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Resumo
Introdução – O objetivo deste estudo foi analisar a existência de proporções divinas na posição

vertical do plano oclusal funcional, em telerradiografias cefalométricas em norma lateral em indiví-
duos jovens brasileiros, leucodermas, com dentição permanente e portadores de normoclusão.
Material e Métodos – Foram selecionados 22 indivíduos, brasileiros, leucodermas, portadores de
oclusão normal, com boa estética facial e que nunca foram submetidos a tratamento ortodôntico.
Resultados e Conclusão – De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que não se con-
firmou a hipótese de existência de proporções divinas nas relações analisadas na amostra aqui
apresentada.
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Abstract
Introduction – This study evaluated the existence of divine proportion on the functional occlusal

plane’s vertical position, in lateral cephalometric radiographs, in Brazilian leucoderm population,
with permanent dentition and normal occlusion. Material and Methods – Twenty two Brazilian leu-
coderm subjects were selected, with normal occlusion, which were not submitted to previous ort-
hodontic treatment, and with good facial esthetic. Results and Conclusion – According to the results
appraised, the conclusion is that the hypothesis of existence of divine proportion in the sample
presented was not statistically significant.
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Introdução

Além de oclusão, estabilidade e otimização da função,
a ortodontia-ortopedia facial tem como objetivo a melhora
da estética facial, o que faz com que todos os aspectos da
face sejam considerados integralmente pelo ortodontista.
Com o passar dos séculos o homem vem tentando de-

finir um padrão de beleza, criando ângulos, linhas e me-
didas para avaliá-los. Filósofos gregos perceberam que as
criações belas seguiam leis geométricas e possuíam pro-
porções harmônicas.
Ulhoa29 (1964) disse que não é possível se estabelecer

um conceito universal de beleza, por causa das diferen-
ças étnicas, mas que independente do tipo de pessoa, a
beleza é encontrada quando há harmonia entre os seg-
mentos da face.
Quando o termo estético ou não estético é usado, há

uma conotação de que algo está agradável ou não agra-
dável. A condição do que é belo depende de fatores cul-

turais, e o que é bonito para um observador pode ser feio
para outro15.
Ricketts18 (1982) propôs em seu artigo, a associação de

aspectos matemáticos e geométricos com a biologia do
crescimento e forma. Segundo o autor, existe uma secção
áurea que possui propriedades únicas que, por alguma ra-
zão, atrai a atenção e aciona o sistema límbico, assim o ser
humano as traduz como belo, harmonioso e proporcional.
Seghers et al.26 (1964) afirmaram que a reconstrução da

face é uma arte extremamente ligada às leis da geometria.
Relataram que o corpo humano pode ser dividido pro-
porcionalmente em relação divina, tendo como base o re-
tângulo egípcio: oito partes de comprimento por cinco par-
tes de largura, tendo 8/5 = 1,6 e a face mostrou-se mais
harmônica, estando de acordo com a proporção divina.
Torres28 (1970) também estudou a proporção divina re-

lacionada ao corpo humano. Segundo o autor, ao nasci-
mento, o umbigo divide o corpo em duas partes iguais e
com o crescimento vai, pouco a pouco, manifestando a



tendência à secção áurea, que aos 13 anos se evidencia
totalmente. Neste mesmo estudo, concluiu ainda que há
relações divinas na face, que se manifestam de maneira
evidente ao usar o compasso de ouro, na arcada dentá-
ria decídua e permanente.
Ricketts19, no artigo The Golden Divider (O Compasso

de Ouro) em 1981, afirmou que o compasso pode ser
usado para análises morfológicas dos dentes, esqueleto
e tecido mole da face. O uso deste instrumento remete a
valores estéticos, porque muitas relações consideradas
belas por nós, seres humanos, ou seja, que agradam a
psique humana seguem estas proporções. No compasso
a distância menor entre as duas pontas está para a maior
(0,618:1), e assim a distância maior está para a distância
das duas pontas extremas (1:1,618). Esta relação áurea
recebe como símbolo a letra grega φ (phi), devido a um
escultor grego de nome Phideas, que estudou cuidado-
samente a secção áurea, e esta relação está baseada em
leis da matemática, geometria e física.
Ricketts19 (1981) revelou que, enquanto a proporção

áurea e os números de Fibonacci tem sido usados por
matemáticos e artistas há séculos, sua aplicação como
terapêutica na face só apareceu recentemente. O autor
notou a presença de proporção divina nas arcadas den-
tárias, como por exemplo, na soma mesio-distal dos in-
cisivos inferiores (10,8 mm), que está para a soma dos
incisivos superiores (17,5). Nos tecidos moles é desta-
cada a relação divina entre as dimensões do nariz, boca,
olhos e face. Em fotografias frontais de pessoas consi-
deradas bonitas, ele afirmou que há uma série progres-
siva de relações verticais, que confirmam a proporção
áurea. Segundo o autor, quando o esqueleto, dentição e
função se encontram em relações normais, apresentam
beleza, harmonia e equilíbrio, que até transcendem as di-
ferenças raciais.
O número áureo é também o número encontrado por

Leonardo de Pisa, também chamado de Fibonacci, que no
século XIII publicou um livro com um enigma cuja solução
estava em uma sequência numérica, a famosa “sequên-
cia de Fibonacci”, que foi proposta com base na procria-
ção de coelhos, que é muito rápida, assim, a sequência
formada foi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... infinitamente. O
que se pode observar é que um número é sempre a soma
de seus antecessores, e que se dividido o último pelo an-
terior, o resultado será muito próximo ao número áureo
(1,618).
Com base nos estudos de 1202 de Fibonacci, Ric-

ketts18 (1982) verificou a existência de proporções divi-
nas e secções áureas em diversas figuras geométricas
como no triângulo, retângulo e pentágono e ainda na na-
tureza, em animais e vegetais. Esta é a proporção que di-
rige o crescimento, harmonia, reprodução e estabilidade
nas formas da natureza. Verificou também a presença de
relações divinas na face e dentição, e finalmente fez um
estudo em telerradiografias em norma lateral e frontal,
onde na análise de trinta peruanos com oclusão ideal fo-
ram encontradas oito proporções. Neste mesmo artigo,
ainda identificou correlação entre o crescimento mandi-
bular e o aspiral logarítmico de ouro, que tem como
base o triângulo de ouro.

Amoric1 (1995) estudou a variedade de proporções,
fazendo medidas de estruturas faciais e comparando-as
com o número de ouro. O autor comparou os padrões de
normalidade de diferentes idades com as medidas em
proporção divina e concluiu que não houve alterações sig-
nificantes, logo, as estruturas faciais analisadas se en-
contram em proporção áurea.
Gil8 (2001), com base nos estudos de Ricketts18 (1982)

comentou sobre as proporções áureas encontradas na
face, através de fotografias e telerradiografias frontais, la-
terais e axiais e concluiu que esta proporção realmente
existe.
A determinação do plano oclusal é muito controversa e

existem várias definições na literatura.
Björk3 (1948) realizou o estudo “Face in profile”, que é

considerado um marco dentro da cefalometria. Neste es-
tudo, o traçado do plano oclusal é feito unindo o ponto tan-
gente à borda incisal do incisivo central superior e o ponto
médio entre as cúspides vestibulares do primeiro molar
superior. O plano oclusal também foi descrito da mesma
maneira por Wylie31 (1944).
Outra forma de se determinar o plano oclusal é a linha

que passa pela intercuspidação dos primeiros molares e
a média da sobremordida dos incisivos centrais superio-
res e inferiores; utilizado por Downs4 (1948), Graber10
(1958), Enlow5 (1993), Hussels e Nanda11 (1984), Ishi-
kawa et al.12 (1999), Proffit e Fields17 (1995) e Rotberg et
al.22 (1980). Segundo Ishikawa et al.12 (1999), o plano
oclusal foi determinado desta maneira pela facilidade de
se marcar estes pontos, quando comparado com o plano
oclusal funcional.
Gilmore9 (1950) sugeriu o plano oclusal mandibular, re-

presentado por uma linha que passa pela incisal do inci-
sivo central inferior e a superfície oclusal do primeiro mo-
lar permanente, enquanto Schwarz25 (1958) determinou o
plano oclusal como a linha que passa no ponto incisal do
incisivo inferior e se estende até a cúspide dos segundos
molares em oclusão.
Ricketts20 (1981), Miyashita16 (1996), Schudy24 (1963),

Bishara et al.2 (1983), Jacobson13 (1976), Thayer27(1990)
e Langlade14 (1993) descreveram o plano oclusal funcio-
nal como o plano que une a intercuspidação dos primei-
ros molares permanentes e dos pré-molares.
Langlade14 (1993) ainda ressaltou: “em caso de aber-

tura ao nível dos pré-molares deve-se traçar o plano
oclusal pelos pré-molares inferiores e que não se deve
considerar a posição dos incisivos para traçar este
plano”.
Jacobson13 (1976) fez algumas ressalvas a respeito do

plano oclusal. Afirmou que o plano oclusal é difícil de ser
traçado por não ser um plano sempre reto, pois nas den-
tições maduras ele se torna curvo. Na maioria das oclu-
sões normais traçar o plano oclusal através da intercus-
pidação das cúspides mesio-vestibulares dos primeiros
molares e ponto médio da sobremordida dos incisivos, é
aceitável, mas em oclusões com a curva de Spee acen-
tuada ou maloclusões com supra ou infraoclusão dos in-
cisivos superiores ou inferiores, este método não é possí-
vel. Por isso o autor concluiu que provavelmente o método
mais adequado para se estandardizar o plano oclusal se-
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ria usar um plano que passasse pela intercuspidação
das cúspides mesio-vestibulares dos primeiros molares e
cúspides vestibulares dos pré-molares. Em sua análise o
plano oclusal utilizado passa pela máxima interdigitação
cuspídea.
Thayer27 (1990) descreveu em seu artigo três diferen-

tes planos oclusais: (1) Plano oclusal bissectado, plano
que divide ao meio a sobreposição das cúspides distais
dos primeiros molares permanentes e a sobremordida
dos incisivos; (2) Plano oclusal funcional, que segue a in-
tercuspidação dos molares e pré-molares; (3) Plano oclu-
sal do incisivo inferior, o plano passa pela intercuspida-
ção das cúspides distais do primeiro molar e pela incisal
do incisivo inferior.
No trabalho aqui apresentado foi utilizado o plano oclu-

sal funcional proposto por Ricketts20 (1981) e avaliou-se a
existência de proporções divinas na posição vertical deste
plano oclusal em telerradiografias em norma lateral.

Material e Métodos

O material usado neste trabalho constituiu-se de teler-
radiografias laterais de indivíduos de ambos os sexos e
pertencentes a duas escolas estaduais de primeiro grau,
ambas localizadas na cidade de São Paulo, fornecidas
pelo professor Cesário Ramos Machado (UNIP).
Na pré-seleção feita pelo professor Cesário foram exa-

minados 2.000 alunos e selecionados 150 que apresen-
tavam boa harmonia facial, normoclusão e que nunca fo-
ram submetidos a tratamento ortodôntico. Destes 150,
foram selecionados 22 indivíduos, sendo 11 do sexo mas-
culino e 11 do sexo feminino, com idade entre 15 e 17
anos, portadores de dentição permanente, que constituí-
ram a amostra analisada neste trabalho.
As telerradiografias cefalométricas utilizadas nesta

pesquisa foram realizadas em um aparelho de raios X da
marca Siemens. Foi usado um cefalostato chassis 18 x 24
cm com ECRAN intensificador ultrarrápido, filme de raios
X no tamanho 18 x 24 cm ultrarrápido. O tempo de ex-
posição foi em média de 0,6 segundos e a revelação foi
tempo-temperatura com revelador e fixador da marca
Kodak.
Os traçados cefalométricos foram feitos em negatoscó-

pio com luz de alta intensidade. Para o traçado foi usado
papel Ultrafan e uma lapiseira com ponta grafite 0,5 mm.
Em seguida foram feitos os traçados do desenho ana-

tômico e após marcar os pontos cefalométricos, traçou-
se as linhas e planos usados para a avaliação da propor-
ção divina.

Elaboração dos traçados cefalométricos

Para elaboração dos traçados cefalométricos foram uti-
lizados pontos cefalométricos, craniométricos, linhas e
planos propostos por Ricketts18 (1982):
• Ponto A: (subespinale) ponto mais posterior localizado

no contorno alveolar anterior da pré-maxila.
• Ponto Pogônio (Pg): ponto mais anterior na sínfise da

mandíbula sobre a linha mediana.
• Ponto PM: (Protuberância Mental) ponto localizado

onde a curvatura do bordo anterior da sínfise se trans-
forma de côncava em convexa.
• Espinha Nasal Anterior (ENA): vértice da espinha na-

sal anterior. É a referência anterior do plano palatino.
• Espinha Nasal Posterior (ENP): vértice da espinha na-

sal posterior. É a referência posterior do plano palatino.
• Plano palatino: união dos pontos ENA e ENP.
• Plano oclusal: chamado de plano oclusal funcional,

formado pelo plano que tangencia a intercuspidação do
ponto mais distal dos primeiros molares permanentes e
pré-molares.
•Plano dentário: união dos Pontos A e Pg.

Medidas utilizadas como referência para a avaliação da
proporção divina

Para comprovar a existência de proporções divinas
em relação a posição vertical do plano oclusal funcional,
definiu-se as seguintes medidas em cada indivíduo da
amostra:
• M1: comprimento da linha que vai do Ponto A ao

plano oclusal funcional sobre o plano dentário.
• M2: comprimento da linha plano oclusal funcional –

Pg, sobre o plano dentário.
• M3: comprimento da linha A – plano oclusal funcional,

sobre uma linha perpendicular ao plano palatino que
passa pelo Ponto A.
• M4: comprimento da linha plano oclusal funcional –

Pg, sobre uma linha perpendicular ao plano palatino que
passa pelo Ponto A.
• M5: comprimento da linha A – plano oclusal funcional,

sobre o plano dentário.
• M6: comprimento da linha plano oclusal funcional –

Ponto PM, sobre o plano dentário.
• M7: comprimento da linha A – plano oclusal funcional,

sobre uma linha perpendicular ao plano palatino que
passa pelo Ponto A.
• M8: comprimento da linha plano oclusal funcional –

Ponto PM, sobre uma linha perpendicular ao plano pala-
tino que passa pelo Ponto A.
As relações analisadas em cada individuo da amostra

serão:
• Relação 1 (R1): Verifica se o plano oclusal funcional es-

tava seccionando a linha A – Pg (plano dentário) seguindo
a secção áurea, ou seja, divide-se a medida da linha plano
oclusal funcional – Pg (M2) pela medida da linha Ponto A
– plano oclusal funcional (M1), onde o comprimento de M2
deve ser 1,618 vezes o comprimento de M1 para se veri-
ficar a existência de proporção divina (Figura 1).
• Relação 2 (R2): Verifica se o plano oclusal funcional

estava seccionando a linha A – Pg seguindo a secção áu-
rea sobre uma linha perpendicular ao plano palatino, ou
seja, divide-se a medida da linha plano oclusal funcional
– Pg (M4) pela medida da linha Ponto A – plano oclusal
funcional (M3), onde o comprimento de M4 deveria ser
1,618 vezes o comprimento de M3 para se verificar a
existência de proporção divina (Figura 2).
• Relação 3 (R3): Verifica se o plano oclusal funcional

estava seccionando a linha A – PM seguindo a secção
áurea sobre o plano dentário (A-Pg), ou seja, divide-se a
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Figura 1. R1: comprimento Ponto A – plano oclusal funcio-
nal (M1) e comprimento plano oclusal funcional –
Pg (M2)

Figura 2. R2: comprimento Ponto A – plano oclusal funcio-
nal (M3) e comprimento plano oclusal funcional –
Pg (M4)

Figura 3. R3: comprimento Ponto A – plano oclusal funcio-
nal (M5) e comprimento plano oclusal funcional –
Ponto PM (M6)

Figura 4. R4: comprimento Ponto A – plano oclusal funcio-
nal (M7) e comprimento plano oclusal funcional –
Ponto PM (M8)
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medida da linha plano oclusal funcional – PM (M6) pela
medida da linha Ponto A – plano oclusal funcional (M5),
onde o comprimento de M6 deveria ser 1,618 vezes o
comprimento de M5 para se verificar a existência de pro-
porção divina (Figura 3).
• Relação 4 (R4): Verifica se o plano oclusal funcional

estava seccionando a linha A – PM seguindo a secção áu-
rea sobre uma linha perpendicular ao plano palatino, ou
seja, divide-se a medida da linha plano oclusal funcional
– PM (M8) pela medida da linha Ponto A – plano oclusal
funcional (M7), onde o comprimento de M8 deveria ser
1,618 vezes o comprimento de M7 para se verificar a
existência de proporção divina (Figura 4).

Método estatístico

Após a avaliação de todas as medidas feitas nos tra-
çados cefalométricos (M1 a M8) e respectivas relações de
R1 a R4, foi feita a análise estatística dos resultados obti-
dos, para a determinação dos valores máximos e mínimos,
das médias aritméticas e do desvio padrão.
Com as medidas cefalométricas obtidas na amostra

dos 22 jovens, brasileiros, leucodermas, portadores de
normoclusão, sem nunca terem sido tratados ortodonti-
camente, foram elaboradas as tabelas onde constam os
pacientes em ordem numérica (1 a 22) e as medidas de
M1 a M8 com as respectivas relações de R1 a R4 para
cada um dos 22 indivíduos, sendo estabelecido que as
medidas M2, M4, M6 e M8 deveriam ser pela proposta
apresentada, 1,618 vezes maior que as medidas M1, M3,
M5 e M7, imediatamente anteriores.
Foi feita a avaliação estatística dos resultados das rela-

ções para todos os pacientes, comparando os resultados
obtidos na amostra estudada aos resultados esperados pu-
blicados por Ricketts de valor igual ou próximo a 1,61823.
Foram feitos ainda, gráficos que demonstram o valor de

cada uma das relações para os 22 indivíduos, podendo
assim, se analisar a porcentagem de pacientes que se en-
contraram em relações de proporções divinas.
Para analisar melhor estes gráficos, foi criada uma tabela

que demonstra quais das relações se encontrammais pró-
ximas de estarem em proporção divina, em umamédia ge-
ral de cada relação estudada para os 22 indivíduos.
Para a análise da hipótese de igualdade da média das

proporções serem iguais a 1,618 utilizou-se o teste t de
Student para a amostra. O nível de significância utilizado
para os testes foi de 5%.

Resultados

Cada ponto dos 4 gráficos a seguir representa 1 dos 22
indivíduos da amostra:
Pode-se analisar no Gráfico 1 que para o conjunto da

amostra R1:
• 13,6% das medidas apresentam variação de até 5%;
• 27,7% das medidas apresentam variação entre 5% e

10%;
• 40,91% das medidas variam entre 10% e 20%;
• 18,18 % apresentam variação maior do que 20%.
Estas variações estão em comparação com a medida

considerada proporção divina (1,618). Ou seja, dos 22 in-
divíduos, a maioria (40,91%) se encontra com a R1 com
variação entre 10% a 20% em comparação com a pro-
porção divina.
É possível observar no Gráfico 2 que para a amostra de

R2:
– 18,18% das medidas apresentam variação de até 5%.
– 9,09% das medidas apresentam variação entre 5% e

10%;
– 45,45% das medidas apresentam variação entre 10%

e 20%;
– 27,27% apresentam variação maior do que 20%.
Estas variações estão em comparação com a medida

considerada proporção divina (1,618). Ou seja, a maioria
dos indivíduos, (45,45%) se encontra com a R2 com va-
riação entre 10% a 20% em comparação com a proporção
divina.
Para a amostra de R3 (Gráfico 3):
– 9,09% das medidas apresentam variação de até 5%;
– 4,55% das medidas apresentam variação entre 10%

e 20%;
– 86,36% apresentam variação maior do que 20%.
Estas variações estão em comparação com a medida

considerada proporção divina (1,618). Ou seja, a grande

Gráfico 1. Representação dos valores de R1 para os 22 indi-
víduos

Gráfico 2. Representação dos valores de R2 para os 22 indi-
víduos
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maioria dos indivíduos, 19 dos 22 analisados (86,36%),
encontram-se com a R3 com variação maior que 20% em
comparação com a proporção esperada (1,618).
Pode-se analisar no Gráfico 4 que para a amostra de R4:
– 4,55% das medidas apresentam variação de até 5%

em comparação com a medida considerada proporção di-
vina (1,618);
– 4,55% das medidas apresentam variação entre 5% e

10%;
– 0% das medidas apresentam variação entre 10% e

20%;
– 90,91 % apresentam variação maior do que 20%.
Ou seja, a grande maioria dos indivíduos, 20 dos 22

analisados (90,91%), encontram-se com a R4 com varia-
ção maior que 20% da proporção esperada (1,618), longe
de estarem nesta proporção.
Pela Tabela 1 pode-se concluir que R3 e R4 se encontram

mais distantes de estar em proporção divina do que R1 e
R2. Mais de 86% da amostra se encontra numa variação
maior que 20%da proporção divina emR3 e R4, ou seja dos
22 indivíduos analisados, a maioria se encontra com varia-
çãomaior de 20% em comparação com a proporção divina,
logo, estão distantes da proporção considerada áurea.

Tabela 1. Variação das relações R1 a R4 quando comparadas
ao número áureo (1,618)

Variação/Medida R1 R2 R3 R4
<5% 13,64 18,18% 9,09% 4,55%
>5%; <10% 27,27% 9,09% 0,00% 4,55%
>10%; <20% 40,91% 45,45% 4,55% 0,00%
>20% 18,18% 27,27% 86,36% 90,91%

Tabela 2. Avaliação estatística das relações, incluindo valores
demáxima,mínima,media aritmética e desvio padrão

Pacientes R1 R2 R3 R4
M2/M1 M4/M3 M6/M5 M8/M7

Máximo 2,000 2,000 1,632 1,632
Mínimo 1,292 1,250 0,917 0,917
Média 1,498 1,468 1,174 1,152
Desvio padrão 0,189 0,197 0,168 0,169

Pela Tabela 2 pode-se observar a média para cada re-
lação nos 22 indivíduos analisados. Ou seja, para esta
amostra, a proporção que se tem para R1 é 1,498, e não
1,618, como o esperado para se encontrar em proporção
áurea. Para R2 tem-se a proporção de 1,468; para R3 tem-
se 1,174; e para R4 tem-se 1,152.

Tabela 3. Avaliação estatística da hipótese de igualdade da média das proporções de R1 a R4 para os 22 pacientes serem iguais
ao resultado de valor 1,618, publicado por Ricketts21 (1989), utilizando o teste “t”de Student para amostra única

Medida n Média dp Mínimo Máximo Mediana p*
M1 22 21,82 1,82 19,00 24,00 22,00
M2 22 32,50 3,26 27,00 40,00 32,00
R1 22 1,498 0,189 1,292 2,000 1,455 0,007
M3 22 21,86 1,93 19,00 25,00 22,00
M4 22 31,86 3,15 27,00 39,00 31,00
R2 22 1,468 0,197 1,250 2,000 1,425 0,002
M5 22 21,86 1,85 19,00 24,50 21,75
M6 22 25,50 2,83 21,00 31,00 25,00
R3 22 1,174 0,168 0,917 1,632 1,168 < 0,001
M7 22 21,98 1,91 19,00 24,50 22,00
M8 22 25,11 2,66 21,00 31,00 24,75
R4 22 1,152 0,169 0,917 1,632 1,109 < 0,001

(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student para uma amostra
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Gráfico 3. Representação dos valores de R3 para os 22 indi-
víduos

Gráfico 4. Representação dos valores de R4 para os 22 indi-
víduos



Figura 5. R5: comprimento plano palatino – plano oclusal
funcional (M9) e comprimento plano oclusal fun-
cional – plano mandibular (M10)

Portanto nas medidas analisadas na Tabela 2 não se
tem satisfeita a hipótese de que a proporção é igual a
1,618, e por isto acrescenta-se mais uma relação para ser
analisada neste estudo.
• Relação 5 (R5): Verifica se o plano oclusal funcional

estava seccionando a linha A – Pg seguindo a secção áu-
rea sobre o plano dentário, ou seja, divide-se a medida da
linha plano oclusal funcional – plano mandibular (M10)
pela medida da linha plano palatino - plano oclusal fun-
cional (M9), onde o comprimento de M10 deveria ser
1,618 vezes o comprimento de M9 para se verificar a
existência de proporção divina (Figura 5).
Pode-se analisar no Gráfico 5 que para o conjunto da

amostra R5, 45% das medidas apresentam variação en-
tre 5% e 10% quando comparadas ao número áureo
(1,618).

Gráfico 5. Representação dos valores de R5 para os 22 indi-
víduos

Discussão

Conforme o propósito deste trabalho verifica-se a ocor-
rência, ou não, de proporções divinas na posição vertical
do plano oclusal funcional, nas telerradiografias cefalo-
métricas laterais estudadas. Estudando proporção divina,
individualiza-se as características próprias de cada pa-
ciente, não tendo mais como base a média da população,
que é usada na maioria das análises cefalométricas.
Tratar todos os pacientes com uma regra “soa absurdo”

e o tratamento ortodôntico deve respeitar isto, se tor-
nando diferenciado, o que ressalta a importância do pa-
drão facial e de relacioná-lo com proporções30.
As medidas e comparações, propostas no estudo aqui

apresentado, foram feitas combase nos estudos deRicketts21
(1989) que foi o único autor da historia atual a expor comde-
talhes a proporção divina e sua relação com a face em
norma lateral e frontal. Em fotografias frontais de pessoas
consideradas belas, Ricketts19 (1981) afirmou que há uma sé-
rie de relações verticais que confirmam a proporção áurea.

Para tornar científica a análise da estética dos pacien-
tes, em 1982, Ricketts18 realizou um estudo com 30 indiví-
duos de origem peruana, dotados de oclusões ideais e com
os 32 dentes presentes, encontrou oito relações de pro-
porcionalidade áurea. Gil8 (2001) e Amoric1 (1995) também
comprovaram em suas amostras a existência de propor-
ções divinas na face. Já Garbin7 (1999), que estudou a res-
peito da existência de proporções faciais em telerradio-
grafias de jovens brasileiros em normoclusão, constatou
que das estruturas avaliadas nem todas se apresentaram
proporcionais, resultado que vai de encontro este estudo.
O estudo de Frugiele6 (1997) também concluiu o mesmo
que o resultado aqui apresentado: não foi estatisticamente
significante a hipótese de ocorrência de proporções divinas
na face em sua amostra, também constituída por jovens
brasileiros, com dentição permanente e normoclusão.
Talvez, estudando a posição vertical do plano oclusal de

pacientes em normoclusão e com boa estética facial em re-
lação a outras referências, encontra-se a presença de pro-
porção divina, o que daria um dado amais para elaboração
do diagnóstico e plano de tratamento de cada paciente.
O ideal seria que os ortodontistas dispusessem de ce-

falometrias cada vez mais individualizadas, que conside-
rassem os diferentes tipos faciais para que as normas flu-
tuantes e valores fossem usados apenas como referência.
A população brasileira, por exemplo, é constituída por
uma grande miscigenação, com características diferentes,
não apresentando uma raça, nem um padrão facial bem
definido, daí o interesse pela busca de análises estéticas
baseadas em proporções individuais.

Conclusão

Baseada nos resultados obtidos após a mensuração e
análise estatística das medidas matemáticas e geométri-
cas relacionadas à proporção divina feitas em teleradio-
grafias laterais de indivíduos jovens brasileiros, leucoder-
mas, portadores de normoclusão, com boa estética facial
e que nunca foram submetidos a intervenções ortodônti-
cas, conclui-se que não são estatisticamente significantes
as proporções propostas na amostra estudada.
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