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Avaliação da proeminência do mento na percepção estética de pacientes, 

ortodontistas e cirurgiões. BRANDÃO, J. R. M. C. B. Universidade Federal de 

Sergipe, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2017. 

RESUMO 

Introdução: A proeminência do mento é um fator importante na percepção da 

atratividade facial, porém o conceito que se tem de uma face bela é de característica 

inata a cada ser humano e ultrapassa diferenças culturais. Dessa forma, conhecer a 

percepção dos envolvidos em um planejamento orto-cirurgico é primordial para o 

sucesso do tratamento. Objetivo: Este trabalho realizou uma avaliação objetiva e 

quantitativa de qual o grau de influência da proeminência do mento na percepção de 

atratividade de pacientes, ortodontistas e cirurgiões. Encontrando dessa forma 

evidências objetivas para auxiliar o leitor no planejamento cirúrgico de pacientes com 

deformidade dentofacial. Método: Para isso o pogônio de uma imagem em perfil ideal 

foi criada através do programa adobe photoshop, essa silhueta foi alterada em 

incrementos de 2 milímetros variando de -12 mm à 24 mm, a fim de representar 

retrusão e protusão do queixo, respectivamente. Estas imagens foram classificadas 

através de uma escala de Likert de 7 pontos, a qual variava de extremamente não 

atraente até extremamente atraente. Além disso, os sujeitos da amostra responderam 

para cada imagem se indicavam ou não a cirurgia. A amostra foi dividida em 4 grupos: 

44 ortodontistas, 44 cirurgiões, 44 pacientes classe II e 43 pacientes classe III 

selecionados por conveniência e de forma consecutiva. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 

51021315.2.0000.5546). As variáveis categóricas foram expressas em frequências 

absolutas e relativas. As variáveis quantitativas foram representadas sob a forma de 

mediana e média. A análise inferencial foi executada através dos testes kruskal wallis e 

qui-quadrado. Valores de p < 0,05 foram considerados significativos. Resultados: Os 

participantes eram em sua maioria do sexo feminino (59,4%). Observou-se divergência 

na avaliação estética (p<0,05) dos grupos para quase todos os perfis analisados. Os 

perfis classe II foram melhor avaliados quando comparados aos perfis classe III. O 

perfil melhor avaliado foi o perfil que apresentava o pogônio 4 mm retruído em relação 

à linha vertical verdadeira. Quanto à frequencia de indicação do procedimento cirúrgico 

encontrou-se correlação positiva (X
2
<0,05), grupo de cirurgiões bucomaxilofaciais 

esteve mais propenso a indicar a cirurgia. O sexo do entrevistado não influenciou na 

frequencia de indicação da cirurgia (X
2
= 0,092), homens e mulheres tinham a mesma 

probabilidade de indicar ou não o procedimento cirúrgico frente os perfis apresentados. 

A idade do entrevistado influenciou na indicação da cirurgia para o grupo de pacientes 

classe II ao analisar todos os perfis (X
2
=0,014), como também para o grupo de pacientes 

Classe III levando em consideração apenas os perfis Classe II (X
2
=0,036), entrevistados 

desses grupos com mais de 31 anos foram mais propensos a indicar o procedimento 

cirúrgico. Conclusão: Conclui-se que, durante o planejamento cirurgiões e ortodontistas 

devem sempre individualizar suas decisões, porém oferecer ao paciente um perfil reto 

ou levemente classe II parece ser a conduta mais apoiada no presente estudo. 

 

Descritores: Perfil. Mento. Estética. Face. Ortognática. 
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Evaluation of chin prominence in the aesthetic perception of patients, 

orthodontists and surgeons. BRANDÃO, J. R. M. C. B. Universidade Federal de 

Sergipe, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

Background: The prominence of the chin is an important factor in the perception of 

facial attractiveness, but the concept of a beautiful face is innate to each human being 

and surpasses cultural differences.Thus, knowing the perception of those involved in an 

ortho-surgical planning is paramount to the success of the treatment. Objectives: This 

work carried out an objective and quantitative evaluation of the degree of influence of 

the prominence of the ment in the perception of attractiveness of patients, orthodontists 

and surgeons. Finding objective evidence to assist the reader in the surgical planning of 

patients with dentofacial deformity. Method: For this the pogonium of an ideal profile 

image was created through the adobe photoshop program, this silhouette was altered in 

increments of 2 mm ranging from -12 mm to 24 mm, with the aim of representing 

retrusion and protrusion of the chin, respectively. Estas imagens foram classificadas 

através de uma escala de Likert de 7 pontos, a qual variava de extremamente não 

atraente até extremamente atraente. Além disso, os sujeitos da amostra responderam 

para cada imagem se indicavam ou não a cirurgia. The sample was divided into 4 

groups: 44 orthodontists, 44 surgeons, 44 class II patients and 43 class III patients 

selected for convenience and consecutively. The study was approved by the Research 

Ethics Committee of the Federal University of Sergipe (CAAE: 

51021315.2.0000.5546). Categorical variables were expressed in absolute and relative 

frequencies. The quantitative variables were represented as medians and average. 

Inferential analysis was performed using kruskal wallis and chi-square tests. Values of p 

<0.05 were considered significant. Results: The participants were predominantly 

female (59.4%). There was a divergence in the aesthetic evaluation (p <0.05) of the 

groups for almost all analyzed profiles. The class II profiles were better evaluated when 

compared to the class III profiles. The profile that was better evaluated was the profile 

that presented the 4 mm pogonion in relation to the true vertical line. The frequency of 

indication of the surgical procedure found a positive correlation (X2 <0.05), a group of 

maxillofacial surgeons was more likely to indicate surgery. The sex of the interviewee 

did not influence the frequency of indication of the surgery (X2 = 0.092), men and 

women were equally likely to indicate the surgical procedure against the presented 

profiles. The age of the interviewee influenced the indication of the surgery for the class 

II patients when analyzing all the profiles (X2 = 0.014), as well as for the Class III 

patients, taking into account only the Class II (X2 = 0.036) profiles, Interviewees of 

these groups over 31 years of age were more likely to indicate the surgical procedure. 

Conclusion: During planning, surgeons and orthodontists should always individualize 

their decisions, but offering the patient a straight or slightly class II profile seems to be 

the most supported approach in the present study. 

 

Descriptors: Profile. chin. Aesthetics.  Face. Dento-facial deformity. 
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1 INTRODUÇÃO. 

 

A maloclusão dentária e outras anomalias esqueléticas da face geralmente ocorrem 

oriundas de uma variedade de fatores: tendências hereditárias, problemas pré-natais, 

condições sistêmicas, traumatismos e influências ambientais 
1
. Pacientes com deformidades 

congênitas ou adquiridas dos ossos e dos tecidos moles da face necessitam de assistência 

multidisciplinar a fim de alcançar a reabilitação máxima, tendo a Cirurgia Ortognática como o 

principal pilar dessa reabilitação
1
.   

A Cirurgia Ortognática é definida como a manipulação cirúrgica de elementos do 

esqueleto facial a fim de estabelecer uma correta relação anatômica e funcional dessas 

estruturas. Ao longo dos últimos 150 anos, cirurgiões-dentistas, cirurgiões maxilofaciais, 

cirurgiões plásticos e ortodontistas têm desenvolvido essa especialidade em conjunto, até o 

que ela se tornou hoje 
2
. 

A indicação para a cirurgia se dá quando a discrepância entre as bases esqueléticas é 

severa o bastante para ser funcional ou esteticamente limitante, sem permitir o 

reestabelecimento das funções apenas por procedimentos dentais 
3
.
  
A maioria dos pacientes 

submetida a essa cirurgia torna-se satisfeita com o resultado final 
4
, já que a melhora na 

aparência da face é associada a uma melhora nas relações interpessoais e ao reajuste 

psicossocial 
5
.  

O sorriso e a harmonia facial são primordiais para estética. Sabe-se que pessoas com 

face atraente são consideradas mais populares, têm mais facilidade para encontrar emprego, 

além de uma qualidade de vida melhor do que aqueles com face desarmoniosa 
5
. Em uma 

sociedade em que a estética prevalece, nota-se também um efeito positivo na auto-estima e na 

confiança dos pacientes submetidos à cirurgia. Por essas razões, a correção cirúrgica da 

deformidade facial tem ganhado popularidade nas ultimas décadas 
6
.  

É durante a análise facial que se inicia a avaliação clínica da face, nesta fase serão 

observados traços faciais indesejáveis a serem corrigidos, tomando as proporções 

antropométricas gerais e a harmonia das estruturas faciais como parâmetro. Na fase inicial do 

tratamento, é extremamente importante identificar as principais queixas do paciente, pois 

estas irão nortear o plano do tratamento
 7

. 
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Embora o diagnóstico seja realizado em três dimensões (transversal, anteroposterior 

e vertical), sabe-se que há uma maior ênfase no planejamento da estética da face em perfil 
8,9

, 

o que explica a relevância da proeminência do mento no conceito de beleza. Como a maioria 

das pessoas não consegue caracterizar seu próprio perfil, pode existir uma diferença de 

percepções estéticas entre profissionais e pacientes frente à posição anteroposterior do mento 

10,11,12
. 

Nesse contexto, cirurgiões bucomaxilofaciais e ortodontistas fazem uso de 

conhecimentos técnicos e teóricos para determinar a posição final do mento em relação às 

outras estruturas faciais. Esta posição tem grande importância para restauração da harmonia 

da face no manejo das deformidades. O mento tem papel determinante na atratividade do 

perfil facial 
13

. Sua proeminência é uma das características faciais que a sociedade tende a 

associar com a personalidade de um indivíduo. Os indivíduos com um queixo deficiente 

podem ser vistos como "fracos", enquanto outros com mento proeminente são frequentemente 

descritos com um ”queixo forte", implicando personalidade forte 
14

. Sabe-se, contudo, que a 

percepção de estética é inerente a cada indivíduo, por isso o questionamento do quanto essa 

nova disposição é congruente com o desejo do paciente é válido 

À analise da literatura existente percebe-se que clínicos de uma forma geral são mais 

críticos na avaliação de um perfil facial quando comparados a pacientes e a  leigos. Indivíduos 

do sexo feminino são marcadamente mais críticos quanto à percepção estética quando 

comparado aos do sexo masculino. Entrevistados mais jovens tedem a ser mais susceptíveis a 

aderir ao tratamento orto-cirúrgico; sabe-se que a maioria dos pacientes operados é de 

adolescentes ou de adultos jovens. Quanto ao padrão estético considerado como ideal, a 

uniformidade é que o perfil classe I é o mais atrativo para cirurgiões, ortodontistas, pacientes 

e leigos. Embora a maioria dos estudos conclua que indivíduos com mento proeminente são 

percebidos como menos atrativos quando comparados aos com mento retruído não há 

consenso neste ponto, uma vez que existem trabalhos nos quais o contrário ficou 

demonstrado. 

Outra lacuna relevante é que existe uma carência de estudos comparando a percepção 

estética entre ortodontistas e cirurgiões maxilofaciais quanto à posição antero-posterior do 

mento. Os estudos que envolvem esse tema classificam tais profissionais em um único grupo: 

os clínicos. Vale ressaltar que estabelecer a comparação entre o conceito de estética de 
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cirurgiões maxilofaciais e de ortodontistas é importante, uma vez que eles são os principais 

responsáveis pelo resultado final.  

Embora exista estudo no qual foi-se avaliada a capacidade de cirurgiões 

maxilofaciais, de ortodontistas e de pacientes em reconhecer uma face bela 
10,11,12

, há ainda 

uma procura crescente por quantificar mensurações de um padrão facial bi ou tridimensional - 

que conduz a uma face clinicamente perfeita. A fim de se obter essas mensurações, esforços 

são empregados na tentativa de se estabelecer características de uma face considerada bela, 

tendo em vista aqueles padrões bi ou tridimensionais almejados na finalização do plano de 

tratamento
15

. Considerando-se essas mensurações, a avaliação do tecido mole de frente e de 

perfil é fundamental para a obtenção do conhecimento geral das características estéticas do 

paciente, individualizando caso a caso, e tendo esse entendimento como primordial a fim de 

atingir os objetivos da cirurgia ortognática: a face bela 
16

.  

Aproposta deste estudo foi definir a percepção estética de pacientes, de cirurgiões 

maxilofaciais e de ortodontistas em relação à posição anteroposterior do mento, e auxiliar no 

planejamento cirúrgico de pacientes com deformidades esqueléticas dentofaciais. Para isso o 

pogônio de um perfil aceito como ideal (considerando-se os critéios atuais) foi alterado em 

incrementos de 2 milímetros  - variados de -12 mm a 24 mm - a fim de representar a retrusão 

e a protusão do queixo, respectivamente. As imagens geradas foram avaliadas tendo como 

referência a atratividade do perfil, o que permite conhecer a percepção estética de quatro 

grupos: cirurgiões maxilofaciais, ortodontistas, pacientes classe II e pacientes classe III. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a percepção estética em relação à projeção anteroposterior do mento. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar a percepção estética de profissionais e de pacientes. 

  Comparar a percepção estética de cirurgiões maxilofaciais e de ortodontistas. 

 Comparar a frequência na indicação do procedimento cirúrgico entre os grupos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 DEFORMIDADES DENTOFACIAIS. 

As deformidades dentofaciais são resultantes de alterações moderadas ou severas do 

processo de desenvolvimento normal dos ossos maxilares 
17

. Podem acometer uma ou duas 

bases ósseas, nos planos vertical, horizontal e transversal tanto de maneira isolada como 

combinada, o que acarreta diferentes tipos de alterações na normalidade da face 
18

. Essas 

deformidades podem afetar dentes, ossos maxilares, língua e músculos da face sendo 

consideradas um problema de saúde pública já têm alta prevalência na sociedade e causam 

impacto social, devido à interferência na qualidade de vida dos indivíduos 
19

. Em relação à 

prevalência dessa alteração facial, um estudo realizado em 2008 no Reino Unido, estabeleceu 

que aproximadamente 250 mil pacientes apresentam desproporções severas o bastante para 

que somente possam ser resolvidas com a associação da cirurgia ortognática com a ortodontia 

20
.  

Faz-se necessário conhecer os efeitos físicos, sociais e psicológicos causados pela 

deformidade facial na vida das pessoas 
21

 uma vez que a literatura relata que tais 

desproporções produzem efeitos deletérios físicos, sociais e psicológicos na qualidade de vida 

do indivúduo 
22,23,24

. Pacientes com deformidades faciais podem apresentar além do 

comprometimento estético, condições funcionais alteradas - dificuldade na mastigação, na 

fonação e na respiração nasal. Alguns autores também atribuem ou associam muitos relatos de 

dores orofaciais às desproporções do esqueleto mastigatório 
25,26

. 

A terminologia referente à classificação dessas deformidades nem sempre é 

coincidente; pode estar relacionada somente à oclusão como também pode estar relacionada 

aos dados cefalométricos do indivíduo no aspecto anteroposterior da face, ou seja, na relação 

maxilomandibular em relação à base do crânio. Em 1899, Angle 
27

 classificou as maloclusões 

de acordo com a posição dos primeiros molares dividindo-as em Classe II e Classe III. As 

maloclusões Classe II são classificadas quando o primeiro molar inferior está em posição 

distal em relação ao superior, e a cúspide mésio-vestibular do 1º molar superior oclui 

mesialmente ao sulco mésio-vestibular do 1º molar inferior. As Classe III são dadas quando o 

primeiro molar inferior está posição mesial em relação ao superior, e a cúspide mésio-
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vestibular do 1º molar superior oclui distalmente ao sulco mésio-vestibular do 1º molar 

inferior.  

A classificação de Angle é puramente dentária. Para diagnosticar uma maloclusão 

esquelética deve-se utilizar alguns conceitos dessa de classificação, porém aplicados ao 

padrão esquelético da face através dos dados cefalométricos anteroposteriores obtidos do 

paciente. As maloclusões esqueléticas são divididas em Classe II esquelética e Classe III 

esquelética. A Classe II esquelética caracteriza-se pelo perfil convexo da face, com a 

mandíbula em posição mais posterior em relação à maxila. Esse padrão esquelético pode 

apresentar-se de várias formas em relação à base do crânio: maxila protruída e mandíbula 

normal, maxila normal e mandíbula retruída, maxila protruída e mandíbula retruída, maxila e 

mandíbula retruídas. A Classe III esquelética caracteriza-se pelo perfil côncavo da face, com a 

mandíbula mais anterior em relação à maxila. O padrão Classe III esquelético também pode 

apresentar-se de várias formas em relação à base do crânio: maxila normal e mandíbula 

protruída; maxila retruída e mandíbula normal; maxila retruída e mandíbula protruída 
28

.  

 

3.2 TRATAMENTO ORTODÔNTICO-CIRÚRGICO. 

Os indivíduos que apresentam desproporções esqueléticas severas o bastante para 

não serem resolvidas apenas através da mecânica ortodôntica, frequentemente necessitam 

passar por tratamento orto-cirúrgico a fim de alcançar a harmonia facial, com as bases ósseas 

bem relacionadas. Nesse plano de tratamento, o ortodontista tem papel fundamental já que é 

ele quem faz o preparo dentário pré-cirúrgico e estabiliza a oclusão do paciente no pós-

cirúrgico, atuando antes e depois da cirurgia 
29,30

. O reposicionamento cirúrgico das bases 

ósseas necessita de um planejamento e preparo ortodôntico, que varia de acordo com a 

severidade da deformidade óssea, com o tipo de má-oclusão e com a cirurgia programada. Os 

principais objetivos da ortodontia são: proporcionar maior estabilidade na cirurgia através do 

tratamento das desarmonias dento-maxilar e dento-mandibular, facilitar o ato cirúrgico com o 

posicionamento correto dos dentes nas bases ósseas, otimizar a cirurgia através da supressão 

prévia das compensações dento-alveolares e garantir a melhor contenção possível 
31

. 

 O tratamento orto-cirúrgico é capaz de mover o complexo maxilo-mandibular 

para uma posição mais funcional, balanceada e estável o que torna possível o realinhamento 

dos maxilares ou reposicionamento dos segmentos dento-alveolares proporcionando uma 
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melhor relação dental 
32,33,34

. A movimentação dos ossos maxilares altera significativamente a 

estética facial diferentemente da compensação ortodôntica.  Nesse tipo de tratamento 

compensatório - que se dá por meio do tratamento ortodôntico isolado - as desproporções 

dentárias são solucionadas sem intervenção nas relações esqueléticas, que se mantêm 

inadequadas. Por conta disso não há alterações faciais significativas nesse tipo de tratamento 

26,35,36
. 

Em casos limítrofes, optar pelo tratamento cirúrgico ou pela compensasão 

ortodôntica pode ser uma decisão difícil. Foi com o intuito de criar linhas de orientação no 

que se refere aos limites anátomo-fisiológicos do movimento ortodôntico que Proffit e 

Ackerman propuseram o envelope da discrepância (Figura 1) 
37

.  
 

Neste trabalho, o círculo interno define o limite de movimentação dentária dos 

incisivos superior e inferior realizada apenas com o tratamento ortodôntico. O círculo 

intermediário está associado à possibilidade de movimentação ortodôntica associada à 

ortopedia funcional. E o círculo externo demonstra o resultado que pode ser obtido com a 

associação da movimentação ortodôntica com a cirurgia ortognática. 

 

 

Fonte: PROFFIT, W.R.; ACKERMAN, J.L. Rating the characteristics of malocclusion: a systematic 

approach for planning treatment. Am J Orthod, v. 64, n. 3, p. 258-69, set. 1973. 
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Fig. 1: Envelopes de discrepância para incisivos superiores e inferiores definem a 

possibilidade de movimentação dentária em milímetros com ortodontia (círculo interno), 

ortodontia associada à ortopedia (círculo médio) e ortodontia associada à cirurgia ortognática 

(círculo externo). 

Sendo assim, ortodontistas e cirurgiões devem levar em consideração a magnitude e 

a estabilidade dos movimentos no momento de escolher o plano de tratamento, sem deixar, no 

entanto, em segundo plano os anseios estéticos dos indivíduos envolvidos. A decisão pela 

compensação ou pelo tratamento orto-cirúrgico, na maioria das vezes, deve ser feita no início 

do tratamento uma vez que sabe-se que o tratamento ortodôntico preparatório para cirurgia 

ortognática segue diretrizes opostas ao tratamento ortodôntico compensatório.  

Quando a cirurgia é indicada a mecânica ortodôntica em pacientes portadores de 

deformidades se divide em ortodontia pré-cirúrgica e pós cirúrgica. A ortodontia pré-cirúrgica 

normalmente dura cerca de 12 a 18 meses com o objetivo de alinhar e nivelar os dentes nos 

três planos do espaço (transversal, sagital e ântero-posterior), coordenar as arcadas de forma 

independente, eliminar espaços interdentários - lançando mão de extrações e desgastes inter-

proximais - e ,por fim, efetuar a descompensação dento-alveolar 
29

. A ortodontia pós-cirúrgica 

tem, em média, duração de cerca de 6 meses logo após o término do bloqueio intermaxilar. Os 

objetivos dessa fase consistem na obtenção de uma boa intercuspidação, a fim de eliminar 

espaços interdentários, interferências oclusais e contatos prematuros.  

Uma vez finalizada a mecânica ortodôntica pré-cirúrgica, o paciente encontra-se apto 

a ser submetido à cirurgia. A cirurgia ortognática é assim denominada por constituir-se em 

técnicas de osteotomias realizadas no sistema mastigatório com a finalidade de corrigir as 

discrepâncias entre os maxilares e, por conseguinte, reestabelecer o equilíbrio entre a face e o 

crânio. A cirurgia ortognática dos maxilares reestabelece não só a função, mas também a 

estética facial do paciente operado 
32

. A depender da magnitude da discrepância facial, o 

procedimento cirúrgico pode variar desde pequenas movimentações de grupos dentários até a 

movimentação completa da mandíbula e/ou da maxila. 

Nas últimas décadas, houve um aumento significativo no número de pacientes que 

buscam o tratamento cirúgico 
38

. Esse aumento se deve à estabilidade dos resultados, do 

aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, do planejamento computadorizado que tornou o 

procedimento mais previsível, e do aperfeiçoamento estético gerado pelo procedimento 
39

. 

Trata-se de um tratamento eletivo e seguro apesar da morbidade pós-operatória, do 
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desconforto físico durante a fase aguda de recuperação e da necessidade de acompanhamento 

pós-operatório extenso 
39,40

. 

Em virtude da complexidade dos casos, para tratar pacientes com deformidades 

dentoesqueléticas são necessárias equipes multidisciplinares. Essas equipes devem ser 

coordenadas por ortodontistas e por cirurgiões maxilofaciais. Nesse tratamento, faz-se 

necessário também o acompanhamento de psicólogos, de fonoaudiólogos, e de 

otorrinolaringologistas 
41

. A equipe deve trabalhar de forma integrada no diagnóstico, no 

planejamento e no acompanhamento pós-operátorio. 

 

3.3 MOTIVAÇÕES FUNCIONAIS/PSICOSSOCIAIS. 

A face tem uma característica chave na determinação da atratividade física humana. 

Ela pode nos dar informações sobre atributos pessoais, gênero, raça, idade, condição física, 

emoções e autoestima. As anormalidades faciais podem afetar negativamente a imagem 

corporal e a autoconfiança. Pessoas com deformidades faciais podem estar sujeitas a 

provocações e intimidações 
42,43,44

.  

Pacientes com deformidades faciais são afetados de dois modos: pelo 

comprometimento das funções maxilomandibulares e pelo comprometimento da aparência 

dentária e facial. O primeiro gera dificuldades na mastigação, na dicção e  na respiração. Já o 

segundo, compromete majoritariamente a auto-estima do paciente, o que gera consequentes 

discriminações no âmbito social 
45

. 

Ao optar por fazer o tratamento cirúrgico, o paciente leva em consideração múltiplas 

necessidades e múltiplas motivações: preocupações psicológicas e sociais, valores culturais, 

custo financeiro do tratamento, tempo de recuperação pós-operatória, melhora da função 

mastigatória, aprimoramento estético e recuperação da auto-estima 
35,46,47,48,49

. Sabe-se, 

entretanto, que o anseio pela melhoria da estética facial e pela diminuição dos problemas 

funcionais são as duas razões que se destacam no momento de aderir ou não ao tratamento 

orto-cirúrgico 
4,32,38

.  

Alguns autores relatam a preocupação com a imagem corporal e a baixa autoestima 

como fatores de encorajamento na busca ao tratamento ortognático 
49,50

. O comprometimento 

estético é de grande importância na motivação do paciente para aderir ao tratamento por ser 
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um fator que contribui fortemente com o esmagador desejo de mudança facial 
35

. Pesquisas 

psicológicas sobre satisfação pessoal e imagem corporal sugerem que estereótipos 

determinados pela mídia desempenham um papel chave na criação e na exacerbação da 

insatisfação com a autoimagem 
42

.  

É sabido também que a demanda de pacientes os quais buscam a correção das 

deformidades faciais está mais ligada a fatores psicossociais do que propriamente a fatores 

funcionais 
51

. A implicação social acontece de maneira severa, uma vez que o complexo 

dento-facial é um componente importantíssimo na comunicação social e nas relações 

interpessoais. Defeitos nessa região tornam-se imediatamente focos para os observadores, que 

têm suas atitudes para com o paciente modificadas perceptivelmente por conta da estética 

facial, acarretando em reações psicossociais negativas no indivíduo 
52

. 

Embora existam autores que mostrem pacientes operados referindo-se à melhoria da 

função mastigatória, à diminuição da dor articular e ao aprimoramento da fonação (funções 

essas tão importantes quanto os fatores estéticos na decisão de iniciar o tratamento) 
35,53

, são 

as queixas estéticas que impulsionam a maioria dos pacientes a procurarem pelo tratamento 

orto-cirúrgico apesar das dificuldades funcionais 
35

.  

Sabe-se que a escolha de um plano de tratamento adequado é baseada nos objetivos 

finais do profissional em relação à estética, à função e à estabilidade dos maxilares associados 

aos objetivos do paciente e às suas percepções 
26,54

, já que a percepção é o centro da 

necessidade e da satisfação do paciente com o tratamento. Por isso, é importante saber quais 

são as queixas do indivíduo. 

A decisão de iniciar um tratamento, portanto, depende da opinião dos pacientes e de 

seus familiares, motivados pelo impacto social negativo gerado pela deformidade facial. A 

queixa principal do paciente desempenha um papel importante no plano de tratamento, pois 

sua satisfação está intimamente relacionada à redução ou à eliminação dos fatores que o 

levaram a buscar tratamento 
55

.  

 

3.4 PERCEPÇÕES ESTÉTICAS. 

O planejamento de uma cirurgia ortognática requer diretrizes clínicas, ou um 

consenso do "ideal" para proporções faciais. Esses padrões estéticos existem em várias 
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formas: pontos de vista artístico, análises cefalométricas, e medidas antropométricas. O ideal 

seria que ortodontistas, cirurgiões maxilofaciais e pacientes pudessem partilhar de um 

objetivo comum: atingir uma face clinicamente bela 
56

. 

Tradicionalmente, alguns profissionais consideram a saúde e a função como os 

principais objetivos do tratamento porém existe uma crescente aceitação em relação ao ganho 

estético e aos ganhos psicossociais como importantes benefícios obtidos com o tratamento 

ortodôntico-cirúgico 
57,58

.  

A percepção quanto a um perfil facial belo e a uma estética facial aceitável é 

essencialmente baseada em como indivíduos avaliam a si mesmos 
59

. No entanto, sabe-se que 

as pessoas variam suas emoções, pensamentos e comportamentos. Essas diferenças 

comportamentais criam um individualismo no momento de avaliar esteticamente uma face 
60

. 

Dessa forma, espera-se que existam discrepâncias entre o conceito de beleza de leigos, de 

profissionais e de pacientes 
61,62

. 

O conceito de beleza, segundo Eco (2004), remonta à percepção do que é bom e do 

que nos agrada: aquilo que atrai o olhar e estimula o desejo. Na Grécia antiga, a beleza estava 

associada a outras qualidades como justiça e conveniência. A arte grega destacava a visão 

subjetiva na avaliação da beleza e de suas esculturas, baseadas em cânones de proporções de 

corpos e de faces – as quais traduziam ideais de beleza psicofísica com harmonização do 

corpo e da alma. Estas concepções de beleza clássica ainda hoje subjazem o imaginário 

coletivo e influenciam os julgamentos em todo momento, relacionando o que é belo ao que é 

bom, inclusive entre os seres humanos 
63

.  

Para Claudio Galeno a beleza não reside nos elementos singulares, mas na 

harmoniosa proporção das partes, na proporção de um dedo em relação ao outro, de todos os 

dedos em relação à mão, do resto da mão em relação ao pulso, deste em relação ao antebraço, 

do antebraço em relação a todo o braço. Enfim, de todas as partes em relação a todas as 

outras, como está escrito no cânone de Policleto 
63

.  

Policleto é considerado o formulador da antropometria clássica grega. Ele 

determinou proporções ‘objetivas’ e ‘orgânicas’ no corpo humano normal que levavam em 

consideração a sua flexibilidade, sem predeterminar dimensões tecnicamente estabelecidas 

como na arte estática dos egípcios, dominada por um código mecânico e estático 
64

.. 
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Já no século XVIII, ao refletir sobre esse tema, Immanuel Kant adotou uma nova 

perspectiva, apresentando a seguinte definição: belo é o que agrada universalmente, sem 

depender de um interesse ou de um conceito. Para Kant, o belo era um dado objetivo e o gosto 

era a faculdade humana de julgar esse dado. Tais julgamentos, denominados juízos de gosto, 

não possuíam lógica, mas eram estéticos, ou seja, sensíveis e subjetivos. Diferentemente dos 

juízos de conhecimento, os de gosto não eram teóricos, nem práticos, tampouco dependiam de 

conceitos: eram apenas contemplativos. Isso quer dizer que nenhum modelo ou norma poderia 

ser utilizado para determinar previamente o que é belo e o que não é 
65

.  

Neste sentido, ainda hoje, as proporções entre os atributos físicos da face humana 

também são utilizadas como parâmetro ‘ideal’ de beleza. Vários métodos, baseados em tais 

relações matemáticas e em cânones neoclássicos, são utilizados para analisar faces no campo 

ortodôntico e cirúrgico. Com a finalidade de planejar intervenções em pacientes com 

problemas faciais estéticos ou funcionais as análises cefalométricas são um dos instrumentos 

mais populares. Tais procedimentos padronizados têm a finalidade de coletar dados e obter 

informações referentes à situação dos tecidos ósseos do paciente 
41

.  

Villela (1998) relatou que as análises de radiografias cefalométricas de perfil foram 

as primeiras a serem utilizadas pelos ortodontistas neste campo, e foram consideradas 

suficientes para estabelecer normas clínicas. No final da década de 1960, com o 

desenvolvimento de programas computadorizados para cefalometria e sua maior 

compreensão, a análise frontal, com o diagnóstico das assimetrias faciais, começou a ser 

valorizada 
66

.  

A opinião de ortodontistas e cirurgiões com relação à estética dentofacial é feita de 

forma objetiva influenciada por diretrizes, normas, proporções ideais e ângulos. Porém a 

percepção dos leigos é em grande parte construída por sentimentos subjetivos, tais como a 

"cultura da beleza" em seus grupos e normas sociais em geral 
67,68

. Têm sido amplamente 

relatado que cirurgiões e ortodontistas são mais críticos em relação à aparência facial do que 

leigos 
69,70

. 

Phillips et al. (1992) analisaram a percepção de atratividade frente à face de 18 

pacientes em tratamento ortodôntico, cada face foi exposta por meio de três imagens, duas 

numa vista frontal e uma em perfil. A avaliação se deu por meio da escala visual analógica 

(EVA). Neste trabalho evidenciaram-se diferenças significativas entre, 16 residentes de 

https://www.resumoescolar.com.br/filosofia/conceito-filosofico-de-conhecimento/
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ortodontia, 17 estudantes de odontologia e 71 estudantes universitários. Essa grande variação 

entre os clínicos é claramente motivo de preocupação 
71

.
.
  

Karen et al. (2005) convidaram 40 pacientes em tratamento ortodôntico para avaliar 

suas necessidades tratamento cirúrgico com base na aparência facial, aparência dental e 

função. Vinte ortodontistas e 20 cirurgiões também fizeram a mesma avaliação com base nos 

mesmos parâmetros, usando para isso modelos de estudo e fotografias clínicas dos 40 

pacientes participantes do estudo. Todos os entrevistados usaram escalas visuais analógicas 

para quantificar a necessidade de tratamento. Neste trabalho foram encontradas diferenças 

significativas entre pacientes e clínicos na percepção quanto à necessidade de tratamento com 

base na aparência facial. Os resultados mostraram que ortodontistas e cirurgiões perceberam 

uma maior necessidade de alteração da aparência facial do que pacientes 
56

. 

Lu Yin et al. (2014) investigaram as diferenças na percepção estética de perfis faciais 

e de estética dentária entre 892 jovens adultos chineses e 20 ortodontistas. Os entrevistados 

avaliaram 5 silhuetas de perfil, e os achados revelaram diferenças significativas entre as 

avaliações feitas por ortodontistas e as auto-percepções de adultos jovens chineses quanto ao 

seus perfis faciais e à estética dentária. As percepções dos pacientes foram significativamente 

afetadas por fatores como sexo e o traço de personalidade de psicoticismo 
72

. 

Bell et al. (1985) entrevistaram 80 pacientes, após isso fotografias dos pacientes 

entrevistados foram avaliadas quanto a percepção estética por 37 cirurgiões, 46 ortodontistas 

e 43 leigos. Neste trabalho ficou demonstrado que cirurgiões e ortodontistas avaliaram os 

perfis de forma semelhante, porém os cirurgiões são mais inclinados a indicar o procedimento 

cirúrgico. Também ficou demonstrado que leigos são mais propensos a avaliar o perfil de um 

indivíduo como normal quando comparados a profissionais 
69

. 

O objetivo dos profissionais sempre é oferecer ao paciente uma melhora no aspecto 

funcional e na estética facial ou pelo menos traços mais agradáveis. Sabe-se que dados faciais 

desproporcionais e assimétricos são os maiores contribuintes para os problemas de estética 

facial, porém a avaliação estética é subjetiva, pois o equilíbrio e proporcionalidade dos 

componentes faciais não necessariamente significam uma face bela 
34

.
 
Sendo assim, deve-se 

sempre ter como guia a face do paciente, uma estrutura complexa e dinâmica que deve ser 

cuidadosamente avaliada antes de qualquer intervenção cirúrgica, levando em consideração 

principalmente a composição de tecidos moles, a importância dos tecidos duros de suporte e a 

inter-relação estática e funcional dessas estruturas entre si. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889540614002285
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3.5 PROEMINÊNCIA DO MENTO. 

O papel da face na interação humana é um importante problema para os indivíduos 

com deformidades dentofaciais. A face é a forma primária de identificação e uma rica fonte 

de informação não verbal. Isto, em combinação com a ênfase que a sociedade dá à aparência 

física, significa que as implicações sociais e psicológicas de uma alteração facial não devem 

ser subestimadas, pois tais características simbolizam aspectos da personalidade humana. 

Neste contexto o mento tem grande influência na formação da aparência facial. Ele é definido 

como a região inferior e mediana da mandíbula, localizado na região inferior da face dando 

forma ao queixo. Pacientes com pouca projeção de mento são vistos como menos inteligentes 

e competentes. Por outro lado, os pacientes com muita projeção de mento são percebidos 

como mais agressivos. Esses pré-julgamentos são capazes de prejudicar o desempenho desses 

pacientes nos níveis social, profissional e pessoal e são percebidos e internalizados por eles 
73

. 

Em estudo de 2012 realizado por Niani et. al. 185 sujeitos foram divididos em três 

grupos: 75 pacientes, 75 leigos, e 35 clínicos, com o objetivo de estabelecer qual a influência 

que a convexidade do terço facial inferior de perfis em silhuetas tem sobre a percepção de 

atratividade. Neste trabalho chegou-se a conclusão que a proeminência do mento tem forte 

associação com a atratividade. A classificação média para a atratividade foi maior para 

imagens com um perfil reto em comparação com aqueles com algum grau de retrusão ou 

protrusão. A atratividade diminuiu conforme o aumento do grau de retrusão ou protrusão dos 

perfis avaliados, porém não houve diferença estatisticamente significante entre a pontuação de 

perfis classe II ou III 
74

. 

Em outro trabalho feito por Niani et. al. publicado no ano de 2012, 185 sujeitos 

foram divididos em três grupos: 75 pacientes, 75 leigos, e 35 clínicos, com o objetivo de 

estabelecer qual a influência que a proeminência do mento de perfis em silhuetas tem na 

percepção de atratividade. Neste estudo encontrou-se um efeito estatisticamente significante 

na avaliação de perfis com protrusão do mento, com os leigos, em média, dando uma 

classificação mais alta para a atratividade do que os clínicos. O estudo demonstrou que 

conforme o grau de retrusão e protrusão do mento aumentava, a pontuação de atratividade 

diminuía progressivamente. Houve uma tendência de classificar as imagens que apresentavam 

protrusão como menos atrativas que os perfis com mento em retrusão. O resultados revelaram 

que o perfil ideal para os grupos pesquisados é o perfil reto, com pogônio mole sobre a linha 

vertical verdadeira 
75

.  
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 Johnston Et al. (2005) realizaram estudo com 102 estudantes de sociologia, 28 

homens e 74 mulheres. Os entrevistados avaliaram 10 perfis em silhuetas, os quais 

representavam de forma aleatória padrões de normalidade, retrusão e protusão do mento. 

Neste estudo os entrevistados julgaram como mais atrativo um perfil em silhueta que 

apresentava SNB de 78 graus, entre imagens que variavam o valor de SNB de 68 a 88 graus, 

ou seja, o perfil reto foi melhor avaliado. Não foi estabelecida diferença estatísticamente 

significante entre perfis com protusão ou retrusão do mento 
76

. 

Em estudo realizado Czarnecki et al. (1993) 545 profissionais avaliaram perfis em 

silhuetas. Neste estudo pessoas do sexo masculino avaliaram melhor perfis mais retos, 

enquanto que indivíduos do sexo feminino demonstraram preferência por um perfil 

ligeiramente mais convexo 
77

.  

Cochrane et al. (1999) utilizaram-se de fotos em perfil de 4 modelos com padrão 

facial classe I e a partir dessas fotos simulou perfis classe II, III e de face longa. Quatro 

grupos compostos por ortodontistas, cirurgiões, estudantes de odontologia e leigos avaliaram 

as imagens geradas em termos de atratividade e verificou-se que o perfil classe I foi percebido 

como mais atraente quando comparados aos perfis classe II, III ou face longa 
70

. 

Loi et al. (2005) elaboraram uma série de 11 perfis apresentando diferentes graus de 

protusão e retrusão do mento, essas imagens foram avaliadas por 40 ortodontistas e ficou 

estabelecido que esses avaliadores tenderam a escolher perfis Classe II como mais aceitáveis 

do que perfis Classe III para ambos os sexos, e que pacientes com perfis de Classe III tendem 

a procurar tratamento ortodôntico-cirúrgico mais frequentemente 
78

.  

 

 

 

 

 

 

 

http://europepmc.org/search?query=AUTH:%2522Cochrane+SM%2522&page=1&restrict=All+results
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4- MÉTODO. 

 

4.1- TIPO DE ESTUDO. 

 Este estudo caracterizou-se por ser observacional e prospectivo. 

4.2- LOCAL DE ESTUDO. 

Esta pesquisa foi realizada na disciplina de Cirurgia II do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal de Sergipe e no Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-

Facial de Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  

4.3- AMOSTRA 

A amostra foi não probabilística e por conveniência. Para o cálculo do número 

mínimo de participantes foi utilizado um desvio padrão de 1.0, uma diferença a ser detectada 

de 0.6mm, um nível de significância 5% e um poder do teste de 80%. Assumindo que o teste 

de hipótese é bicaudal, o tamanho mínimo da amostra calculado para cada grupo foi de 

44. Sendo assim, o presente estudo recrutou 44 pacientes classe II, 43 pacientes classe III de 

Angle, 44 ortodontistas e 44 cirurgiões. 

Para seleção dos 44 cirurgiões (grupo I), os seguintes critérios de inclusão foram 

estabelecidos:  

- Entrevistados que preencheram corretamente o questionário. 

- Entrevistados que tinham seu registro como especialistas em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 

reconhecido no Conselho Regional de Odontologia de sua cidade.  

Para seleção dos 44 ortodontistas, grupo II, os seguintes critérios de inclusão foram 

estabelecidos:  

- Entrevistados que preencheram corretamente o questionário. 

- Entrevistados que tinham seu registro como especialistas em Ortodontia reconhecido no 

Conselho Regional de Odontologia de sua cidade. 

 Para a seleção dos 43 pacientes classe III e dos 44 pacientes classe II de Angle (grupo 

III e grupo IV) os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: 
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- Pacientes que leram e responderam corretamente ao questionário. 

- Pacientes que futuramente serão submetidos à cirurgia ortognática. 

- Pacientes com idades de 16 a 35 anos. 

- Pacientes cujos pais ou responsáveis entenderam os possíveis riscos e benefícios da 

pesquisa, leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido fornecido pelo autor 

da pesquisa.   

- Pacientes que não foram submetidos anteriormente à cirurgia plástica facial ou  cirurgia 

ortognática. 

 

4.4- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS. 

No presente estudo utilizou-se a escala de mensuração do tipo Likert. Essa escala é 

um método de mensuração inventado por Rensis Likert, psicólogo americano que em 1932 

desenvolveu o método para medir de forma mais fiel as atitudes de pessoas. Desde então, esse 

é um dos modelos de mensuração mais usados e debatidos por pesquisadores em todo o 

mundo. Esse método consiste em um tipo de escala de resposta psicométrica usada 

habitualmente em questionários e em pesquisas de opinião. O questionário entregue aos 

sujeitos da amostra deste trabalho foi baseado nessa escala. Dessa forma, os perguntados 

especificaram o seu nível de percepção estética em relação ao perfil apresentado. Este tipo de 

mensuração leva esse nome devido à publicação de um relatório explicando seu uso por 

Rensis Likert 
79

.  

 

4.5- PROTOCOLO DE ESTUDO. 

Uma imagem de um perfil facial em forma de silhueta foi criada através do programa 

de computador Adobe Photoshop (Adobe
® Photoshop

® CS2 software; Adobe Systems Inc., 

San Jose, CA, USA). A imagem foi manipulada usando o mesmo programa para construir um 

perfil ideal com proporções e medidas de tecido mole baseadas nos critérios aceitos 

atualmente como ideais 
80,81 

(Fig. 2). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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Fonte: FARKAS, L.G. Anthropometry of the attractive North American Caucasian face. In: FARKAS, 

L.G. editor. Anthropometry of the head and face, 2nd ed. New York: Raven Press; 1994.p. 244–309.  

Fig 2: Imagem do perfil facial ideal com base em critérios atualmente aceitos: divisão facial - terços faciais 

equivalentes: 1. linha do cabelo à glabela, 2. glabela ao subnasal, 3. subnasal ao mento; terço facial inferior: 4. 

altura do lábio superior do subnasal ao estrômio (1/3), 5. lábio inferior e altura do queixo: estrômio ao Mento 

(2/3), 6.  posição sagital da glabela, do subnasal e  do pogônio em relação à linha vertical verdadeira, 7. 

comprimento submentual, 8. lábios para E-line, 9. lábios para S-line. Valores ideais para: 10. ângulo nasofrontal, 

11. ângulo nasofacial, 12. ângulo nasolabial, 13. ângulo mentolabial, 14. profundidade mentolabial, 15. ângulo 

lábio-queixo-garganta, 16. ângulo cervical. 
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O perfil considerado como ideal (representado pela figura (BD)) terá seu pogônio 

manipulado em incrementos de 2 mm. O intuito será representar a máxima retrusão -24 mm 

(ZK), e a máxima protusão do mento 12 mm (JN). (Fig. 3) 

Fonte: NAINI, F.B.; DONALDSON, A.N; MCDONALD, F.; COBOURNE, M.T. Assessing the 

influence of chin prominence on perceived attractiveness in the orthognathic patient, clinician and 

layperson. Int. J. Oral Maxillofac. Surg, v. 41, n. 7, p. 839-46, jul. 2012.  

Fig. 3: Pogônio alterado em incrementos de 2 mm variando da máxima protrusão de 12 mm (JN) à máxima 

retrusão  -24 mm(ZK). 
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As imagens acima foram colocadas em ordem aleatória de apresentação no programa 

Microsoft PowerPoint. Cada imagem foi identificada por uma dupla de letras distribuídas 

aleatoriamente no canto superior direito da tela (por exemplo, BD, CE, DG).  Uma das 

imagens foi duplicada para avaliar a confiabilidade intra-examinador (imagens DG e EF). 

Cada observador sentou-se numa sala sem distrações em frente a um computador com 

monitor plano de 17 polegadas, no qual se deu a apresentação das imagens e o preenchimento 

dos questionários. 

A exposição dos perfis foi conduzida de tal forma que cada uma das silhuetas 

visualizadas no monitor tinha as mesmas dimensões de uma cabeça humana normal - baseada 

numa altura facial média - o que ajudou a reduzir o efeito potencial da ampliação da imagem 

ou da redução do grau de percepção do observador. Cada observador examinou as imagens na 

apresentação PowerPoint pressionando o botão “página seguinte" no teclado, ao seu próprio 

tempo. 

Cada participante recebeu um questionário (Apêndice B), no qual forneceu suas 

informações sobre idade e sexo, e uma folha de instruções solicitando-os que avaliassem cada 

imagem em termos de atratividade facial utilizando a escala do tipo Likert 
79

 de classificação. 

A classificação variava de 1 (menor percepção estética) a 7 (maior percepção estética) da 

seguinde forma:  

1 - Extremamente desinteressante. 

2 - Muito desinteressante. 

3 - Um pouco não atraente. 

4 - Nem desinteressante nem atrativa. 

5 - Um pouco atraente. 

6 - Muito atraente. 

7 - Extremamente atraente.  

Também foi questionado se o entrevistado indicaria cirurgia para corrigir a aparência 

do perfil avaliado. Se sim ou se não. 
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4.5- ASPECTOS ÉTICOS  

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) cumprindo as determinações da resolução 466/2012 do 

CEP/CONEP, processo nº 1.439.964 (ANEXO A), iniciou-se a fase clínica propriamente dita. 

Inicialmente, os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, aos 

possíveis benefícios e aos riscos associados aos tratamentos propostos. Solicitou-se aos 

entrevistados a assinatura do termo de consentimento sobre a sua participação na pesquisa. No 

caso de menores, foi colhida a assinatura do seu responsável legal (APÊNDICE A). 
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5- RESULTADOS.  

 

 

5-1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA. 

 

Os resultados aqui descritos referem-se a 175 indivíduos divididos em quatro grupos: 

44 ortodontistas (25,1%), 44 cirurgiões maxilofaciais (25,1%), 44 pacientes classe II (25,1%), 

43 pacientes classe III (24,6%). Dos 175 entrevistados, 71 indivíduos (40,6%) eram do sexo 

masculino e 104 indivíduos (59,4%) do sexo feminino. 

 

5-2 PERCEPÇÃO DE ATRATIVIDADE. 

 

5-2-1 MEDIANA DA PERCEPÇÃO DE ATRATIVIDADE EM RELAÇÃO A TODAS AS 

IMAGENS PELOS QUATRO GRUPOS EXPERIMENTAIS.  

 

A mediana, o mínimo, o máximo e os intervalos quartis 1 e 3 dos escores associados 

à percepção estética dos quatro grupos do estudo, encontram-se representados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Mediana dos escores de percepção de atratividade atribuídos a 

todas as imagens pelos quatro grupos experimentais. 

 

 

Grupo Grupo Min Q1 Mediana Q3 Max AIQ 

        

JN        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

3 Paciente Cl3 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 1.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 

ZK        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 

3 Paciente Cl3 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 1.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 

GJ        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 1.00 1.00 2.25 7.00 1.25 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 

HJ        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 

3 Paciente Cl3 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 1.00 
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4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 

XP        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 2.00 3.00 6.00 1.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 

YE        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 2.00 3.00 6.00 1.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 

FE        

1 CBMF 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 1.00 1.00 3.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 

WD        

1 CBMF 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 2.00 3.00 6.00 1.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00 1.00 

VG        

1 CBMF 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 2.00 3.00 7.00 2.00 

SC        

1 CBMF 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 2.00 3.00 3.00 5.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 2.75 3.00 5.00 7.00 2.25 

4 Paciente Cl2 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 

DG        

1 CBMF 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 1.00 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 2.00 3.25 7.00 1.25 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 2.00 3.00 5.00 2.00 

RU        

1 CBMF 1.00 3.00 3.00 4.00 5.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 3.00 3.00 4.00 5.00 1.00 

3 Paciente Cl3 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 1.00 3.00 4.00 4.00 6.00 1.00 

EF        

1 CBMF 1.00 2.00 2.00 2.00 5.00 0.00 

2 Ortodontista 1.00 2.75 3.00 4.00 5.00 1.25 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 3.00 4.25 7.00 2.25 

4 Paciente Cl2 1.00 1.00 3.00 5.00 6.00 4.00 
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PE        

1 CBMF 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 

2 Ortodontista 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 

3 Paciente Cl3 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2.00 

OR        

1 CBMF 3.00 4.00 5.00 5.00 7.00 1.00 

2 Ortodontista 2.00 5.00 6.00 6.00 7.00 1.00 

3 Paciente Cl3 2.00 5.00 6.00 7.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 2.00 5.00 5.00 6.00 6.00 1.00 

MF        

1 CBMF 4.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2.00 

2 Ortodontista 2.00 5.00 6.00 6.00 7.00 1.00 

3 Paciente Cl3 2.00 5.00 6.00 6.00 7.00 1.00 

4 Paciente Cl2 2.00 5.00 6.00 7.00 7.00 2.00 

CE        

1 CBMF 1.00 2.00 3.00 3.00 6.00 1.00 

2 Ortodontista 1.00 3.75 4.00 5.00 6.00 1.25 

3 Paciente Cl3 1.00 2.00 4.00 5.25 7.00 3.25 

4 Paciente Cl2 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00 3.00 

LE        

1 CBMF 4.00 6.00 6.00 7.00 7.00 1.00 

2 Ortodontista 3.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1.00 

3 Paciente Cl3 2.00 6.00 6.00 7.00 7.00 1.00 

4 Paciente Cl2 1.00 5.00 6.00 6.00 7.00 1.00 

KD        

1 CBMF 2.00 5.00 6.00 6.00 7.00 1.00 

2 Ortodontista 4.00 6.00 6.00 6.00 7.00 0.00 

3 Paciente Cl3 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 2.00 5.00 5.00 6.00 7.00 1.00 

BD        

1 CBMF 3.00 4.00 6.00 6.00 7.00 2.00 

2 Ortodontista 4.00 6.00 6.00 7.00 7.00 1.00 

3 Paciente Cl3 2.00 5.00 6.00 7.00 7.00 2.00 

4 Paciente Cl2 2.00 5.00 6.00 7.00 7.00 2.00 
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5-2-2 MEDIANA DA PERCEPÇÃO DE ATRATIVIDADE EM RELAÇÃO A TODAS AS 

IMAGENS PELOS QUATRO GRUPOS EXPERIMENTAIS.  

 

A mediana associada à percepção estética dos quatro grupos do estudo, em relação 

aos perfis apresentados encontram-se representados no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Mediana dos escores de percepção de atratividade atribuídos a todas as 

imagens pelos quatro grupos experimentais 

 

 
. 
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5-2-3 TESTE KRUSKAL-WALLIS APLICADO AOS VALORES DA PERCEPÇÃO DE 

ATRATIVIDADE EM RELAÇÃO A TODAS AS IMAGENS PELOS QUATRO GRUPOS 

EXPERIMENTAIS. 

 

 

Tabela 2. Teste Kruskal-Wallis dos escores de percepção de atratividade atribuídos a 

cada imagem pelos quatro grupos experimentais. 

 

 

 

 Kruskal-Wallis df p-value 

JN 23.808 3 < 0.001* 

ZK 29.422 3 < 0.001* 

GJ 3.908 3 0.272 

HJ 11.071 3 0.011* 

XP 23.051 3 < 0.001* 

YE 16.196 3 0.001* 

FE 14.843 3 0.002* 

WD 10.854 3 0.013* 

VG 19.584 3 < 0.001* 

SC 30.636 3 < 0.001* 

DG 10.064 3 0.018* 

RU 4.951 3 0.175 

EF 17.755 3 < 0.001* 

PE 30.963 3 < 0.001* 

OR 14.150 3 0.003* 

MF 12.606 3 0.006* 

CE 21.315 3 < 0.001* 

LE 14.898 3 0.002* 

KD 11.301 3 0.010* 

BD 17.631 3 0.001* 
 

a
 Valores de “p” ao utilizar-se o teste de Kruskal-Wallis. 

b
 Intervalo de confiança de 95%. 

*
 Diferença estatisticamente significante p < 0,05. 

 

Foi encontrada significância p < 0,05, ou seja, há divergências entre as avaliações 

dos grupos experimentais para quase todas as imgens. Apenas as imagens RU e GJ, 

apresentaram valores de p > 0,05. 
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5-2-4 MÉDIA DA PERCEPÇÃO DE ATRATIVIDADE EM RELAÇÃO A TODAS 

AS IMAGENS PELOS QUATRO GRUPOS EXPERIMENTAIS. 

 

A média associada à percepção estética dos quatro grupos do estudo em relação a 

todos os perfis apresentados encontra-se representada no gráfico 2  e 3. 

 

Gráfico 2. Média dos escores de percepção de atratividade atribuídos a todas 

as imagens pelos quatro grupos experimentais. 
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Gráfico 3. Média geral dos escores de percepção de atratividade atribuídos a cada perfil. 

 

 

 

          - Perfis classe III. 

           - Perfil baseado nos críterios aceitos como ideais. 

           - Perfis classe II. 
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5-3 FREQUÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA. 

 

5-3-1 DISTRIBUIÇÃO DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA PELOS GRUPOS 

EXPERIMENTIAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODAS AS IMAGENS. 

 

Tabela 3. Distribuição da indicação de cirurgia pelos grupos experimentais 

levando em consideração todas as imagens analisadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicação de Cirurgia 
Valor P 

Não Sim Total 

     

CIRURGIÕES 178 658 836 <0.001* 

ORTODONTISTA 299 537 836  

PACIENTES 267 569 836  

PACIENTES 319 498 817  

     

PROFISSIONAIS 477 1195 1672 <0.001* 

PACIENTES 586 1067 1653  

     

TOTAL 1063 2262 3325  

     

CIRURGIÕES 178 658 836 <0.001* 

ORTODONTISTA 299 537 836  

     

TOTAL 477 1195 1672  

     

 Valores de “p” ao utilizar-se o teste X
2
. 

 Intervalo de confiança de 95%. 
*
 Diferença estatisticamente significante p < 0,05. 

 

GRUPOS 

Indicação de cirurgia 

NÃO 
f (%) 

SIM 
f (%) 

TOTAL 
f (%) 

CIRURGIÕES 178 (5,4) 658 (19,8) 836 (25,1) 

ORTODONTISTA 299 (9,0) 537 (16,2) 836 (25,1) 

PACIENTES C2 267 (8,0) 569 (17,1) 836 (25,1) 

PACIENTES C3 319 (9,6) 498 (15,0) 817 (24,6) 

TOTAL 1063 (32,0) 2262 (68,0) 3325 (100,0) 
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Foi encontrada correlação positiva (X
2 

< 0,05) na comparação entre os quatro grupos. 

O grupo de cirurgiões maxilofaciais foi o que mais indicou o procedimento cirúrgico. Este 

grupo considerou realizar o procedimento 19,8% das vezes dos 25,1% possíveis. O segundo 

grupo que mais atribuiu respostas positivas foi o de pacientes classe II, que considerou 

realizar o procedimento 17,1% das vezes dos 25,1% possíveis. Seguido pelo grupo de 

ortodontistas que considerou realizar o procedimento 16,2% das vezes dos 25,1% possíveis. O 

grupo que menos indicou o procedimento foi o grupo de pacientes classe III, que considerou 

realizar o procedimento 15% das vezes dos 24,6% possíveis. Quando da comparação 

profissionais e pacientes, encontrou-se uma diferença estatísticamente significante (X² < 

0,05). Os profissionais indicaram o procedimento 1195 vezes das 1672 possíveis, enquanto 

que os pacientes indicaram 1067 das 1653 possíveis. Ao comparar-se cirurgiões maxilofaciais 

e ortodontistas também verificou-se diferença estatística (X²  < 0,05). O grupo de cirurgiões  

indicou a correção cirúrgica  658 vezes, e por sua vez ortodontistas indicaram somente 537 

das 836 possíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

5-3-2 DISTRIBUIÇÃO DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA PELO SEXO 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODAS AS IMAGENS ANALISADAS. 

 

A frequência de indicação de cirurgia levando em consideração o sexo de todos os 

entrevistados, no momento de avaliar os perfis apresentados no método encontra-se 

representada na tabela 4. 

 

Tabela 4. Distribuição da indicação de cirurgia pelo sexo levando em 

consideração todas as imagens analisadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicação de Cirurgia 
Valor P 

Não Sim Total 

     

MASCULINO 409 940 1349 0.092* 

FEMININO 654 1322 1976  

     

TOTAL 1063 2262 3325  

     

Valores de “p” ao utilizar-se o teste X
2
. 

Intervalo de confiança de 95%. 
*
 Diferença estatisticamente significante p < 0,05. 

 
 
Não foi encontrada correlação positiva (X

2
= 0,092) na comparação entre os 

participantes dos sexos masculino e feminino. Homens e mulheres tinham a mesma 

probabilidade de indicar ou não o procedimento cirúrgico frente aos perfis apresentados. 

 

 

 

 

SEXO 

Indicação de cirurgia 

NÃO 
f (%) 

SIM 
f (%) 

TOTAL 
f (%) 

MASCULINO 409 (12,3) 940 (28,3) 1349 (40,6) 

FEMININO 654 (19,7) 1322 (39,8) 1976 (59,4) 

TOTAL 1063 (32,0) 2262 (68,0) 3325 (100,0) 
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 5-3-3 DISTRIBUIÇÃO DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA QUANDO 
COMPARADA A FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS. 
 
 

A frequência de indicação de cirurgia pelos sujeitos da amostra quando estratificados 

por faixa etária, no momento de avaliar as imagens apresentadas no método, encontra-se 

representada nas tabelas 5 e 6. 

 

 5-3-3-1 FREQUÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA QUANDO 

COMPARADA A FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS CLASSE III EM RELAÇÃO 

ÀS IMAGENS CLASSE II. 

 
Tabela 5. Distribuição da indicação de cirurgia por faixa etária para os 

pacientes Classe III levando em consideração apenas as imagens da Classe 

II. 

 
 
 
 
 
 

 Indicação de Cirurgia 
Valor P 

Não Sim Total 

     

< 20a 60 83 143 0.036* 

21-30a 134 130 264  

>31a 23 43 66  

     

<20a 60 83 143 0.260 

>21a 157 173 330  

     

<30a 194 213 407 0.053 

>31 23 43 66  

     

TOTAL 217 256 473  

     

Valores de “p” ao utilizar-se o teste X
2
. 

Intervalo de confiança de 95%. 
*
 Diferença estatisticamente significante p < 0,05. 

FAIXA ETÁRIA 

Indicação de cirurgia 

NÃO 
f (%) 

SIM 
f (%) 

TOTAL 
f (%) 

< 20 anos 60 (12,7) 83 (17,5)  143 (30,2) 

21 – 30 anos 134 (28,3) 130 (27,5) 264 (55,8) 

> 31 anos 23 (4,9) 43 (9,1) 66 (14,0) 

TOTAL 217 (45,9) 256 (54,1) 473 (100,0) 
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Foi encontrada correlação positiva (X
2
= 0,036) na comparação entre os participantes 

com idade menor que 20 anos, de 21 a 30 anos, e maior que 31 anos do grupo de pacientes 

classe III ao analisar os perfis classe II. O grupo que relativamente mais indicou o 

procedimento foi o grupo com idade maior que 31 anos 9,1% das vezes dos 14% possíveis ou 

seja, em 65,15% das vezes. 
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 5-3-3-2 FREQUÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA QUANDO 
COMPARADA A FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS CLASSE III EM 
RELAÇÃO A TODAS AS IMAGENS. 

 
 

 Tabela 6. Distribuição da indicação de cirurgia por faixa etária para os 

pacientes Classe II levando em consideração todas as imagens analisadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Indicação de Cirurgia 
Valor P 

 Não Sim Total 

     

< 20a 64 126 190 0.048* 

21-30a 178 354 532  

>31a 25 89 114  

     

<20a 64 126 190 0.557 

>21a 203 443 646  

     

<30a 242 480 722 0.014* 

>31 25 89 114  

     

TOTAL 267 569 836  

     

 
Valores de “p” ao utilizar-se o teste X

2
. 

Intervalo de confiança de 95%. 
*
 Diferença estatisticamente significante p < 0,05. 

 
 
 

FAIXA ETÁRIA 

Indicação de cirurgia 

NÃO 
f (%) 

SIM 
f (%) 

TOTAL 
f (%) 

< 20 anos 64 (7,7) 126 (15,1) 190 (22,7) 

21 – 30 anos 178 (21,3) 354 (42,3) 532 (63,6) 

> 31 anos 25 (3,0) 89 (10,6) 114 (13,6) 

TOTAL 267 (31,9) 569 (68,1) 836 (100,0) 
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Foi encontrada correlação positiva (X
2
= 0,048 e X²= 0,014) na comparação entre os 

participantes com idade menor que 20 anos, de 21 a 30 anos, e maior que 31 anos do grupo de 

pacientes classe II ao analisar todos os perfis. O grupo que relativamente mais indicou o 

procedimento foi o grupo com idade maior que 31 anos 10,6% das vezes dos 13,6% possíveis 

ou seja, em 78,07% das vezes. 
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6- DISCUSSÃO.  

 

 

As deformidades dentofaciais são resultantes de anormalidades no processo de 

desenvolvimento dos ossos maxilares. Essas desproporções produzem efeitos físico, social e 

psicológico na qualidade de vida das pessoas 
19

. Os indivíduos que apresentam tais disfunções 

necessitam passar por tratamento orto-cirúrgico para alcançar a reabilitação completa 
1
. Nesse 

tipo de tratamento, ortodontistas e cirurgiões maxilofaciais têm papel fundamental na 

condução do caso. Sabe-se que a escolha de um plano de tratamento não pode ser 

sedimentada simplesmente nos objetivos dos profissionais envolvidos, os anseios dos 

pacientes e as suas percepções devem também ter papel relevantes no curso do tratamento. 

Em um cenário ideal ortodontistas, cirurgiões maxilofaciais e pacientes deveriam 

partilhar objetivos comuns no que se trata do objetivo final do tratamento. Sabe-se, entretanto, 

que padrões estéticos existem de várias formas. Sendo assim, deve-se questionar a existência 

da variação no julgamento de atratividade entre esses grupos, uma vez que estudos prévios 

têm encontrado diferenças significativas entre as percepções de atratividade de ortodontistas e 

cirurgiões maxilofaciais quando comparadas com as de leigos 
82,83.

 Nosso estudo teve como 

objetivo principal estabelecer e comparar qual é a percepção estética de pacientes, cirurgiões 

maxilofaciais e ortodontistas quanto à projeção anteroposteior do mento. É mister para esses 

profissionais estabelecerem um consenso entre suas avaliações. É importante também que 

essas avaliações coincidam ou se aproximem ao julgamento dos pacientes. No presente 

trabalho, (diferentemente do que foi observado na literatura revisada) cirurgiões maxilofaciais 

e ortodontistas foram alocados em grupos distintos, essa conduta permitiu quantificar suas 

percepções e estabelecer se existiu concordância entre esses grupos, esses profissionais são 

diretamente responsáveis pelo resultado final. 

Nesse contexto, pode ser positivo permitir que pacientes possam avaliar uma série de 

perfis e questionar-lhes quais deles são mais agradáveis, antes de elaborar um plano de 

tratamento baseado somente em diretrizes técnico-científicas. Alguns autores já advogam 

expor pacientes a fotografias na fase pré-cirúrgica com o objetivo de aumentar a 

autoconsciência em relação aos seus perfis e assim reduzir a discrepância entre as percepções 

estéticas de pacientes e de profissionais 
59, 84

. Acreditamos que condutas como estas 

aproximam pacientes e profissionais de um ponto comum. Tendo em vista essa perspectiva, 
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há maior probabilidade de atingir-se um resultado final que agrade a todos os envolvidos no 

processo cirúrgico. 

No estudo aqui relatado, cada observador avaliou as imagens em termos de 

atratividade através da escala de sete pontos do tipo Likert 
85

. Embora esse método de 

mensuração possua desvantagens como alto grau de complexidade cognitiva 
86

 e falta de 

aprofundamento qualitativo 
80

, possui ampla aceitação e validação na literatura como meio de 

classificação útil em se quantificar percepções 
85

, facilidade de manuseio, consistência 

psicométrica e simplicidade na obtenção de um grau de concordância 
83

. Assim sendo, 

acreditamos que os pontos positivos superam os pontos fracos e justificam seu uso nesse 

desenho de estudo. 

A escolha por apresentar silhuetas representando os perfis no nosso ponto de vista foi 

acertada, uma vez que conferiu mais objetividade e consistência na aferição da percepção da 

atratividade em relação às imagens. Sabe-se que fotos de modelos ou dos próprios pacientes 

adicionam informações como: cor da pele, formato do nariz, cor dos olhos e tipo cabelo, o 

que aumenta a subjetividade no momento do entrevistado aferir a atratividade de um perfil 

podendo dessa forma prejudicar o método por retirar o foco dos entrevistados em julgar 

somente o perfil ao passo que estes podem ser influenciados por essas outras características 

fisícas.  

Nossa amostra foi escolhida por meio da demanda espontânea por conveniência e de 

forma consecutiva. A escolha por uma seleção não probabilística se fez necessária, pois foi 

imperativo garantir o equilíbrio quanto ao tipo de deformidade em cada grupo como também 

o número de participantes. A casuística analisada apresentou a predominância do gênero 

feminino 59,4 em relação ao masculino 40,6, em uma razão aproximada de 2,5:1, tal 

predominância foi também observada em outros trabalhos 
56,69,75

. Segundo alguns autores, 

pacientes do gênero feminino apresentam-se mais encorajadas e dispostas a procurarem e 

submeterem-se ao tratamento orto-cirúrgico. É sabido também que o gênero masculino possui 

uma menor exigência em relação à própria imagem 
46

. Uma vez que o acometimento de 

deformidades dentofaciais não apresenta predominância de gênero, as pacientes do gênero 

feminino aparentam ter menor inibição em expressar seus anseios estéticos e em procurar 

alternativas de tratamento em favor dos resultados. 

Ainda em relação à amostra nota-se que de acordo com o cálculo do número mínimo 

de participantes, apenas o grupo de pacientes classe III não atingiu 44 integrantes, pois 
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durante a fase de tabulação dos dados, momento onde já havia se encerrado a seleção da 

amostra, foi percebido que um dos formulários (Anexo B) foi preenchido de forma errônea, 

inviabilizando sua inserção no estudo. Dessa forma o grupo 3 contou com 43 pacientes classe 

III. Acreditamos, porém que a análise estatística encarregou-se de equilibrar essa pequena 

desproporção entre os grupos validando os resultados obtidos. 

Com o objetivo de estabelecer se existiu concordância entre os grupos quanto à 

percepção de atratividade, empregou-se aos valores das medianas de cada imagem o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, usado para testar a hipótese nula de que todas as populações 

possuem funções de distribuição iguais contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das 

populações possuem funções de distribuição diferentes 
87

. Os dados revelaram significância 

(p<0,05), ou seja, existirtam divergências importantes entre as avaliações dos grupos 

experimentais para quase todas as imgens. Apenas as imagens RU e GJ, apresentaram valores 

de (p>0,05).  A ausênçia de congruência entre os grupos expõe um problema clínico 

preocupante e importante. Sabe-se que se profissionais e pacientes expressam percepções 

estéticas conflitantes e que o resultado prático pode ser a diminuição da satisfação dos 

envolvidos no processo com o resultado final, já que o perfil oferecido pelos profissionais 

pode não ser o esperado pelos pacientes submetidos à cirurgia. 

Ao compararmos as médias de percepção de atratividade dos quatro grupos em 

relação aos perfis, observou-se que os escores de uma forma geral aumentaram conforme se 

aproximavam do perfil estabelecido como ideal, BD, e diminuíram em direção aos extremos 

JN e ZK. Isso sugere que quanto maior a severidade do quadro de protusão ou de retrusão do 

mento, clínicos e pacientes perceberam menor estética quanto ao perfil avaliado. No entanto, 

diferentemente do que se esperava, a imagem com maior pontuação média não foi a imagem 

baseada nos critérios atualmente aceitos com ideais, BD 
80,81

. Neste estudo o perfil (LE) 

obteve melhor avaliação estética para os grupos estudados, revelando que para os sujeitos da 

nossa amostra um perfil levemente classe II - com um pogônio retruído 4 mm em relação a 

linha vertical verdadeira - foi o melhor avaliado. Esse achado serve para mostrar que 

trabalhos como esse são importantes para diminuir as discrepâncias entre os valores das 

normas técnicas, que guiam ortodontistas e cirurgiões maxilofaciais, e a percepção dos 

pacientes envolvidos no processo de uma cirurgia ortognática. Serve também para ressaltar a 

importância de conhecer o conceito de beleza do paciente a ser tratado e assim atingir 

resultados cada vez mais próximos aos desejados. 
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Ao compararmos percepção de atratividade dos quatro grupos em relação aos perfis 

classe II e III, verificou-se que os grupos de pacientes classe II e III tiveram pontuações 

semelhantes, porém o grupo de pacientes classe III apresentou escores estatisticamente 

maiores quando comparado aos grupos de cirurgiões e de ortodontistas. Isso sugere que esse 

grupo de pacientes foi menos crítico ao avaliar esteticamente os perfis. Resultados 

semelhantes foram encontrados em outros trabalhos: estabeleceu-se que clínicos são mais 

críticos em relação à aparência facial que leigos e pacientes 
72,74,75

. Vale ressaltar que 

pacientes raramente visualizam seu próprio perfil. Em contrapartida, cirurgiões maxilofaciais 

e ortodontistas depositam grande importância nesta análise facial, sendo influenciados por 

diretrizes e conceitos científicos aos quais pacientes não têm acesso. Isso pode explicar em 

parte as diferenças entre as avaliações de profissionais e de pacientes. 

Ao confrontar-se a percepção de atratividade dos grupos de ortodontistas e de 

cirurgiões maxilofaciais, observou-se que não há diferença estatística entre as pontuações 

atribuídas aos perfis classe III. Contudo, ao analisar os perfis classe II constatou-se uma 

divergência estatisticamente significante entre suas avaliações. Sendo assim, afirma-se que 

não houve consenso entre ortodontistas e cirurgiões maxilofaciais no momento de julgar 

esteticamente silhuetas simulando pacientes classe II neste estudo. Claramente essa falta de 

congruência pode representar um obstáculo, pois esses profissionais devem realizar um plano 

de tratamento que atinja a um ponto final comum. Entretanto, não há na literatura dados para 

se confrontar tal achado, visto que em estudos anteriores com a mesma metodologia 

cirurgiões maxilofaciais e ortodontistas eram distribuídos em um único grupo, o que explicita 

a necessidade de investigações futuras. 

Quanto à pontução obtida pelas imagens classe II e III, verificou-se no gráfico 3 que 

em nosso estudo as imagens classe II obtiveram maior escore que as imagens classe III 

quando julgadas pelos quatro grupos experimentais. Pôde-se concluir que perfis classe III 

foram percebidos como menos atraentes quando comparados aos perfir classe II. Esse achado 

corrobora com trabalhos que apresentam metodologias semelhantes 
74,77

, embora outros 

resultados que revelem o contrário 
76,77

, e Niani et al. (2012) não tenham estabelecido 

diferenças nas avaliações estéticas de perfis classe II e III 
74

. Tais divergências podem ser 

explicadas através do próprio conceito de estética, e de reconhecimento de uma face bela e 

atrativa, sabe-se que essa é uma capacidade inata dos seres humanos, biológica e que muitas 

vezes transcende as diferenças culturais 
15

. 
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Neste estudo o grupo de cirurgiões obteve maior frequência de indicação cirúrgica 

frente às imagens apresentadas, como relatado em outras pesquisas 
56,69

. O segundo grupo que 

mais indicou o procedimento foi o grupo de pacientes classe II, o que vai de encontro aos 

estudos acima citados nos quais ortodontistas consideraram realizar o procedimento mais 

vezes do que pacientes. Ainda em relação ao ato de indicar o procedimento cirúrgico, o sexo 

do entrevistado não influenciou nos resultados. Homens e mulheres tinham a mesma chance 

de considerar ou não a realização da cirurgia. Esses achados divergem dos trabalhos de Niani 

et al. nos quais mulheres eram mais propensas indicar o procedimento cirúrgico 
74,75

.  

Indivíduos com idade maior que 31 anos obtiveram maior frequência de indicação de 

cirurgia quando comparados aos grupos de idade menor que 20 anos e com idade entre 21 e 

31 anos, ou seja, participantes com mais idade estiveram mais inclinados a indicar o 

procedimento cirúrgico. Este achado diverge do que foi relatado por Niani et al (2012).  

Naquele estudo, indivíduos mais jovens sempre estiveram mais propensos a indicar o 

procedimento. Esta divergência pode ser explicada pela ausência de equilíbrio entre o número 

de pacientes distribuídos nas faixas etárias em nosso estudo - apenas 14% da amostra tinham 

mais de 31 anos. Levando-se isso em conta, acredita-se que caso existisse uma maior 

proporcionalidade entre as faixas de idade os resultados seriam mais próximos aos estudos 

acima citados 
74,75

.  

Conclui-se, então, que o perfil ideal para os sujeitos da amostra aqui estudada não foi 

o classe I - com pogônio mole sobre a linha vertical verdadeira e representado pelo perfil BD. 

O perfil com maior pontuação foi o perfil LE - com o pogônio 4 mm retruído em relação a 

linha vertical verdadeira. Este achado vai de encontro ao trabalho com metodologia 

semelhante realizado com 102 sujeitos que julgaram como mais atrativo um perfil em silhueta 

que apresentava perfil reto, entre imagens que apresentavam protrusão ou retrusão 
76

. Outros 

trabalhos também relataram que o perfil Classe I é mais atraente que os perfis Classe II ou 

Classe III 
88, 89

. Em nosso ponto de vista, essa tendência se manteve no presente trabalho 

apesar de um perfil ligeiramente classe II ter obtido a maior pontuação média. Ao analisarmos 

criticamente o gráfico 3, percebe-se claramente o aumento das pontuações conforme 

aproximava-se do perfil classe I e a diminuição dos escores conforme a acentuação das 

deformidade classes II ou III. 

A evolução constante dos programas de planejamento virtual e impressão 3D dos 

guias cirúrgicos é algo notório, provocando ao tratamento orto-cirúrgico um ganho em 
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previsibilidade quanto ao resultado final, principalmente quando se trata da posição final do 

mento. É mais provavel atingir-se o planejado no que se refere aos movimentos ântero-

posteriores. Assim sendo, se conhecermos o desejo dos nossos pacientes em relação à posição 

final do pogônio provavelmente será possível atingir esse objetivo após a finalização do caso, 

aumentando dessa forma a satisfação dos envolvidos no tratamento cirúrgico.  Fica clara, 

então, a importancia de trabalhos que buscam estabelecer e comparar essas percepções. 

Conclui-se que durante o planejamento cirurgiões e ortodontistas devem sempre 

individualizar suas decisões e reconhecer que um planejamento ortodôntico-cirúrgico deve ser 

baseado não apenas na avaliação dos profissionais (estética, função, estabilidade), mas 

também nos objetivos e nas percepções do paciente 
54,26

. Esse tipo de planejamento é ainda 

mais relevante em casos limítrofes. Nesses casos, a tomada de decisão pode ser transferida do 

julgamento subjetivo para uma perspectiva mais objetiva, baseadas em estudos como esse - 

que investigam as percepções de atratividade facial. Somente dessa forma a satisfação de 

todos os envolvidos nesse processo cirúrgico será atingida. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 

 

O perfil com maior pontuação foi o perfil LE - com o pogônio 4 mm retruído em 

relação a linha vertical verdadeira, ou seja, um perfil ligeiramente classe II. 

O grupo de pacientes foi menos crítico ao avaliar esteticamente os perfis quando 

comparado ao grupo de profissionais. 

O grupo de cirurgiões obteve maior frequência de indicação cirúrgica frente às 

imagens apresentadas. 

Constatou-se uma divergência estatisticamente significante entre as avaliações de 

ortodontistas e cirurgiões maxilofaciais no momento de julgar esteticamente silhuetas 

simulando pacientes classe II. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa –

POSIÇÃO FINAL DO MENTO: SEGUNDO A PERSPECTIVA DE PACIENTES, 

ORTODONTISTAS E CIRURGIÇÕES.. 

Você não é obrigado a participar e a qualquer hora pode desistir. Se não quiser 

participar não terá nenhum prejuízo na relação com o pesquisador e com a instituição. 

Esta pesquisa tem como orientador Prof. Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva e como 

pesquisador responsável o cirurgião-dentista José Renato Moraes Carvalho Barreto 

Brandão. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador 

principal (Orientador), podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a predileção de pacientes, ortodontistas e cirurgiões 

em relação a posição final do mento em um paciente cirúrgico. 

Sua participação será importante para avaliarmos um protocolo que proporcione 

resultados mais condizentes com o desejo dos pacientes submetidos a cirurgia 

ortognática. Não será realizada nenhuma cobrança e também não será realizado nenhum 

pagamento pela sua participação. 

As informações a respeito dessa pesquisa serão publicadas em periódicos científicos 

(revistas na área odontológica). Apenas os resultados serão divulgados, preservando a 

identidade da paciente. 

 

                
Assinatura do Orientador: 

 
Prof. Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva 

End.: Hospital Universitário, Rua Cláudio Batista s/no, 
bairro Sanatório; Departamento de Odontologia. Tel.: 

2105-1821. 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,                                                                                                                , declaro que li 

as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado pelo pesquisador 

– José Renato Moraes Carvalho Barreto Brandão - dos procedimentos que serão 

utilizados, possíveis desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos participantes, 

confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me 

garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento. 

LOCAL E DATA: 

Aracaju,                   de                       , do ano 

 

 

_____________________________________ 

  (Assinatura do participante ou responsável) 

               (Nome por extenso)         
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APÊNDICE B 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Tel:______________________________     Email:___________________________ 

Idade:____   Sexo:_____________________________ 

Classificação de Angle:____   (   ) Classe II   (   ) Classe III 

Após avaliar a imagem em questão, identificada no canto superior direito da 

tela por um par de letras, avalie o grau de atratividade que a mesma despertou em você 

de acordo com a escala abaixo, que pode variar de 1 (extremamente não atraente) até 7 

(extremamente atraente). 

1 - Extremamente não atraente. 

2 - Muito não atraente. 

3 -Um pouco não atraente. 

4 -Nem não atraente nem atrativa. 

5 - Um pouco atraente. 

6 - Muito atraente. 

7 - Extremamente atraente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação:  Indicaria cirurgia: 

JN:___                  (  )Sim (  )Não     

ZK:___    (  )Sim (  )Não  

GJ:___     (  )Sim (  )Não  

HL:___    (  )Sim (  )Não 

XP:___    (  )Sim (  )Não 

YE:___    (  )Sim (  )Não 

FE:___    (  )Sim (  )Não 

WD:___   (  )Sim (  )Não 

VG:___   (  )Sim (  )Não 

SC:___    (  )Sim (  )Não 

 

 

Classificação:  Indicaria cirurgia: 

DG:___                  (  )Sim (  )Não     

RU:___    (  )Sim (  )Não  

EF:___     (  )Sim (  )Não  

PE:___     (  )Sim (  )Não 

OR:___    (  )Sim (  )Não 

MF:___   (  )Sim (  )Não 

CE:___    (  )Sim (  )Não 

LE:___    (  )Sim (  )Não 

KD:___   (  )Sim (  )Não 

BD:___    (  )Sim (  )Não 
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