Macroestética

FACE

Linha 
interpupilar e 
plano incisal

⊙ A linha interpupilar deve ser paralela ao
plano incisal dos dentes superiores e ao
contorno da margem gengival, para propiciar
um equilíbrio estético, principalmente em
pessoas com sorriso alto.
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Macroestética

FACE

Tipo de 
sorriso

⊙ Classificação é baseada em quanto de exposição
dos dentes ocorre durante o sorriso.
⊙ Sorriso alto: expõe toda a altura cervicoincisal
dos dentes ântero-superiores e uma área de
gengiva.
⊙ Sorriso médio: expõe pelo menos 75% da coroa
e as papilas interdentais.
⊙ Sorriso baixo: expõe menos de 75%.
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Macroestética

FACE

Tipo de lábio

⊙ De modo geral, ocorre um
afastamento interlabial entre 1 e 5 mm
em repouso.
⊙ Referência vertical: grossos, médios
e finos.
⊙ Lábios finos geralmente expõem
mais dente e gengiva durante o sorriso.
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Macroestética

PERIODONTO

⊙ A harmonia estética do sorriso
também depende da condição do
periodonto.
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Macroestética

PERIODONTO ⊙ Os principais detalhes a serem
observados do ponto de vista estético
são:
• Contorno gengival
• Zênite do contorno gengival
• Papila interdental

NSMP



Macroestética

PERIODONTO

Contorno 
gengival 

⊙ Contorno esteticamente agradável:
deslocamento para coronal nos incisivos
laterais em comparação aos incisivos
centrais e caninos superiores.
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Macroestética

PERIODONTO

Zênite do 
contorno 
gengival 

⊙ Zênite = o ponto mais apical do
contorno gengival de cada dente.
⊙ Geralmente está localizado mais para
distal.
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Macroestética

PERIODONTO

Papila 
interdental

⊙Seu correto posicionamento promove o
fechamento do espaço interdental,
auxiliando na estética.
⊙ Doença periodontal, apinhamento dental
ou sobrecontorno de restaurações podem
provocar hiperplasia ou retração da papila.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

⊙ Todos os dentes precisam estar em uma
condição de equilíbrio para favorecer um
sorriso bonito.
⊙ Aspectos a serem considerados:
• Curvatura incisal
• Linha média dentária
• Alinhamento dental
• Inclinação axial
• Proporção entre os dentes
• Ameia incisal e cervical
• Corredor bucal
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Curvatura 
incisal

⊙ Curvatura incisal ou linha do sorriso =
linha imaginária que tangencia as bordas
incisais dos incisivos superiores e a ponta
da cúspide dos caninos superiores.
⊙ Condição agradável: linha convexa.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Linha média 
dentária

⊙ Sua avaliação é importante porque
determina a simetria do arco.
⊙ Relação agradável: linha média dentária
no centro médio da face.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Alinhamento 
dental

⊙Permite uma transição gradual e suave
tanto na vista frontal quanto na lateral.
⊙ Dentes girados, apinhamentos ou
inclinações para vestibular ou palatina,
interrompe essa transição visual agradável
dos dentes em conjunto.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Inclinação axial

⊙ Linha imaginária que vai da incisal até a
região apical, ou seja, o longo eixo do
dente.
⊙ Apresentam inclinação para distal que
aumenta do incisivo central superior até o
canino.
⊙ Apresenta relação com o zênite.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Proporção 
entre os dentes

⊙ Parâmetros matemáticos ou numéricos
para definir a melhor proporção entre os
dentes.
⊙ Proporção áurea ou dourada: relação
ideal 1:1,618.

NSMP

Dimensão real x Dimensão 
aparente



Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Proporção 
entre os dentes

⊙ Quando se observa um sorriso de frente, ele
estará harmônico quando há uma relação da
largura do ICS, ILS e CS de 1,618, 1 e 0,618,
respectivamente.

⊙ Em outras palavras, a largura aparente do ILS é
aprox. 60% menor que o ICS e a do CS é em
torno de 60% menor que a do ILS.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Proporção 
entre os dentes

⊙ IMPORTANTE!! Não deve-se seguir de forma
rígida essa proporção áurea, pois pode ocasionar
um estreitamento do arco superior.
⊙ Nenhuma regra matemática pode ser aplicada
para determinar proporção entre os dentes no
sorriso de todas as pessoas.
⊙ Serve como um guia objetivo para o clínico na
avaliação estética, devendo ser complementada e
estar em harmonia com outros fatores analisados.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Ameia cervical

⊙ Ameia cervical: em pessoas jovens, é
preenchida pela gengiva. Em pessoas
idosas ou que tiveram problemas
periodontais, apresenta-se mais ampla,
gerando prejuízo estético.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Ameia incisal 

⊙ Ameia incisal: mais ampla em pessoas jovens e
normalmente mais reduzida em pessoas idosas
devido ao desgaste funcional e parafuncional.
⊙ Aumento gradativo é esteticamente favorável.
⊙ Formato básico: “V” invertido.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Ameia incisal 

⊙ Geralmente é mais estreito e reto na
região mesioincisal dos ICS;
⊙Mais arredondado e assimétrico entre
distal do IC e mesial do IL;
⊙Mais largo e amplo entre distal do IL e
mesial de CS.
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Macroestética

DENTES EM 
GRUPO

Corredor bucal

⊙ Localiza-se entre a superfície externa
dos dentes superiores e os cantos direito e
esquerdo da boca.
⊙ Deve-se observar a gradação entre os
dentes anteriores e posteriores, dentes
posteriores no sorriso e contorno gengival
posterior.
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• Sorriso esteticamente agradável;
• Corredor bucal (setas azuis);
• Ameias cervicais (setas brancas),
• Ameias incisais (setas pretas).



MICRO-
ESTÉTICA

• Anatomia dental

• Forma

• Tamanho

• Opalescência

• Fluorescência

• Textura superficial

• Cor
NSMP

Detalhes que 
compõem a 

aparência estética 
do dente 

individualmente



Microestética

ANATOMIA 
DENTAL

⊙ É fundamental ter sempre em mente
os detalhes anatômicos dos dentes
anteriores e posteriores;
⊙ Além de comparar com a aparência
de um dente homólogo do paciente.
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Microestética

ANATOMIA 
DENTAL

NSMP

⊙ Cristas marginais, cúspides,
arestas, vertentes e sulcos.
⊙ Convexidades, texturas.

⊙ Sulcos e lóbulos.
⊙ Convexidades,
texturas.



Microestética

FORMA

⊙ Possui influência decisiva, porque pequenas
alterações de cor e textura podem passar
despercebidas, mas a forma, geralmente, são
facilmente detectadas.

NSMP

Quadrada:
Linhas externas
paralelas .

Ovóide:
Linhas externas
arredondadas
convergindo para
cervical e incisal.

Triangular:
Linhas externas
convergentes para
cervical e ângulos
incisais pronunciados.



Microestética

TAMANHO

⊙ Importante respeitar a proporção
individual entre largura e altura;
⊙ IC – proporção agradável é de 75 a
80%

NSMP

Estreitos e
compridos

Proporcionais

Curto e
quadrado



Microestética

TAMANHO

⊙IL – proporção agradável é de 60 a
65%

NSMP

Média do comprimento e largura da coroa dos dentes
anteriores nos sexos feminino e masculino



Microestética

TAMANHO Importante!!!
⊙ Convexidade x Reflexão da luz
• Reduzindo a convexidade, ou seja, aumentando a área
plana da vestibular, tem-se menor reflexão de luz e
percepção de dente mais largo. Assim como, aumentando
convexidade, aumenta a reflexão da luz, dando percepção
de dente mais estreito.

NSMP



Microestética

TAMANHO

NSMP



Microestética

TAMANHO

Importante!!!
⊙ Sulcos horizontais x Sulcos Verticais
• Acentuar linhas ou sulcos horizontais na
superfície vestibular – ilusão de dente mais largo;
• Confeccionar sulcos ou linhas verticais –
aparência de dente mais longo.
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Microestética

OPALESCÊNCI
A

⊙É a propriedade óptica de um
material transparente ou translúcido;
⊙Inerente ao esmalte;
⊙Facilmente detectada na incisal;
⊙Sob luz de alto comprimento de onda, o
esmalte reflete luz cinza azulado.
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Microestética

FLUORESCÊNCIA

⊙Capacidade de absorção de luz
ultravioleta (invisível aos nossos olhos) e
emissão de luz visível com curto
comprimento de onda, interpretada como
azulada;
⊙Característica natural da dentina e do
esmalte, manifestada aprox. 3x mais na
dentina (alto conteúdo orgânico).
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Microestética

FLUORESCÊNCIA

NSMP



Microestética

TEXTURA 
SUPERFICIAL

⊙Mais facilmente percebida em dentes
de pacientes jovens;
⊙ Ao longo dos anos, devido aos
desgastes do esmalte, ocorre sua
diminuição;
⊙Linhas verticais, horizontais ou
pequenas depressões.

NSMP



Microestética

TEXTURA 
SUPERFICIAL

⊙ Deve-se identificar essas características
e tentar reproduzi-la na restauração
estética para simular o mesmo efeito de
dispersão de luz dos dentes vizinhos
naturais.
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Microestética

TEXTURA 
SUPERFICIAL

NSMP

Mesmo dente com áreas de
alta reflexão (textura
superficial acentuada) e de
baixa reflexão (maior lisura
superficial).

Facetas de resina composta
apresentando textura
superficial e áreas de maior e
de menor reflexão de luz.





Microestética

COR

⊙Matiz: cor predominante (variação entre tons de
laranja e amarelo, azulados e acinzentados).

⊙Croma ou saturação da cor:
É o nº que segue a letra da Matiz.

⊙ Valor ou luminosidade: quanto um dente se
aproxima do preto (baixo valor) ou do branco
(alto valor).
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Microestética

COR

⊙ A cor do dente é determinada pela relação entre
esmalte, dentina, polpa e tecido gengival.

⊙Métodos de seleção de cor:
• Escalas de cor (limitadas na obtenção de
informações e detalhes)
• Espectrofotômetros
• Incrementos

NSMP



Microestética

COR

NSMP



Microestética

COR

⊙ É necessário desenvolver capacidade de
observação e identificação dos fatores que
compõem a cor do dente;
⊙ Anotar todos os detalhes observados;
⊙ Fotografias.

NSMP

⊙Durante confecção das
restaurações, deve-se ter
controle da espessura de
dentina, esmalte e
caracterizações;
⊙ Técnica de estratificação
natural.



CASO 
CLÍNICO

NSMP



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Intervenções estéticas do sorriso 
são cada vez mais requisitadas por 

pacientes e um planejamento minucioso 
multidisciplinar deve ser realizado para 

que haja sucesso e uma excelente 
longevidade do mesmo.



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Caso inicial



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Aparelho autoligado ainda 
instalado, na finalização da 

ortodontia. 



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)
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Aspecto inicial após remoção do 
aparelho.



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Comparação entre alturas coronárias 
antes e após a gengivoplastia

(Potência: 1800mW, Thera Laser
Surgery, DMC).



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Sondagem óptica.



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Aspecto final da gengivoplastia.



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Após confecção de facetas em 
Resina (resina Filtek Z350- 3M).



CASO 
CLÍNICO

(Gentilmente 
cedido pela Dra. 

Tereza Dias –
Doutoranda em 

Odontologia pela 
UFPE)

NSMP

Caso finalizado.



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

•Importância do plano
de tratamento integrado.

NSMP

•Tratamento estético vai 
muito além da escolha 

da cor da resina.
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Descreva os fatores da
macroestética que devem
ser levados em
consideração durante o
planejamento de um
tratamento estético.


