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1 - INTRODUÇÃO  

 

Extrações são rotineiramente utilizadas em Ortodontia para tratar casos 

apresentando apinhamento e/ou biprotrusão dentária. Durante o diagnóstico e a 

formulação do plano de tratamento, muitos aspectos devem ser considerados na 

decisão de extrair ou não,  a fim de alcançar uma oclusão satisfatória. Exemplos 

deles são a estabilidade da oclusão, condições periodontais, perímetro do arco e 

estética facial1,2,3,4,5,6.  

A partir da necessidade de verificar a excelência da finalização dos casos 

ortodônticos, em 1994, o American Board of Orthodontics (ABO)7 iniciou uma busca 

por métodos com o propósito de desenvolver um sistema que pudesse ser utilizado 

para tornar mais objetiva a avaliação clínica.8 

Em 1999, com o objetivo de proporcionar ferramentas para avaliar a 

finalização dos casos ortodônticos, foi estabelecido um modelo chamado de Sistema 

Objetivo de Avaliação (SOA), do original Objective Grading System (OGS), para 

avaliar modelos de gesso e radiografias panorâmicas ao final do tratamento. O SOA 

avalia oito critérios com uma medida numérica e apresenta um medidor específico 

para padronizá-la pelo examinador.8 

O instrumento utilizado para medição é uma régua dividida em porções: A, B, 

C e D, nas quais apresentam incrementos de 1mm. Cada porção é indicada para 

mensurar uma variável. A porção A mensura as seguintes medidas: alinhamento, 

overjet, contato oclusal, contato interproximal e relação oclusal. A porção B 

apresenta degraus de 1mm de altura que são utilizados para determinar as 

discrepâncias na inclinação vestíbulo-lingual dos dentes inferiores posteriores. A 

porção C, por sua vez, apresenta degraus, também de 1mm, que determinam 

discrepâncias na altura da crista marginal. E a porção D mensura discrepâncias na 

inclinação vestíbulo-lingual dos dentes posteriores superiores.8 

A validade e confiança desse sistema foram confirmadas e, desde então, é 

utilizado para avaliação dos registros ortodônticos, verificando os objetivos e 

resultados alcançados ao final do tratamento8,9.  

Uma outra ferramenta utilizada pelo ABO é o Índice do Grau de 

Complexidade (IGC), que tem por objetivo avaliar a dificuldade de cada caso ao 
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início do tratamento, utilizando medidas tomadas de modelos de gesso e 

radiografias panorâmicas e cefalométricas10. 

Com os mesmos objetivos, no Brasil, foi criado o Board Brasileiro de 

Ortodontia (BBO), que também utiliza as mesmas ferramentas que o ABO a fim de 

verificar a complexidade inicial dos pacientes e a qualidade das finalizações dos 

tratamentos ortodônticos.11   

Dentro desse contexto, um estudo comparou tratamentos realizados com e 

sem extrações utilizando o SOA e foi observado que os casos tratados com 

exodontias apresentaram melhor oclusão final. Os valores do alinhamento dentário e 

do SOA demostraram diferença significativa entre as duas modalidades de 

tratamento.2 

Mais dois autores compararam casos tratados com a exodontia de quatro 

pré-molares, de somente dois pré-molares superiores e casos sem extrações, 

avaliados de acordo com o SOA. Aqueles onde não foram realizadas exodontias 

apresentaram relação sagital mais satisfatória e melhor angulação radicular do que 

os tratamentos realizados com remoção dos quatro pré-molares6.  

Pesquisadores utilizando os critérios estabelecidos pelo SOA investigaram se 

a escolha do tratamento é capaz de influenciar o sucesso no exame do ABO e  

concluíram que pacientes limítrofes portadores de maloclusão Classe I podem obter 

a mesma qualidade de tratamento, extraindo ou não dentes. Constataram que a 

modalidade de tratamento não é capaz de predizer de forma significante a 

aprovação do exame de qualificação do ABO12. Segundo esse mesmo grupo de 

autores, características como apinhamento inferior, distância entre lábio inferior e 

plano E de Ricketts, apinhamento superior e overjet podem auxiliar na decisão por 

tratamento com extrações1. 

É necessário que haja mais pesquisas no intuito de verificar de forma objetiva 

e qualitativa a complexidade e os resultados de diferentes modalidades de 

tratamento, entre elas as que contemplem ou não extrações dentárias. Acredita-se 

que os métodos propostos pelo ABO (IGC e SOA) possam gerar informações 

objetivas para auxiliar o clínico na tomada de decisão durante o planejamento e 

execução do tratamento ortodôntico. 
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Os objetivos desse estudo foram: 1. verificar se há diferença entre os 

resultados de casos com graus de complexidade distintos, tratados com e sem 

extrações, de acordo com o Sistema Objetivo de Avaliação (SOA). 2. definir quais 

seriam os critérios do SOA mais influenciados pela realização ou não de exodontias; 

3. verificar se existe correlação entre o índice do grau de complexidade (IGC) da 

maloclusão inicial e o resultado final dos tratamentos (SOA). 
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2 - METODOLOGIA 

 

 

Neste estudo retrospectivo, foram utilizadas as documentações ortodônticas 

de pacientes tratados na clínica do Curso de Especialização em Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (FO-UFF). O projeto 

de pesquisa foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o protocolo de número 1.390.845 

(Anexo 1). 

Foram selecionados os casos que continham modelos de gesso e radiografias 

cefalométrica e panorâmica do início e final do tratamento. Os critérios de inclusão 

da amostra foram pacientes com maloclusão de Classe I, com a dentição 

permanente completa até primeiros molares ao início do tratamento, submetidos a 

tratamento com aparelho fixo do sistema Standard Edgewise 0,022” x 0,028”, que 

compareceram regularmente às consultas. 

De um total de 246 pacientes portadores de maloclusão Classe I, foram 

selecionados 20 pacientes tratados com exodontia dos quatro primeiros pré-molares. 

Foram excluídos os casos com qualquer uma das seguintes características: fase de 

dentição mista ao início do tratamento; ausências congênitas ou perdas dentárias; 

tratamentos com extrações de segundos pré-molares, molares ou incisivos 

inferiores; documentação incompleta ou desistência do tratamento. Para completar a 

amostra, de 167 pacientes tratados sem exodontias, foram selecionados 20 casos 

aleatoriamente através do programa estatístico Bioestat (versão 5.0, Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamimauá, Belém, Pará, Brasil).13  

 A amostra final foi constituída de 40 pacientes e dividida em dois grupos: 20 

casos tratados sem extrações – Grupo 1 (16 de sexo feminino e 04 do sexo 

masculino, entre 10 e 34 anos de idade, com média de 15,33 e desvio-padrão de 

5,64) e 20 casos tratados com extrações de quatro primeiros pré-molares - Grupo 2 

(10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, entre 10 e 35 anos de idade, com 

média de 16,05 e desvio-padrão de 6,25). 

Um operador treinado pelo Kit de calibração e tutorial do ABO8 mediu a 

amostra. Inicialmente, foi medido o IGC10 (Anexo 2) dos casos dos dois grupos e 
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comparado através do teste de Mann-Whitney, visando comprovar a diferença entre 

a complexidade da maloclusão inicial dos mesmos.  

Foram medidas nos modelos de gesso e radiografias panorâmicas as 

características consideradas no SOA (Anexo 3). Esse sistema avalia oito critérios: 

alinhamento, altura da crista marginal, inclinação vestíbulo-lingual, relação oclusal, 

contato oclusal, overjet, contato interproximal e angulação da raiz8. 

Os casos foram classificados de acordo com a qualidade do tratamento 

(aprovado, indeterminado e não aprovado/falho). Como apresentado pelo ABO, uma 

pontuação negativa (perda máxima de 2 pontos por característica por dente) foi 

considerada para cada parâmetro, caso tivesse qualquer desvio do resultado ideal 

exigido. 

Tratamentos com até 20 pontos perdidos foram considerados aprovados, ao 

passo que os com perdas maiores que 30 pontos foram classificados como não 

aprovados. Os que obtiveram pontuações entre 20 e 30 foram avaliados como 

resultado indeterminado.   

Para a avaliação do erro do método foi realizado o Coeficiente de Correlação 

Intra-classe (ICC), e as medidas foram examinadas em dois intervalos de tempo (T1 

e T2) pelo mesmo avaliador. Foram selecionados, aleatoriamente, três casos de 

cada grupo e as medidas foram refeitas após um intervalo de quatro semanas. Para 

a comparação dos valores do SOA e das oito variáveis do SOA dos dois grupos, foi 

realizado o teste de Mann-Whitney para amostras independentes. 

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar a relação entre 

o grau de complexidade (IGC) e o resultado do tratamento (SOA). 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o programa Bioestat.13 
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ABSTRACT 
 

 

Aim: 1. To verify if there is difference between the results of cases with different 

degrees of complexity, treated with or without extraction, according to the Objective 

Grading System (OGS);  2. To define what would be the OGS variables more 

influenced by the performance or absence of extraction 3. To verify if there is 

correlation between the malocclusion baseline discrepancy index (DI) and the final 

treatment outcome (OGS). Material and Method: The sample for this retrospective 

study was selected among 246 cases with Class I malocclusion from the archives of 

the Graduate Program in Orthodontics, School of Dentistry, Universidade Federal 

Fluminense (FO-UFF). Pre and post-treatment plaster models, cephalometric and 

panoramic radiographs of 40 patients, 20 non-extraction and 20 with 4 first premolar 

extraction, were collected and assessed with DI and OGS. Calibration was verified 

with the intraclass correlation coefficient (ICC). Mann-Whitney test was used to 

compare SOA’s eight variables. Spearman test was used to verify the correlation 

between DI and OGS. Results: ICC showed good reliability, ranging from 0.643 to 

0.999. Total OGS scores ranged from 6 to 31 (median= 16) in non-extraction group 

and from 5 to 41 (median=21) in extraction group. Interproximal contacts and 

occlusal contacts were the variables showing the lowest scores (0.0) in both groups. 

The variables with the highest scores were alignment and overjet (3.5) in Group 1 

and alignment (6.0) and buccolingual inclination (4.0) in Group 2. Conclusions: 1. 

There was no statistically significant difference between the OGS scores of cases 

with or without extractions; 2. There was no statistically significant difference for any 

of the eight OGS variables. 3. There was no correlation between initial case 

complexity and orthodontic finishing. Class I cases with greater or lesser initial 

complexity, treated with and without premolars extractions can have excellent similar 

results, depending only on the skills and training of the orthodontist. 

 

 
 

 
Keywords: Orthodontics; Extraction, Malocclusion, Angle Class I. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Extrações são rotineiramente utilizadas em Ortodontia para tratar casos 

apresentando apinhamento e/ou biprotrusão dentária. Durante o diagnóstico e a 

formulação do plano de tratamento, muitos aspectos devem ser considerados na 

decisão de extrair ou não,  a fim de alcançar uma oclusão satisfatória. Exemplos 

deles são a estabilidade da oclusão, condições periodontais, perímetro do arco e 

estética facial1,2,3,4,5,6.  

A partir da necessidade de verificar a excelência da finalização dos casos 

ortodônticos, em 1994, o American Board of Orthodontics (ABO)7 iniciou uma busca 

por métodos com o propósito de desenvolver um sistema que pudesse ser utilizado 

para tornar mais objetiva a avaliação clínica.  

Com o objetivo de proporcionar ferramentas para avaliar a finalização dos 

casos ortodônticos, foi estabelecido um modelo chamado de Sistema Objetivo de 

Avaliação (SOA), do original Objective Grading System (OGS), para avaliar modelos 

de gesso e radiografias panorâmicas ao final do tratamento. O SOA avalia oito 

critérios com uma medida numérica e apresenta um medidor específico para 

padronizá-la pelo examinador8. A validade e confiança desse sistema foram 

confirmadas e, desde então, é utilizado para avaliação dos registros ortodônticos, 

verificando os objetivos e resultados alcançados ao final do tratamento8,9.  

Uma outra ferramenta utilizada pelo ABO é o Índice do Grau de 

Complexidade (IGC), que tem por objetivo avaliar a dificuldade de cada caso ao 

início do tratamento, utilizando medidas tomadas de modelos de gesso e 

radiografias panorâmicas e cefalométricas10. 

Um estudo comparou tratamentos realizados com e sem extrações utilizando 

o SOA e foi observado que os casos tratados com exodontias apresentaram melhor 

oclusão final2. Outro estudo comparou casos tratados com a exodontia de quatro 

pré-molares, de somente dois pré-molares superiores e casos sem extrações, 

avaliados de acordo com o SOA. Aqueles onde não foram realizadas exodontias 

apresentaram relação sagital mais satisfatória e melhor angulação radicular do que 

os tratamentos realizados com remoção dos quatro pré-molares6.  
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Utilizando os critérios estabelecidos pelo SOA, pesquisadores investigaram 

se a escolha do tratamento é capaz de influenciar o sucesso no exame do ABO, 

concluíram que pacientes limítrofes portadores de maloclusão Classe I podem obter 

a mesma qualidade de tratamento, extraindo ou não dentes. Constataram que a 

modalidade de tratamento não é capaz de predizer de forma significante a 

aprovação do exame de qualificação do ABO12. Segundo esse mesmo grupo de 

autores, características como apinhamento inferior, distância entre lábio inferior e 

plano E de Ricketts, apinhamento superior e overjet podem auxiliar na decisão por 

tratamento com extrações1. 

É necessário que haja mais pesquisas no intuito de verificar de forma objetiva 

e qualitativa a complexidade e os resultados de diferentes modalidades de 

tratamento, entre elas as que contemplem ou não extrações dentárias. Acredita-se 

que os métodos propostos pelo ABO (IGC e SOA), possam gerar informações 

objetivas para auxiliar o clínico na tomada de decisão durante o planejamento e 

execução do tratamento ortodôntico. 

O objetivo desse estudo foi: 1. verificar se há diferença entre os resultados de 

casos com graus de complexidade distintos, tratados com e sem extrações, de 

acordo com o Sistema Objetivo de Avaliação (SOA). 2. definir quais seriam os 

critérios do SOA mais influenciados pela realização ou não de exodontias; 3. 

verificar se existe correlação entre o índice do grau de complexidade (IGC) da 

maloclusão inicial e o resultado final dos tratamentos (SOA). 
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METODOLOGIA 

 

 

Neste estudo retrospectivo, foram utilizadas as documentações ortodônticas 

de pacientes tratados na clínica do Curso de Especialização em Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (FO-UFF). O projeto 

de pesquisa foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o protocolo de número 1.390.845 

(Anexo 1). 

Foram selecionados os casos que continham modelos de gesso e radiografias 

cefalométrica e panorâmica do início e final do tratamento. Os critérios de inclusão 

da amostra foram pacientes com maloclusão de Classe I, com a dentição 

permanente completa até primeiros molares ao início do tratamento, submetidos a 

tratamento com aparelho fixo do sistema Standard Edgewise 0,022” x 0,028”, que 

compareceram regularmente às consultas, e que finalizaram o tratamento na 

instituição.  

De um total de 246 pacientes portadores de maloclusão Classe I, foram 

selecionados 20 pacientes tratados com exodontia dos quatro primeiros pré-molares. 

Foram excluídos os casos com qualquer uma das seguintes características: relação 

de Classe II ou Classe III; fase de dentição mista ao início do tratamento; ausências 

congênitas ou perdas dentárias; tratamentos com extrações de segundos pré-

molares, molares ou incisivos inferiores; documentação incompleta ou desistência 

do tratamento. Para completar a amostra, de 167 pacientes tratados sem 

exodontias, foram selecionados 20 casos aleatoriamente através do programa 

estatístico Bioestat (versão 5.0, Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamimauá, Belém, Pará, Brasil).13  

 A amostra final foi constituída de 40 pacientes e dividida em dois grupos: 20 

casos tratados sem extrações – Grupo 1 (16 de sexo feminino e 04 do sexo 

masculino, entre 10 e 34 anos de idade, com média de 15,33 e desvio-padrão de 

5,64) e 20 casos tratados com extrações de quatro primeiros pré-molares - Grupo 2 

(10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, entre 10 e 35 anos de idade, com 

média de 16,05 e desvio-padrão de 6,25). As Figuras 1 a 4 ilustram os modelos de 

gesso inicial e final de um caso de cada grupo. 
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Figura 1. Modelos de gesso iniciais de paciente do Grupo 1. 

Figura 2. Modelos de gesso finais de paciente do Grupo 1. 

 
 



20 
 

 

 

Figura 3. Modelos de gesso iniciais de paciente do Grupo 2. 

Figura 4. Modelos de gesso finais de paciente do Grupo 2. 
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Um operador treinado pelo Kit de calibração e tutorial do ABO8 mediu a 

amostra. Inicialmente foi medido o IGC10 (Anexo 2) dos casos dos dois grupos e 

comparado através do teste de Mann-Whitney, visando comprovar a diferença entre 

a complexidade da maloclusão inicial dos mesmos.  

Foram medidas nos modelos de gesso e radiografias panorâmicas, as 

características consideradas no SOA (Anexo 3). Esse sistema avalia oito critérios: 

alinhamento, altura da crista marginal, inclinação vestíbulo-lingual, relação oclusal, 

contato oclusal, overjet, contato interproximal e angulação da raiz8. 

Os casos foram classificados de acordo com a qualidade do tratamento 

(aprovado, indeterminado e não aprovado/falho). Como apresentado pelo ABO, uma 

pontuação negativa (perda máxima de 2 pontos por característica por dente) foi 

considerada para cada parâmetro, caso tivesse qualquer desvio do resultado ideal 

exigido. 

 Tratamentos com até 20 pontos perdidos foram considerados aprovados, ao 

passo que os com perdas maiores que 30 pontos foram classificados como não 

aprovados. Os que obtiveram pontuações entre 20 e 30 foram avaliados como 

resultado indeterminado.  

Para a avaliação do erro do método foi realizado o Coeficiente de Correlação 

Intra-classe (ICC), e as medidas foram examinadas em dois intervalos de tempos 

(T1 e T2) pelo mesmo avaliador. Foram selecionados, aleatoriamente, três casos de 

cada grupo e as medidas foram refeitas após um intervalo de quatro semanas. Para 

a comparação dos valores do SOA e das oito variáveis do SOA dos dois grupos, foi 

realizado o teste de Mann-Whitney para amostras independentes.  

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar a relação entre 

o grau de complexidade (IGC) e o resultado do tratamento (SOA). 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o programa Bioestat. 
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RESULTADOS 

 

 

          O ICC apresentou boa confiabilidade das medidas, variando de 0,643 a 0,999. 

A Tabela I exibe os dados descritivos da amostra e na Tabela II é apresentada a 

comparação do índice do grau de complexidade dos dois grupos, confirmando a 

diferença entre os mesmos. 

 

Tabela I. Dados descritivos da amostra, em ordem crescente do grau de 

complexidade e respectivos valores do OGS. 

 

Grupo 1 Grupo 2 

IGC OGS IGC OGS 
2 18 3 21 
3 20 5 29 
4 25 7 18 
5 11 8 16 
6 10 9 24 
7 15 10 17 
7 15 11 21 
8 31 15 29 
8 14 17 25 
10 16 17 20 
10 32 17 17 
12 19 20 28 
12 12 21 25 
13 6 24 24 
14 18 24 8 
16 20 25 6 
17 16 26 41 
17 25 27 14 
21 16 35 5 
30 11 36 21 
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Tabela II. Comparação do IGC entre os Grupos 1 e 2. 

 Grupo 1 

Sem Extrações 

Grupo 2  

Com Extrações 

Mediana                    10                     17 

Desvio interquartílico                  7,75                  14,50 

Mínimo                     2                      3 

Máximo                    30                     36 

P                                 0,0193  

 

 

Os resultados dos testes estatísticos para as características avaliadas do 

SOA nos dois grupos são apresentadas na Tabela III.   

O total de pontos (SOA) para o grupo em que não foram realizadas 

exodontias (Grupo 1) variou de 6 a 31, com valor mediano de 16.  A pontuação do 

grupo com extrações de pré-molares (Grupo 2) variou de 5 a 41, com valor mediano 

de 21. Não foi observada diferença estatisticamente significante no total do SOA 

entre pacientes tratados com extrações e sem extrações de quatro primeiros pré-

molares (p=0,1478).  

As variáveis contatos interproximais e contatos oclusais não apresentaram  

perdas de pontos (0,00) em ambos os grupos. Em contrapartida, o alinhamento e 

overjet apresentaram perdas maiores no grupo sem exodontias (3,50). Já no grupo 

com exodontias as variáveis mais pontuadas foram alinhamento e inclinação 

vestíbulo-lingual (6,00 e 4,00, respectivamente). Comparando-se as duas 

modalidades de tratamento, em cada um destes 8 itens avaliados, também não 

houve diferença estatisticamente significante na pontuação.  
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Tabela III. Mediana, Desvios-Interquartílicos e Teste de Mann-Whitney para as oito 

variáveis do SOA-ABO. 

Variável OGS-ABO 
Grupo 1 

Sem extrações 

Grupo 2 

Com Extrações 
P 

Alinhamento 3,50 (3,00) 6,00 (5,25) 0,2036 ns 

Crista marginal 2,00 (1,25) 2,50 (1,00) 0,6949 ns 

Inclinação vestíbulo-lingual 3,00 (4,00) 4,00 (2,50) 0,2853 ns 

Overjet 3,50 (3,75) 2,00 (3,25) 0,2853 ns 

Contato oclusal 0,00 (0,50) 0,00 (0,00) 0,6849 ns 

Relação oclusal 1,50 (4,00) 2,50 (4,25) 0,4819 ns 

Contato Interproximal 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,7868 ns 

Angulação da raiz 1,50 (2,25) 1,50 (2,25) 0,9569 ns 

Total 16 (6,50) 21(8,25) 0,1478 ns 

ns = Não-significativo (p>0,05). 

 

Quando da aplicação do teste de Spearman (Tabela IV) verificou-se que não 

houve correlação entre o grau de complexidade inicial dos casos (IGC) e a qualidade 

da finalização dos tratamentos (SOA).  

 

Tabela IV.  Teste de Correlação de Spearman entre IGC e OGS para os dois grupos.  
 

 Rs p 

Grupo 1 -0,0480 0,8407 

Grupo 2 -0,2172 0,3575 
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DISCUSSÃO 

 

 

Existe na literatura uma vasta discussão sobre qual modalidade de 

tratamento, com ou sem exodontias, seria melhor para cada paciente2,6,12. No 

presente estudo, apesar da amostra parecer reduzida, procurou-se selecionar 

apenas casos com maloclusão de Classe I, tratados na mesma instituição e com a 

mesma técnica, além de reunir no grupo de extrações somente pacientes onde 

foram removidos os primeiros quatro pré-molares.  

Outros trabalhos realizaram pesquisas com pacientes Classe II, solucionadas 

tanto com exodontia de dois pré-molares superiores, dos quatro pré-molares, 

incluindo também casos sem extrações6. No presente estudo utilizou-se somente 

casos de Classe I, com dentição permanente ao início do tratamento, tornando a 

amostra bastante homogênea, e ainda houve uma medição criteriosa do grau de 

complexidade. 

 De acordo com as pontuações obtidas, o grupo em que foram realizadas 

extrações apresentou um percentual maior (50%) de casos considerados 

indeterminados, e um percentual semelhante (45%) teria sido aprovado caso fosse 

avaliado com os critérios do ABO. Diferentemente, no grupo sem exodontias a 

maioria dos casos (80%) atingiria a aprovação de acordo com os mesmos critérios. 

Tanto a pontuação total (SOA), como as oito variáveis avaliadas 

individualmente não apresentaram diferença estatisticamente significativa, entre os 

dois grupos avaliados, ou seja, nenhuma variável teve uma influência decisiva na 

pontuação obtida em cada grupo.  

Alguns autores acreditam ainda que a complexidade do caso deve ser um 

fator considerado, uma vez que a severidade da maloclusão pode influenciar 

diretamente no resultado do tratamento14. Uma pesquisa realizada comparando a 

relação da complexidade com o resultado final dos tratamentos, de acordo com o 

SOA, mostrou que os resultados foram significantemente afetados pela severidade 

do caso, em que o alinhamento final foi prejudicado pela presença de mordida 

cruzada posterior vestibular presente ao início do tratamento15. 
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 Embora a complexidade inicial dos casos seja um fator importante, ela não 

pareceu ser determinante na qualidade da finalização dos casos de Classe I. Essa 

hipótese pode ser explicada através da realização da correlação de Spearman com 

valores baixos para os dois grupos (rs= - 0,0480 para o Grupo 1; rs= - 0,2172 para o 

Grupo 2).  

Na verdade, os resultados do presente estudo sugerem que a finalização 

ortodôntica dos casos depende mais da habilidade técnica e treinamento do 

operador do que da severidade da maloclusão em si. É importante ser considerado 

que a amostra foi composta por pacientes portadores de maloclusão de Classe I, 

que mesmo necessitando de extrações, são casos que não apresentavam 

problemas ântero-posteriores (Classe II e Classe III) ou assimetrias (subdivisões).  

Apesar de, no grupo de extrações, o resultado apresentar uma quantidade de 

casos indeterminados um pouco maior, os mesmos mostraram finalizações 

consideradas de boa qualidade, do ponto de vista clínico. Ressalta-se que 

pontuações classificadas como indeterminadas ainda encontram-se dentro dos 

critérios aceitáveis pelo ABO. 

Em estudo semelhante, incluindo casos limítrofes de Classe I, foi verificado 

que a inclinação vestíbulo-lingual mostrou ser um fator de dificuldade nos dois tipos 

de tratamentos, e o contato interproximal foi a variável que exibiu a melhor 

pontuação12, em concordância com o presente estudo. Outro trabalho sugeriu que 

ortodontistas obtêm mais sucesso na correção de espaços, ao passo que 

apresentam deficiência na incorporação de torque na região posterior dos arcos14.  

Pesquisas prévias também mostraram haver diferença significativa entre o 

alinhamento e o total do SOA, havendo melhor qualidade nos casos solucionados 

com extrações14. No presente estudo, ambos os grupos apresentaram maior perda 

de pontos no alinhamento, seguido da inclinação vestíbulo-lingual. Ainda no Grupo 1 

(sem extrações), valor semelhante ao alinhamento foi obtido pela variável do overjet 

(Tabela III). Embora o alinhamento tenha apresentado uma maior perda de pontos, 

não houve diferença significativa em ambos os grupos. Uma das variáveis que 

apresentou baixas perdas na pontuação foi o paralelismo radicular, tanto no Grupo 1 

como no 2, apesar de haver relatos que confirmam um melhor paralelismo das 

raízes em casos sem exodontias6. 
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Neste estudo foi observado que, em alguns tratamentos com extrações dos 

primeiros pré-molares, a medida da relação oclusal ficou prejudicada devido ao 

tamanho dos segundos pré-molares, dificultando a intercuspidação, pois pode ter 

ocorrido uma diferença de tamanhos dentários interarcos. Esse fenômeno também 

pode ocorrer nos casos sem exodontias quando são realizados desgastes dentários 

ou quando o segundo pré-molar superior apresenta anatomia diminuta em relação 

ao primeiro pré-molar. A anatomia de alguns dentes também complicou algumas 

medidas. Nos casos de dentes restaurados com variação na anatomia, a medição 

da altura da crista marginal foi complexa, portanto foi prudente não descontar 

pontos, por se tratar de uma questão anatômica.  

Um outro fator observado foi que, apesar de no grupo com extrações haver 

quatro dentes a menos para pontuar, os valores absolutos de SOA foram maiores 

que no grupo sem extrações, o que confronta com achados que relatam uma 

melhora no SOA em pacientes com dentes extraídos16. 

Embora alguns estudos afirmem que tratamentos realizados com extrações 

exibem melhores oclusões2, outros são categóricos ao afirmar que casos sem 

extrações proporcionam uma relação sagital dentária mais interessante6. Essa 

questão ainda é discutível, sendo necessária a realização de mais estudos, uma vez 

que também existe na literatura pesquisas que comprovam haver semelhança entre 

os resultados produzidos pelas duas modalidade de tratamento12. Apesar das 

diferenças encontrados em outros relatos2,6, nesta pesquisa não foi observada 

diferença significativa entre tratamentos com ou sem exodontias. 
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CONCLUSÕES 

 

 

1. Não foi verificada diferença estatisticamente significante entre a qualidade 

da finalização dos casos com ou sem extrações; 

2. Não houve uma característica entre as oito variáveis do Sistema Objetivo 

de Avaliação nos dois grupos que apresentasse diferença estatisticamente 

significativa;  

3. O grau de complexidade da maloclusão inicial não interferiu na qualidade 

de finalização do tratamento. 

           4. Casos de Classe I com maior ou menor complexidade inicial, tratados com 

e sem extrações de pré-molares podem ter excelentes e semelhantes resultados, 

dependendo da capacidade e treinamento do ortodontista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

1. Konstantonis D, Anthopoulou C, Makou M. Extraction decision and identification of 

treatment predictors in class I Malocclusions. Progr Orthod. 2013;14:47. 

2. Farhadian N, Miresmaeili AF, Soltani MK. Comparison of extraction and non-

extraction orthodontic treatment using the Objective Grading System. Journal of 

Dent. 2005;2(3):91-95. 

3. Baumrind S, Korn EL, Boyd RL, Maxwell R. The decision to extract: part I – 

interclinician  agreement. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1996 Mar;109:297-309. 

4. Baumrind S et al. The decision to extract: part II: Analysis of clinicians’ stated 

reasons for extraction. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1996; 109(3):393-402. 

5. Gianelly, AA. Arch after extraction and nonextraction treatment. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop. 2003; 123(1):25-28. 

6. Cansunar HA, Uysal, T. Comparison of orthodontic treatment outcomes in 

nonextraction, 2 maxillary premolar extraction, and 4 premolar extraction protocols 

with the American Board of Orthodontics objective grading system. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop. 2014;145:595-602.  

7. Vaden JL, Kokich VG. American Board of Orthodontics: past, present and future. 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000 May;117(5):530-532. 

8. The American Board of Orthodontics - Grading System for Dental casts and 

Panoramic Radiographs. Disponível em: http://www.americanboardortho.com  

9. James RD. Objective cast & panoramic radiograph grading system. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop. 2000 May;117(5):450.  

10.  Cangialosi TJ et al. The ABO discrepancy index: A measure of case complexity. 

Special article. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;25(3): 270-278. 

11.  Lima Filho RMA, Vogel CJ, Zen E, Bolognese AM, Mucha JN, Araújo TM. Board 

Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial: certificado excelência. Dental Press J 

Orthod. 2011 July-Aug;16(4):148-57. 

12.  Anthopoulou C, Konstantonis D, Makou M. Treatment outcomes after extraction 

and nonextraction treatment evaluated with the American Board of Orthodontics 

objective grading system Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014;146(6): 717-723. 

13.  Ayres M, Ayres Júnior M, Ayres DL, Santos AAS. (2007) Bioestat 5.0. Aplicações 

estatísticas nas áreas das ciências bio-médicas. Instituto Mamirauá, Belém. 

http://www.americanboardortho.com/


30 
 

 

  
14. Yang-Powers LC, Sadowsky C, Roseinstein S, BeGole EA. Treatment outcome in 

a graduate orthodontic clinic using the American Board of Orthodontics grading 

system. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Nov;122(5):451-455. 

15.  Cansunar HA, Uysal T. Relationship between pre-treatment case complexity and 

orthodontic clinical outcomes determined by the American Board of Orthodontics 

criteria. Angle Orthod. 2014;0:01-06. 

16.  Chaison ET, Liu X, Tuncay CO. The quality of treatment in the adult orthodontic 

patient as judged by orthodontists and measured by the Objective Grading 

System. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139(4):S69-S75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

4 – CONCLUSÕES 

  

 

De acordo com o estudo realizado, pode-se concluir que 

1. Não foi verificada diferença estatisticamente significante entre a qualidade 

da finalização dos casos com ou sem extrações; 

2. Não houve uma característica entre as oito variáveis do Sistema Objetivo 

de Avaliação nos dois grupos que apresentasse diferença estatisticamente 

significativa;  

3. O grau de complexidade da maloclusão inicial não interferiu na qualidade 

de finalização do tratamento. 

           4. Casos de Classe I com maior ou menor complexidade inicial, tratados com 

e sem extrações de pré-molares podem ter excelentes e semelhantes resultados, 

dependendo da capacidade e treinamento do ortodontista.  
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5 – ANEXOS 

5.1. Anexo 1 
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5.2. Anexo 2 
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5.3. Anexo 3 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


