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RESUMO 

 

 

D’Amore RM. Avaliação da relação do grau de complexidade inicial com o resultado 

final de casos submetidos ao Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial 

[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2020. 

 
 
O objetivo do presente estudo observacional de coorte retrospectivo foi determinar a 

correlação entre o índice do grau de complexidade inicial (IGC) e os resultados finais 

dos tratamentos, avaliados através do sistema objetivo de avaliação (SOA), de 

casos submetidos ao exame de certificação do Board Brasileiro de Ortodontia e 

Ortopedia Facial (BBO) e, especificamente avaliar quais detalhes mais afetam a 

complexidade inicial e os resultados finais. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFF sob o parecer n° 3.583.136. Foram avaliados dados 

provenientes da documentação de 171 os casos submetidos ao exame clínico do 

BBO nos anos de 2016, 2017 e 2018. A amostra total foi dividida em três grupos de 

acordo com  a faixa de pontuação do IGC: grupo 1 (G1=10≥15), grupo 2 (G2= 15> e 

≤20) e grupo 3 (G3= >20). Os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-

Whitney foram aplicados para verificar as diferenças entre os grupos, e a correlação 

entre IGC e SOA foi avaliada através do teste de correlação de Spearman. O nível 

de significância adotado foi de p≤0,05. Sobressaliência, mordida aberta anterior, 

mordida cruzada posterior lingual e medidas cefalométricas foram as características 

iniciais da maloclusão que apresentaram correlação positiva moderada com IGC. 

Alinhamento, inclinação vestíbulo lingual e relação oclusal obtiveram correlação 

positiva moderada com SOA. Foi verificada correlação positiva fraca entre a 

complexidade inicial e a qualidade da finalização ortodôntica (r=0,175/p=0,022) de 

casos submetidos ao exame clínico do BBO. 

 

Palavras-chave: ortodontia, resultado do tratamento, índice, ortodontia corretiva, 

estudo observacional. 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

D’Amore RM. Evaluation of the correlation between the initial malocclusion 

complexity and orthodontic treatment outcomes of cases submitted to the Brazilian 

Board of Orthodontics and Facial orthopedics [dissertation]. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

 

This retrospective cohort study aimed to assess the correlation between the 

Discrepancy Index (DI) and treatment outcomes using the Cast-Radiograph 

Evaluation (CRE) of cases submitted to the Brazilian Board of Orthodontics and 

Facial Orthopedics (BBO) clinical exam, and assess which details most affect the 

initial complexity and the final results. This study was approved by the research and 

ethics committee of Antonio Pedro University Hospital at the Universidade Federal 

Fluminense (number 3.583.136 /2019) in Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil. Data of 171 

records submitted for the BBO exam, from 2016 to 2018, were analyzed. The sample 

was divided into three groups according to the DI range: group 1 (G1=10≥15), group 

2 (G2=15> e≤20), and group 3 (G3 = > 20). Statistical analysis was performed using 

Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests, and the Spearman correlation coefficient. 

The level of significance for all analyses was set at p≤0.05. Correlation test showed a 

moderate correlation between the total DI score and overjet, anterior open bite, 

lingual posterior crossbite, and cephalometric measurements. Total CRE score had a 

moderate correlation with alignment, buccolingual inclination, and occlusal. Total DI 

score was weakly correlated with total CRE score (r=0.175 / p=0.022).  

 

Keywords: Orthodontics, Treatment Outcome, Index, Corrective Orthodontics, 

Observational Study  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A complexidade da maloclusão dentária é uma característica utilizada para 

prever a dificuldade de obtenção da solução ideal do caso (1,2), pois poderia afetar 

os objetivos do tratamento e até levar ortodontistas a aceitarem um resultado com 

concessões ou distante do ideal (1,3,4). Entretanto, não é claro se realmente existe 

relação direta entre a dificuldade inicial de um caso e o padrão de finalização do 

mesmo ou, se a excelência na finalização poderia ser a soma de outros fatores que 

envolvem o tratamento ortodôntico.  

A complexidade da maloclusão pode ser uma condição considerada difícil de 

solucionar para alguns profissionais, e fácil para outros. Isto se deve a diferenças no 

planejamento do tratamento, nas técnicas e filosofias ortodônticas, bem como a 

diferentes formações acadêmicas dos profissionais (5). 

A fim de contornar essa subjetividade e estabelecer normas mensuráveis que 

permitam quantificar características da oclusão, vários índices foram desenvolvidos 

(6), a exemplo do Índice do Grau de Complexidade (IGC) e do Sistema Objetivo de 

Avaliação (SOA). Desenvolvidos pelo American Board of Orthodontics (ABO) (7) e 

traduzidos para língua portuguesa para uso pelo Board Brasileiro de Ortodontia e 

Ortopedia Facial (BBO) (8). Esses índices avaliam, respectivamente, a complexidade 

inicial da maloclusão e os aspectos oclusais pós-tratamento ortodôntico. 

Considerando que a dificuldade inicial poderia influenciar o resultado final do 

tratamento, tal correlação entre os índices vem sendo estudada e os resultados até 

o momento não são conclusivos. Há relatos desde correlação positiva entre IGC e 

SOA (1), correlação fraca (2), correlação apenas para parte da amostra (9), até a 

completa ausência de correlação entre esses índices (10–15). 

Os estudos disponíveis nesta área apresentam grande variabilidade 

metodológica, principalmente em relação à amostra. Na maioria dos casos, a 

amostra é proveniente de programas universitários de pós-graduação em ortodontia 

selecionada de forma aleatória (1,2,4,9,10,15–25), sem analisar previamente o 

padrão de finalização de cada tratamento. Assim, são avaliados tratamentos com os 

mais diferentes padrões de finalização, inclusive casos onde houve remoção 

precoce do aparelho (1,4,9,10,15,19,26). Desta forma, esses registros apresentam 

maior variabilidade do que na prática privada (4).  
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Em contrapartida, IGC e SOA foram desenvolvidos para serem utilizados na 

etapa do exame clínico da certificação do board, na qual os registros apresentados 

são cuidadosamente selecionados e representam os melhores esforços dos 

candidatos (1), representando teoricamente o padrão-ouro de um resultado final 

adequado (27).  

Tendo em vista a importância clínica que a complexidade inicial de um caso 

pode acarretar ao tratamento ortodôntico, bem como à excelência dos resultados do 

tratamento, e, devido às informações inconclusivas até o momento, torna-se 

necessário verificar a existência de correlação entre os índices IGC e SOA a partir 

de uma amostra mais próxima possível daquela para a qual os índices foram 

desenvolvidos e, avaliada por examinadores calibrados para medição dos índices.  

Desta forma, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de correlação 

entre o grau severidade inicial e o padrão de finalização ortodôntica de casos 

submetidos à etapa clínica da certificação do BBO, bem como quais seriam os 

componentes que contribuem para o aumento da pontuação desses índices e a 

correlação entre eles. Esses dados serão válidos para entender se a complexidade 

inicial da maloclusão pode afetar os desfechos dos tratamentos ortodônticos e, 

assim, afetar decisões clínicas. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

Objetivo Geral  

Verificar a hipótese nula de que a complexidade inicial (IGC) não tem relação 

com o resultado final (SOA) de casos submetidos ao Board Brasileiro de Ortodontia 

e Ortopedia Facial. 

 

 

Objetivos Específicos  

- Verificar se a severidade inicial do caso (IGC) quando dividida em valores 

pequenos, médios e grandes (IGC 10 ≥ 15; IGC >15 e ≤20 e IGC > 20, 

respectivamente), interfere na excelência da finalização (SOA); 

- Verificar quais os fatores iniciais mais comprometem o índice IGC; 

- Verificar quais os fatores finais mais comprometem o índice SOA; 

- Verificar quais os fatores iniciais (IGC) mais comprometeriam na finalização 

dos casos (SOA). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Material 

 

 

Este estudo foi desenvolvido de acordo com a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF (parecer número 3.583.136 

– Anexo 1), através do Sistema Plataforma Brasil.  

A apresentação dos resultados desta pesquisa estão descritos seguindo o 

check list do STROBE Statement (Strengthening the reporting of observational 

studies in epidemiology) incluindo todas as recomendações para a descrição precisa 

e completa que deve conter um estudo observacional (28). 

A amostra foi composta por dados de avaliação do IGC e do SOA (Anexo 2 e 

3) provenientes da documentação de todos os casos ortodônticos submetidos ao 

exame de certificação do BBO nos anos de 2016, 2017 e 2018, e que estivessem de 

acordo com a padronização e exigências do BBO (8). O cálculo do tamanho da 

amostra foi realizado com base na correlação entre IGC e SOA de estudos 

anteriores, utilizando coeficiente de correlação 0.2 com erro tipo I de 0.05 e erro tipo 

II de 0,2 (poder de teste de 80%), sendo necessária uma amostra de 195 casos. 

Entretanto, como no momento da coleta de dados do estudo 171 casos estavam 

disponíveis, esse foi o número final da amostra. Não foram incluídos casos 

anteriores ao ano de 2016 pelo fato do BBO ter mudado os requisitos em relação a 

características iniciais das maloclusões e ao número de casos solicitado de cada 

candidato. De forma que, a inclusão de casos prévios a essa modificação do exame 

levaria a uma discrepância interna da amostra, sendo possível fator de confusão e 

viés do estudo.  

Os dados dos índices (IGC e SOA), coletados e medidos pelos examinadores 

do BBO designados para o processo de certificação de cada ano, foram fornecidos 

aos pesquisadores através de ficha padrão do BBO elaborada para esta pesquisa 

(Anexo 4), não havendo contato ou acesso à identificação dos candidatos e 

documentação de cada paciente (fichas clínicas, modelos e radiografias)  por parte 

dos pesquisadores, garantindo assim total sigilo e cegamento do estudo. 
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Tendo em vista que maior parte dos estudos disponíveis utiliza os índices do 

ABO para avaliação, é importante salientar que, o IGC e SOA são os índices 

americanos traduzidos para língua portuguesa, sendo correspondentes ao 

Discrepancy Index e ao Cast-Radiograph Evaluation, respectivamente (7). 

Como parte do processo de certificação do BBO, seis casos clínicos tratados 

pelo candidato em questão devem ser apresentados. Desses, três casos devem 

possuir IGC maior ou igual a 10 pontos e, os outros três, IGC maior ou igual 20. 

Quando obtida a certificação pelo BBO, o diplomado deverá, a cada seis anos, 

apresentar um novo caso clínico finalizado nos últimos três anos desse período, com 

valor de IGC igual ou superior a 10 pontos, a fim de revalidar seu diploma (8). 

O BBO tem grande preocupação com o decoro na análise dos casos clínicos 

apresentados na fase II do exame, que consiste na avaliação clínica dos casos 

apresentados pelos candidatos. Por esse motivo, a avaliação é feita sem que os 

examinadores tenham conhecimento dos autores dos mesmos. 

O acesso aos dados dos exames do BBO por meio dos pesquisadores foi 

assegurado por Termo de Compromisso da utilização de dados do BBO, assinado 

pelo detentor dos arquivos, o Diretor-Presidente em exercício do BBO no momento 

da submissão do projeto de pesquisa ao comitê de ética da UFF (Anexo 5). 

Foi realizada uma avaliação geral de todo o conjunto de casos (amostra total) 

e por tipo de candidato que submeteu-se ao exame: primeira certificação (CF) e 

recertificação (RCF). Posteriormente, a amostra foi dividida em três grupos de 

acordo com a pontuação do IGC:  

Grupo 1 (G1) - Casos com IGC maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15 

pontos;  

Grupo 2 (G2) - Casos com IGC maior que 15 e menor ou igual a 20 pontos; e 

Grupo 3 (G3) - Casos com IGC maior que 20 pontos.  

 

 

3.2 Método 

 

 

A presente investigação tem o desenho de um estudo observacional de coorte 

retrospectivo, tendo como unidade analítica dados da documentação ortodôntica de 
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pacientes tratados por profissionais, especialistas em ortodontia, submetidos ao 

exame de certificação do BBO. 

Para os dados iniciais, foi aplicado o IGC (Anexo 2), e, para os dados finais o 

SOA (Anexo 3).  As medidas foram realizadas por examinadores do BBO e os 

valores do SOA obtidos com régua padrão do Board conforme orientações do BBO. 

As pontuações foram calculadas conforme tabelas pré-estabelecidas para o uso dos 

índices (8). Os valores destas tabelas foram computados em nova ficha (Anexo 4) 

fornecida aos pesquisadores para utilização no presente estudo. 

 

 

3.3 Local  

 

 

A pesquisa foi realizada na Disciplina de Ortodontia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense. 

Os dados amostrais utilizados na pesquisa foram obtidos dos exames do BBO 

dos anos de 2016, 2017 e 2018. A partir desses dados novas fichas foram geradas 

(Anexo 4) e disponibilizadas para realização da pesquisa, garantindo assim total 

sigilo. 

 

 

3.4 Tratamento Estatístico 

 

 

A normalidade dos valores obtidos foi testada através do teste Kolmogorof-

Smirnov. Como a amostra apresentou uma distribuição não normal, o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis e teste post hoc de Mann-Whitney foram utilizados 

para determinar se existiam diferenças significativas entre os grupos.  

O teste de correlação de Spearman foi realizado para avaliar a correlação do 

IGC com o SOA, bem como a correlação entre os itens que compõem esses índices. 

Todos os dados foram submetidos a análises estatísticas utilizando IBM 

SPSS Statistics for Windows, version 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) e os 

resultados foram considerados significativos a um nível de significância máximo de 

5% (p≤0,05).  
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4. RESULTADOS 
 

 

A estatística descritiva e inferencial para os itens do IGC e SOA estão 

expostas nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Os valos médios obtidos foram 22,89 ± 

9,44 para o IGC e 13,57 ± 6,34 para o SOA.  

A análise da amostra por tipo de candidato submetendo-se ao exame, 

primeira certificação (CF) ou recertificação (RCF), verificou não haver diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos para nenhuma das medidas realizadas 

(tabela 1 e 2). 

Os itens mais frequentes para o IGC foram sobressaliência, oclusão e 

medidas cefalométricas, tanto para amostra total, quanto dividindo-a por tipo de 

candidato. Entretanto, ao analisar as médias mais altas houve uma mudança nessa 

tendência. O item medidas cefalométricas apareceu novamente e obteve a maior 

média nos três grupos. O item oclusão apareceu entre as maiores médias apenas do 

grupo RCF. Apareceram ainda, entre as maiores médias da amostra total e do grupo 

CF, os itens mordida aberta anterior (MAA) e mordida aberta posterior (MAP). 

 

 

Tabela 1: Análise descritiva e inferencial do IGC para amostra total, grupo de 
primeira certificação e recertificação 

 
  Amostra Total  CF  RCF 

  n (%) Média (DP) Variação 
 

n (%)  
Média 
(DP) 

Variação 
 

n (%)  Média (DP) Variação 

Sobressaliência 144 (84,2%) 3,43 (1,94) 1-14  125 (83,9%) 3,48 (1,93) 1-14  19 (86,4%) 3,11 (1,99) 1-10 

Sobremordida 103 (60,2%) 3,16 (1,3) 2-5  88 (59,1%) 3,08 (1,28) 2-5  15 (68,2%) 3,6 (1,40) 2-5 

MAA 43 (25,1%) 6,74 (6,49) 1-27  36 (24,2%) 6,92(6,88) 1-27  7 (31,8%) 5,86 (4,18) 2-13 

MAP 8 (4,7%) 5,75 (4,83) 2-16  7 (4,7%) 6,29 (4,96) 2-16  1 (4,5%)   

Apinhamento 106 (62%) 3,41 (2,25) 1-7  92 (61,7%) 3,32 (2,19) 1-7  14 (63,6%) 4 (2,63) 1-7 

Oclusão 121(70,8%) 5,36 (2,53) 2-16  104 (69,8%) 5,32 (2,43) 2-16  17 (77,3%) 5,59 (3,18) 2-13 

MCPL 46 (26,9%) 2,70 (1,44) 1-8  41 (27,5%) 2,63 (1,50) 1-8  5 (22,7%) 3,2 (0,84) 2-4 

MCPV 21 (12,3%) 3,10 (1,48) 2-6  19 (12,8%) 3,11 (1,52) 2-6  2 (9,1%) 3 (1,41) 2-4 

Medidas 
Cefalométricas 

130 (76%) 8,92 (5,82) 1-36  113 (75,8%) 8,96 (5,96) 1-36  17 (77,3%) 8,65 (4,91) 2-19 

Outros Problemas 97 (56,7%) 4,15 (2,61) 1-14  88 (59,1%) 4,14 (2,65) 1-14  9 (40,9%) 4,33 (2,34) 1-8 

IGC Total 171 (100%) 22,89 (9,44) 10-78  149 (87,1%) 22,82(9,80) 10-78  22 (12,9%) 23,41 (6,71) 13-36 
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Para o SOA os itens que apresentaram maior frequência foram: alinhamento, 

margem interproximal e inclinação vestíbulo lingual (VL). Os itens alinhamento e 

inclinação VL apareceram novamente entre as médias mais altas, tanto para a 

amostra total, CF e RCF. Entre as médias mais altas do SOA observou-se ainda o 

item relação oclusal para amostra total e grupo CF, e o item sobressaliência para o 

grupo RCF.  

 

 

Tabela 2: Análise descritiva e inferencial do SOA para amostra total, grupo de 
primeira certificação e recertificação 

 
 

  Amostra Total  CF  RCF 

  n (%) Média (DP) Variação 
 

n (%)  
Média 
(DP) 

Variação 
 

n (%)  Média (DP) Variação 

Alinhamento 150 (87,7%) 4,11 (2,27) 1-11  128 (85,9%) 4,1 (2,29) 1-11  22 (100%) 4,14 (2,21) 1-10 

Margem 
Interproximal 

136 (79,5%) 2,85 (1,73) 1-9  119 (79,9%) 2,94 (1,76) 1-9  17 (77,3%) 2,18 (1,38) 1-6 

Inclinação VL 145 (84,8%) 3,59 (2,51) 1-11  132 (88,6%) 3,63 (2,53) 1-11  13 (59,1%) 3,15 (2,37) 1-8 

Sobressaliência  65 (38%) 2,92 (1,88) 1-8  56 (37,6%) 2,79 (1,81) 1-8  9 (40,9%) 3,78 (2,22) 1-8 

Contato Oclusal 43 (25,1%) 1,95 (1,27) 1-6  35 (23,5%) 2,03 (1,36) 1-6  8 (36,4%) 1,63 (0,74) 1-3 

Relação Oclusal  99 (57,9%) 3,18 (2,73) 1-17  85 (57%) 3,25 (2,83) 1-17  14 (63,6%) 2,79 (2,08) 1-8 

Contato Interproximal  26 (15,2%) 1,62 (0,85) 1-5  23 (15,4%) 1,65 (0,88) 1-5  3 (13,6%) 1,33 (0,58) 1-2 

Angulação Radicular 87 (50,9%) 1,92 (1,07) 1-5  76 (51%) 1,88 (1,08) 1-5  11 (50%) 2,18 (0,98) 1-4 

SOA Total 171 (100%) 13,57(6,34) 1-29  149 (87,1%) 13,68(6,42) 1-29  22 (12,9%) 12,86 (5,87) 4-22 

 

 

Como as médias mais altas foram diferentes quando a amostra foi analisada 

pelo tipo de candidato, foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 

avaliar se existia diferença entre os grupos CF e RCF. Verificou-se não haver 

diferença estatisticamente significativa entre esses grupos para IGC e SOA. Por 

isso, considerou-se a amostra total para divisão dos grupos por faixa do IGC.  

As tabelas 3 e 4 mostram a análise descritiva do IGC e SOA separados por 

grupo por faixa de pontuação do IGC. Ao avaliar o IGC, os itens mais frequentes 

para o G1 e G2 foram sobressaliência, sobremordida e apinhamento. Para o G3, as 

maiores frequências foram nos itens sobressaliência, oclusão e medidas 

cefalométricas. 

Novamente, como aconteceu para a amostra geral, os itens do IGC que 

apresentaram maiores médias não foram exatamente os mesmos que apresentaram 
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maior frequência. No G1 os itens medidas cefalométicas, oclusão e outros 

problemas, nesta ordem decrescente, estavam entre as maiores médias. Já para o 

G2, os itens medidas cefalométricas e oclusão apareceram novamente entre as 

maiores médias, mas o item MAA foi o que apresentou a maior média deste grupo. 

O item medidas cefalométricas obteve a maior média do G3, seguido pelos itens 

MAA, MAP e oclusão. 

 

 

Tabela 3: Análise descritiva e inferencial do IGC por grupo por faixa pontuação do 
IGC 

 
  

G1 
(IGC>10 e ≤15) 

 G2 
(IGC<15 e ≤20) 

 G3 
(IGC>20) 

  n (%) Média (DP) Variação  n (%)  Média (DP) Variação  n (%)  Média (DP) Variação 

Sobressaliência 27 (65,9%) 2,33 (0,73)a 1-4  26 (81,3%) 3,12 (1,75)a 1-9  91 (92,9%) 3,85 (2,21)b 1-14 

Sobremordida 26 (63,4%) 2,96 (1,31)a 2-5  22 (68,8%) 3,05 (1,17)a 2-5  55 (56,1%) 3,29 (1,36)a 2-5 

MAA 4 (9,8%) 2 (1,41)a 1-4  5 (15,6%) 7,6 (5,59)a 2-15  34 (34,7%) 7,18 (6,83)a 1-27 

MAP 0    0    8 (8,2%) 5,75 (4,83)a 2-16 

Apinhamento 30 (73,2%) 2,7 (1,84)a 1-7  22 (68,8%) 3,18 (2,04)a 1-7  54 (55,1%) 3,89 (2,45)a 1-7 

Oclusão 20 (48,8%) 4,1 (1,37)a 2-8  21 (65,6%) 5,05(2,06)ab 2-8  80 (81,6%) 5,75 (2,76)b 2-16 

MCPL 14 (34,1%) 1,86 (1,17)a 1-5  6 (18,8%) 2,5 (1,05)ab 1-4  26 (26,5%) 3,19 (1,47)b 1-8 

MCPV 3 (7,3%)  2  0    18 (18,4%) 3,28 (1,53)a 2-6 

Medidas 
Cefalométricas 18 (43,9%) 4,94 (2,86)a 1-10 

 
20 (62,5%) 6,9 (3,99)a 2-17 

 
92 (93,9%) 

10,14(6,13)
b 

1-36 

Outros 
Problemas 23 (56,1%) 3,91 (2,41)a 1-10  15 (46,9%) 3,87 (3,34)a 2-14  59 (60,2%) 4,32 (2,51)a 1-11 

IGC Total 41(23,98%) 12,78(1,77)a 10-15  32(18,71%) 17,91(1,38)b 16-20  98(57,31%) 28,76(8,26)c 21-78 

Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística intergrupos (p≤0,05)  

 

 

Os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e post hoc de Mann-Whitney, 

apontaram diferença estatisticamente significativa (p≤0.05) entre os grupos para 

algumas características. Para o IGC, o item sobressaliência apresentou diferença 

estatística do G3 para os G1 e G2 e, oclusão e mordida cruzada posterior lingual 

(MCPL) apresentaram diferença estatisticamente significativa entre o G1 e G3. Já os 

valores do IGC total apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os 

três grupos (Tabela 3). 

Ao avaliar o SOA por grupos por faixa de pontuação do IGC, verificou-se 

menor diferença entre os itens que obtiveram maiores médias e aqueles que 

apareceram com maior frequência. Alinhamento, inclinação VL e margem 

interproximal foram os itens mais frequentes para os três grupos. Os mesmos itens 
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mostraram as maiores médias no G1, sendo que, alinhamento e inclinação VL 

também estavam entre as maiores médias do G2 e do G3.  Entre as maiores médias 

do G2 e do G3 apareceram, ainda, os itens sobressaliência e contatos 

interproximais, respectivamente. 

Os mesmos testes para avaliar a diferença estatística entre os grupos foram 

realizados para as medidas do SOA. Verificou-se diferença estatisticamente 

significativa apenas para o item sobressaliência, onde o G1 foi diferente do G2 e G3. 

Resultados das diferenças estatísticas entre os grupos estão descritos nas tabelas 3 

e 4, correspondentes ao IGC e SOA, respectivamente, onde letras diferentes na 

mesma linha representam diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

 

 

Tabela 4:Análise descritiva e inferencial do  SOA por grupo por faixa pontuação do 
IGC 

 
  

G1 
(IGC>10 e ≤15) 

 G2 
(IGC<15 e ≤20) 

 G3 
(IGC>20) 

  n (%) Média (DP) Variação 
 

n (%)  
Média 
(DP) 

Variação 
 

n (%)  
Média 
(DP) 

Variação 

Alinhamento 36 (87,8%) 3,97 (1,81)a 1-7  
26 

(81,3%) 
3,46 

(2,30)a 
1-10  

88 
(89,8%) 

4,35 
(2,41)a 

1-11 

Margem 
Interproximal 

29 (70,7%) 3,34 (1,91)a 1-9  
25 

(78,1%) 
2,6 

(1,87)a 
1-7  

82 
(83,7%) 

2,74(1,60)a 1-8 

Inclinação VL 36 (87,8%) 3,94 (2,39)a 1-10  
28 

(87,5%) 
3,57 

(2,57)a 
1-11  

81 
(82,7%) 

3,43 
(2,56)a 

1-11 

Sobressaliência  12 (29,3%) 1,5 (0,67)a 1-3  
14 

(43,8%) 
3,57 

(1,45)b 
2-6  

39 
(39,8%) 

3,13 
(2,07)b 

1-8 

Contato 
Oclusal 

11 (26,8%) 1,64 (0,67)a 1-3  
11 

(34,4%) 
2,18 

(1,47)a 
1-6  

21 
(21,4%) 

2 (1,41)a 1-6 

Relação 
Oclusal  

22 (53,7%) 2,45 (1,33)a 1-6  
17 

(53,1%) 
2,47 

(1,81)a 
1-8  

60 
(61,2%) 

3,65 
(3,21)a 

1-17 

Contato 
Interproximal  

6 (14,6%) 1,33 (0,52)a 1-2  
5 

(15,6%) 
1,6 

(0,55)a 
1-2  

15 
(15,3%) 

1,73 
(1,03)a 

1-5 

Angulação 
Radicular 

18 (43,9%) 2,06 (1,11)a 1-4  15 
(46,9%) 

1,87 
(1,06)a 

1-5  54 
(55,1%) 

1,89 
(1,08)a 

1-5 

SOA Total 41(23,98%) 12,61(5,40)a 2-26  
32 

(18,71%) 
12,72 

(6,73)a 
4-28  

98 
(57,31%) 

14,26 
(6,55)a 

1-29 

Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística intergrupos (p≤0,05)  

 

 

O teste de correlação de Spearman revelou presença de correlação 

estatisticamente significativa, porém fraca, foi verificada entre IGC e SOA (Tabela 5). 

Ao avaliar cada característica separadamente, sobressaliência, MAA, MCPL e 

medidas cefalométricas se correlacionaram com valor total de IGC, enquanto os 

itens alinhamento, inclinação VL e relação oclusal obtiveram correlação positiva 

moderada com valor total do SOA. De maneira que, esses itens específicos, 

contribuíram de maneira significativa para aumento na pontuação de cada índice.  
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Tabela 5: Correlação de Spearman entre valores totais de IGC e SOA e entre seus 
componentes 
 

 Sobressaliência IGC MAA MCPL 
Medidas 

Cefalométricas 
Outros 

Contatos 
Interproximais 

SOA total 

IGC total 0,408** (p=0,000) 
0,448** 

(p=0,003) 
0,546** 

(p=0,000) 
0,452** 

(p=0,000) 
  

0,175* 
(p=0,022) 

Oclusão IGC 0,471** (p=0,000)       

MCPV  
1,00** 

(n=3) 
  

-0,566** 

(p=0,044) 

1,00** 

(n=2) 
 

Alinhamento       
0,523** 

(p=0,000) 

Inclinação VL       
0,444** 

(p=0,000) 
Relação Oclusal 
SOA 

      
0,438**  

(p=0,000) 

*. Correlação significativa p≤0,05 (2-tailed). 
**. Correlação significativa p=0,01 (2-tailed). 

 

 

Entre os itens do IGC, a sobressaliência teve correlação com oclusão e, 

mordida cruzada posterior vestibular (MCPV) relacionou-se com os itens outros 

problemas, MAA e contatos interproximais. Tais correlações estão descritas na 

tabela 5, que traz valores dos itens que obtiveram correlação estatisticamente 

significativa. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A presente investigação avaliou dados de todos os casos submetidos ao 

exame de certificação do BBO entre os anos de 2016 e 2018 com base nos critérios 

estabelecidos pelos índices IGC e SOA do BBO (8).  

A pontuação média obtida para o IGC foi de 22,89 ± 9,44, mais alto do que a 

maioria dos valores relatados na literatura (2,9–11,14,15,18,20,22,24,26,29–32), que 

variam de 12,2 (31) a 19,85 (14) pontos. Essa diferença parece ser reflexo da 

seleção de casos para cada pesquisa, sem adotar parâmetros do board, abrangendo 

assim, casos com valor mínimo de IGC menores do que deste estudo. Apesar de 

nem todos os autores relatarem os valores mínimos e máximos de IGC, os que 

informaram, possuíam valores mínimos abaixo de 10 pontos (2,9–

11,15,18,20,22,26,32). Em contrapartida, o presente estudo possui valor mínimo de 

IGC de 10 pontos, uma vez que o BBO exige que o candidato apresente três casos 

com valor de IGC≥10 e três casos com IGC≥20.  

Apenas três estudos apresentaram pontuação do IGC similar à desta 

pesquisa, presumivelmente pela semelhança das amostras utilizadas por eles. 

Viwattanipa et al. avaliaram a documentação de casos submetidos ao Board 

Tailandês de Ortodontia e obtiveram os resultados médio de IGC igual a 23,48 ± 

15,39  (13). Enquanto Campbell et al. e Tantipanichkul et al., apesar de utilizarem 

amostra proveniente de programas de pós-graduação em ortodontia, incluíram 

análise de casos que atendiam aos requisitos do board em relação a categorias de 

maloclusão, obtendo resultados de IGC de 20,94 ± 12,24 e 23,67 ± 10,3, 

respectivamente (1,12). Todavia, esses três estudos também apresentaram valores 

mínimos de IGC menores que 10 pontos. Isso nos leva a crer que a média total 

destes estudos foi elevada pela presença de valores máximos de IGC bastante altos 

e de mais casos com IGC mais perto do limite máximo (1,12,13). . 

A média de IGC mais alta da presente investigação foi influenciada pelo maior 

número de casos com pontuação mais elevada, uma vez que o G3 representou 

57.31% da amostra total. Essa diferença fica mais evidente ao avaliar as médias dos 

grupos por faixa de pontuação do IGC: 12,78 ± 1,77 (G1), 17,91 ± 1,38 (G2) e 28,76 

± 8,26 (G3). Os grupos com IGC mais baixos, obtiveram médias mais próximas às 

relatadas por outros autores. 
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Ao analisar um estudo que dividiu as médias de IGC pela classificação de 

Angle, observou-se que, casos Classe II e III obtiveram médias mais próximas aos 

nossos achados: 20,15 ± 13,87 e 26,5 ± 7,72, respectivamente (29). Isto reflete o 

fato de tais casos possuírem valores totais de IGC maiores, uma vez que quanto 

maior a discrepância sagital, maior a pontuação obtida no índice; e, explica, em 

parte, os valores mais altos que encontramos, já que o board exige a apresentação 

de pelo menos um caso Classe II completa ou topo a topo.  

A amostra foi analisada por tipo de candidato, pois alguns eram de primeira 

certificação no board (CF) e outros de recertificação (RCF). Essa característica 

poderia influenciar no resultado deste estudo, uma vez que, o fato do ortodontista 

candidato à RCF poderia levar à apresentação de casos mais complexos devido sua 

experiência. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos para nenhuma das características avaliadas. Assim, o tipo de candidato 

submetendo-se ao exame não teve influencia na complexidade inicial do caso, 

tampouco no padrão de finalização do mesmo.  

Ao examinar a análise descritiva dos resultados verificou-se diferença entre 

os itens mais frequentes e aqueles com maiores médias. Isso foi mais expressivo no 

IGC do que no SOA e parece refletir a própria pontuação do índice, já que no IGC 

algumas maloclusões menos frequentes (como MAA), quando presentes, tendem a 

envolver mais de um dente e, assim, gerar uma pontuação mais elevada. Por outro 

lado, outras características (como sobressaliência e sobremordida), apesar de 

frequentes, podem apresentar-se de forma amena, somando menos pontos no IGC 

e ocasionando médias mais baixas. A maior parte dos estudos indica apenas as 

médias de cada medida, por isso a discussão será realizada levando em 

consideração esse quesito. 

O item medidas cefalométricas apareceu entre as maiores médias de todos 

os grupos desse estudo, concordando com os achados de estudos anteriores 

(2,9,10,12,14,18,22,32). Os autores relatam que este item contribui para maior 

pontuação total do IGC por ter três subcomponentes (ANB, SN.GoGn e IMPA) (12).  

Ao analisar três índices oclusais mais utilizados e o IGC (pelo seu 

componente cefalométrico único), Khandakji e Ghafani associaram a fraca 

correlação do IGC com a necessidade de tratamento (r= 0,35, p= 0,0004) devido a 

sua medida cefalométrica. Ao avaliar apenas seus componentes dentários, o índice 

demonstrou propriedades de diagnóstico comparáveis às de outros índices. Os 
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autores concluíram que este achado pode estar associado ao fato da correção 

esquelética no tratamento ser limitada, principalmente após o crescimento, refletindo 

limitações terapêuticas e constitucionais do tratamento ortodôntico (24). 

Estudos discutem sobre utilização de índice ponderado, pois algumas 

características étnicas poderiam afetar valores cefalométricos (1,22). Campbell et al. 

relataram que pacientes hispânicos e asiáticos tendem a possuir ângulo SN.GoGn 

maior do que pacientes de etnia branca (1). Deguchi et al., ao calcularem IGC de 

pacientes tratados em uma universidade japonesa (IGC= 19,1 ± 12,9) e outra norte 

americana (IGC = 17,1 ± 8,8), verificaram que os valores caíram em ambos os 

grupos ao remover a pontuação do item cefalométrico (IGC= 11,7 ± 9,6 e 11,4 ± 5, 

respectivamente) (22).  

Entre os itens com maiores médias relatadas na literatura, encontra-se 

também oclusão (2,9,10,12,18,32), que estava entre as maiores médias dos grupos 

RCF, G1 e G2 na presente investigação. Isto reflete a pontuação desta maloclusão 

por lado de envolvimento, podendo assim ser somada de ambos os lados da arcada, 

além de, acumular mais pontos quanto maior for a desarmonia anteroposterior. 

Ademais, a exigência do board, da apresentação de pelo menos um caso Classe II 

completa, possivelmente contribuiu para aumento da média desse item nos nossos 

resultados.  

Apesar do item apinhamento ser apontado por diversos estudos entre as 

médias mais altas (2,9,10,14,18,32); neste estudo, esta característica estava entre 

as mais frequentes do G1, G2 e G3, mas não entre as maiores médias. Refletindo, 

mais uma vez, a pontuação do índice, pois a gravidade do apinhamento contribui 

para maior ou menor soma de pontos e que, este item é atribuído apenas para uma 

das arcadas. 

Mordida aberta anterior só não estava entre as maiores médias do G1 e, 

como não estava presente entre os itens mais frequentes em nenhum dos grupos, 

apesar de poucos casos terem apresentado esta maloclusão, presumivelmente 

apresentavam-na de modo severo e/ou envolvendo vários dentes, visto que a 

pontuação se dá por cada elemento envolvido e milímetros de abertura. Isso pode 

ter afetado também os resultados de Djeu et al., já que os autores encontraram 

resultados similares em pacientes tratados com aparelho fixo, ao passo que o outro 

grupo, tratado com Invisalign® (Align Technology, Santa Clara, Califórnia - EUA), 

apresentou a média para MAA entre as mais baixas avaliadas (14). O mesmo efeito 
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no somatório de pontos pode ter ocorrido para MAP, reportada entre as médias mais 

baixas por outros autores (2,9,10,12,14,18), mas entre as médias mais altas na 

amostra geral e grupo CF e G3 deste estudo, apesar de pouco frequente. 

Ao investigar os itens com menores médias do IGC encontramos similaridade 

na literatura para os itens MCPL e MCPV (2,9,10,12,14,18,32). Apesar da 

sobremordida também ter aparecido entre as menores médias nos grupos CF, G2 e 

G3, nenhum outro autor relatou resultados semelhantes para esse item.  

Os testes não paramétrico de Kruskal-Wallis e post hoc de Mann-Whitney 

apresentaram diferença estatisticamente significativa entre G1 e G3 para oclusão e 

MCPL e, diferença do G1 e G2 para o G3 para medidas cefalométricas. Esses 

resultados refletem a distribuição dos casos por faixa de IGC, já que os valores de 

G1 eram os mais baixos, G2 intermediários e G3 valores mais altos. 

Em relação ao SOA, a pontuação média foi de 13,57 ± 6,34 pontos, 

semelhante a alguns relatos da literatura (10,17,26), mas bem mais baixo do que 

maior parte dos estudos encontrados (1,2,4,9,11–16,19,21–23,25,26,30,31,33–42). 

Importante ressaltar que, apesar de grande parte dos estudos não informarem a 

variação do SOA, nos relatos que constam essa informação, o valor máximo é 

sempre maior que 30 pontos (1,4,9–13,15,19,22,23,25,26,34,39,40). Um dos 

critérios do exame do BBO é que os casos tenham SOA menor que 30 pontos (8), 

por isso, a presente investigação incluiu casos com valor máximo de 29 pontos.  

Recentemente o ABO modificou seu regulamento para submissão, exigindo 

casos com SOA abaixo de 27 pontos. Viwattanatipa, Buapuean e Komoltri, dividiram 

a amostra pelos dois critérios. Ao avaliar casos com menos de 27 pontos, 

verificaram que 58% dos casos passariam, enquanto que esse percentual seria de 

71% considerando casos com menos de 30 pontos (13). Aplicando essa nova regra 

ao nosso estudo, apenas quatro casos deixariam de passar no exame, 

representando 2,27% da amostra.  

A diferença que a inclusão de casos com valores de SOA mais altos pode 

ocasionar sobre a média total do índice, pode ser melhor observada no estudo de 

Neoh, Komoltri e Viwattanatipa. Com objetivo de descobrir quais discrepâncias pós-

tratamento mais contribuíam para resultados de baixa qualidade, os autores 

avaliaram casos tratados por alunos e, posteriormente, submetidos ao Board 

Tailandês de Ortodontia. O valor médio de SOA encontrado foi de 26,53 ± 9,6, com 

variação da pontuação de 6 a 55. Ao separar casos julgados, pela sua pontuação, 
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como aprovados no exame do board (SOA<20), a média do SOA (15,58 ± 3,23) 

aproximou-se do valor encontrado para o BBO. Ao passo que, ao incluir casos que 

talvez passariam no exame (SOA de 20 a 30), o valor do SOA voltou a aumentar 

(24.9  ± 3.32) (40). 

Como descrito anteriormente, os itens que apareceram com maior frequência 

e aqueles que apresentaram as maiores médias no SOA diferiram menos do que 

para os itens do IGC. Além disso, ao confrontar nossos achados com demais 

estudos, encontramos maiores similaridades para os itens do SOA do que para os 

do IGC, possivelmente porque mais estudos fazem análise descritiva de todos itens 

que compõe o SOA. Enquanto maior parte dos estudos envolvendo o IGC 

computam somente valores totais, pois utilizam-no apenas para métodos de 

comparação entre índices ou como medida de avaliação de dificuldade dos casos 

(1,11,13,15,24,26,29,31). Além disso, inicialmente os casos apresentam as mais 

diferentes maloclusões, ao passo que são tratados para obtenção de uma oclusão 

ideal, sendo mais semelhantes entre si ao final do tratamento ortodôntico. 

O aspecto pós-tratamento que teve maior influência no SOA foi alinhamento. 

Esse resultado concorda com maior parte dos estudos, que descreve esse item 

entre as maiores médias das suas investigações (4,9,12,14,22,23,26,31,33–40).  

Ao analisar por região da arcada, os autores relataram maiores problemas de 

alinhamento posterior (26,31,33,40). Jain et al. atribuíram esse achado à pouca 

importância dada aos segundos molares durante o tratamento (31). Ao mensurar 

esse problema, Neoh et al., verificaram que, além da região de segundos molares, a 

região de incisivos laterais superiores também apresentava limitações, e reportaram 

que juntas, essas áreas contribuíram para cerca de 80% da pontuação desse item 

(40). Struble e Huang também mencionaram maior desalinhamento nessas regiões e 

na região de transição de segundo pré-molar para primeiro molar, afirmando que tais 

regiões foram responsáveis por 67,1% dos problemas com apinhamento (26).  

Ainda que não tenhamos obtido acesso a informação por região da arcada, 

estudos que acompanharam pacientes a longo prazo, verificaram que a região 

posterior permaneceu com alinhamento relativamente constante e que quase toda 

piora no alinhamento deu-se no segmento anterior, como parte do processo natural 

de envelhecimento da dentição (16,35,38). O BBO aceita documentações tomadas 

até um ano após a remoção do aparelho, assim, alguns casos podem ter sofrido 

deterioração entre a remoção do aparelho e a tomada dos modelos finais, seja por 
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falta do uso de contenções, movimento de recidiva natural e/ou acomodação da 

oclusão. De qualquer maneira, visto que é um tópico que parece ser problemático 

nos artigos acessados, atenção especial deve ser dada a essa característica oclusal.  

Um segundo item descrito como problemático pela literatura é inclinação VL, 

que apareceu entre as maiores médias nesse estudo, corroborando para os achados 

de outros autores (4,9,10,12,22,25,30,31,33,34,36,39,40). Os estudos que avaliaram 

a alteração por região atribuíram maiores falhas à região de segundos molares e 

maiores problemas na maxila (22,34,40). 

Deguchi et al., compararam casos de pacientes japoneses e norte-

americanos, e observaram maiores falhas para inclinação VL na população 

japonesa. Isto foi associado ao insuficiente controle de torque dos segundos molares 

com inclusão tardia desses dentes no tratamento e dificuldade de avaliação visual 

direta desta área. O fato de esse problema ser mais exacerbado na população 

japonesa foi vinculado à morfologia esquelética de pacientes asiáticos, com a base 

anterior do crânio e comprimento de arcos mais curtos, além do maior tamanho dos 

dentes (22). 

Diversos estudos reportaram que o item contato oclusal foi o que mais 

pontuou (1,4,14,23,25,26,30,34,35,37–40), o que não ocorreu nesta investigação. 

Os autores sugerem que há uma melhora nesse aspecto em função da acomodação 

da oclusão (16,25,26,35,38), assim, nossa amostra pode ter se beneficiado do prazo 

de um ano para confecção da documentação que o board permite. Diferentemente 

da maior parte dos estudos, que utiliza amostra proveniente de banco de dados de 

programas universitários, aonde a documentação final é tomada logo após, se não 

no mesmo dia, da remoção do aparelho (1,4,16,25,26). 

O mesmo efeito da época de aquisição dos registros finais pode ter 

influenciado os valores do item margem interproximal, já que, apesar de estar entre 

os itens mais problemáticos da finalização em alguns estudos (3,9,10,25,26,31,35), 

apenas o G1 apresentou alterações significativas nesse aspecto.  

Ainda que reforcem achados de outros pesquisadores, as altas médias para 

relação oclusal (1,10,12,14,30,36–38) e sobressaliência (3,19,22,30,33,37,38), 

parecem ter ocorrido ao acaso para alguns grupos e, estarem relacionadas ao fato 

de somarem pontos por dente envolvido e por gravidade. Outro fator que poderia 

explicar maior pontuação na relação oclusal é o item oclusão do IGC, que apareceu 

entre as maiores médias. Isso nos leva a crer que a presença de casos com 
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desarmonia anteroposterior inicial acentuada, pode ter gerado maior dificuldade em 

corrigir a maloclusão.  

Ademais é preciso destacar que a ocorrência de imperfeições em um dos 

itens normalmente acarreta agravamento de outro item do índice. Neoh et al. 

constataram que a presença de desnível das margens interproximais é concomitante 

a alterações de contatos oclusais e inclinação VL. Por isso, casos com essas 

características presentes acabam sofrendo maior perda de pontos, o que gera 

elevação das médias totais desses aspectos específicos (40). 

Neste estudo, as menores pontuações encontradas no SOA foram para 

contatos interproximais e angulação radicular. Este resultado está de acordo com 

outros autores que apontam o controle de espaços no arco e adequada angulação 

radicular mesiodistal parecem ser bem administrados pelos ortodontistas 

(1,3,4,9,12,14,17,19,22,25,26,30,31,34,36–40). 

Em um relato referente a quais erros eram mais observados no exame do 

ABO, Chung et al. sugerem  realizar radiografia panorâmica e modelos de estudo ou 

escaneamento intraoral no início da etapa de finalização do tratamento ortodôntico. 

Esse procedimento permitiria observar detalhes com maior precisão e realizar 

modificações necessárias, como reposicionamento de peças, dobras de primeira, 

segunda e terceira ordem e/ou mecânicas interarcos, visando a melhora do 

resultado oclusal (43). 

Sabe-se que algumas mudanças oclusais são esperadas ao longo do tempo. 

Estudos que acompanharam pacientes no período pós contenção observaram 

degradação do alinhamento (16,35,38). 

Por outro lado, contatos oclusais (16,35,38), margens interproximais 

(16,35,38), inclinação VL (16) e sobressaliência (16,38) pareceram melhorar nesse 

mesmo período de acompanhamento. Estas alterações estão associadas, de certo 

modo, com o fenômeno de acomodação da oclusão após o tratamento (35). 

Visto que existem mais características que melhoraram do que pioraram, os 

valores totais de SOA caíram de forma estatisticamente significativa no período pós-

contenção, significando uma oclusão mais ideal do que logo ao término do 

tratamento (16,35). O ABO já reportou que as discrepâncias de margem 

interproximal, contatos oclusais e sobressaliência são problemas menos prevalentes 

na fase do exame clínico, e que isso pode estar relacionado ao período de um ano 

para tomada dos modelos finais que a entidade permite (44). 
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Nett e Huang puderam observar as alterações que esse período de 

acomodação oclusal pode ocasionar, já que observaram que casos bem finalizados 

tenderam a sofrer maior deterioração da oclusão a longo prazo, enquanto casos 

finalizados de modo considerado aceitável ou pobre tenderam a melhorar com o 

tempo. Isto porque, no segundo grupo, os itens mal finalizados sofreram uma 

melhora, diminuindo o valor total do SOA. Enquanto, em pacientes considerados 

bem finalizados, as poucas mudanças negativas, aumentaram a pontuação total do 

índice. Mesmo assim, pacientes bem finalizados tiveram melhores relações oclusais 

na fase pós tratamento, de forma que essa piora relatada foi observada apenas na 

pontuação do índice e em relação estatística, não significando melhor resultado 

clínico para casos finalizados deficientemente (16). Assim, os autores chamam 

atenção para o fato de tais mudanças benéficas serem modestas, de modo que os 

ortodontistas não devem contar com a acomodação pós-tratamento, tão pouco usá-

la como justificativa para aceitar tais deficiências na finalização (16,40). 

A complexidade inicial do tratamento ortodôntico não teve influência direta no 

padrão de finalização do mesmo, uma vez que apenas correlação estatisticamente 

fraca entre IGC e SOA (r=0,175 / p=0,022) foi observada, corroborando os achados 

de autores que consideraram a correlação entre os índices insignificante (10–15).  

De maneira oposta, d’Amore et al. constataram correlação para apenas um 

dos grupos avaliados, contudo a mesma foi fraca (r=0,286 / p=0,18) (9). Apesar de 

Campbell et al. também afirmarem existir correlação positiva entre os índices, os 

valores reportados mais uma vez demonstram associação fraca (r=0,2 / p<0,002). 

Isto ocorreu particularmente em casos mais complexos, o que os levou a concluir 

que, apesar da correlação fraca, maloclusões complexas seriam mais difíceis de 

obter excelentes resultados de tratamento (1). De forma semelhante, Pulfer et al. 

reportaram ligação fraca (r= 0,17) entre IGC e SOA, e que, tal associação ocorria 

nas maloclusões mais severas. Chegando, assim, à conclusão que tal correlação 

não era clinicamente significativa (2). 

A existência de estudos que afirmam que há uma correlação positiva entre 

IGC e SOA não consegue comprovar o fato de haver maior dificuldade de finalizar 

de forma ideal casos com características iniciais mais complexas, pois nenhum deles 

encontrou uma associação com peso estatisticamente significativo entre os índices. 
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O teste de correlação de Spearman também foi aplicado para todos os itens 

que compõe IGC e SOA, com intuito de averiguar se alguma característica 

influenciava outra ou, se poderia influenciar valores totais dos índices. O valor do 

IGC teve correlação positiva moderada com os itens sobressaliência (r= 0,408 / p= 

0,01), MAA (r= 0,448 / p= 0,01), MCPL (r= 0,546 / p= 0,01) e medidas cefalométricas 

(r= 0,452 / p= 0,01), de modo que essas características contribuíram para o aumento 

total do índice. Entre os itens do IGC, sobressaliência apresentou correlação positiva 

moderada com oclusão (r=0,471 / p= 0,01). MCPV também teve correlação inversa 

moderada com item outros problemas (r= -0,566 / p= 0,01) e correlação positiva forte 

com contatos interproximais do SOA e MAA (r= 1,00 / p= 0,01). Contudo, essas 

últimas duas associações devem ser avaliadas com cautela, pois representam dois e 

três casos, respectivamente. Ou seja, provavelmente esses poucos casos 

envolvidos, quando apresentavam MCPV também possuíam as outras duas 

características presentes, ocasionando essa forte correlação. 

Ao avaliar as características de finalização, nenhum item se correlacionou 

entre si, mas alinhamento (r= 0,523 / p= 0,01), inclinação VL (r= 0,444 / p=0,01) e 

relação oclusal (r= 0,438 / p= 0,01) obtiveram correlação positiva moderada com 

valor total do SOA, contribuindo para o aumento do valor deste.  

Os resultados foram considerados fracos, moderados ou fortes baseado no 

fato do valor da correlação de Spearman variar de -1 a +1 e que, quanto mais 

próximo o valor encontrado estiver dos extremos, maior a correlação existente. 

Estatisticamente, considera-se a correlação significativa para valores abaixo de -0,6 

e acima de 0,6. 

A extrapolação de resultados e comparações em relação as medições de 

outros estudos devem ser realizadas de forma cautelar. Além da escolha da 

amostra, que na maior parte dos estudos é proveniente do banco de dados de 

programas universitários e selecionada de maneira aleatória (1,2,4,9,10,15–25), 

existe ainda a presença dos mais diferentes tipos de maloclusões, estudos que não 

incluíram análise radiográfica (16,17,21,23,26,33,35) e/ou contatos interproximais 

(16,23) na avaliação do SOA. Somado a isso, casos provenientes de programas de 

pós-graduação são tratados por estudantes sem experiência clínica ou 

conhecimento dos índices.  Em contrapartida, casos selecionados para o exame do 
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BBO representam os melhores esforços dos candidatos, a fim de cumprir requisitos 

exigidos pelo board e obter o título de excelência na especialidade.  

Deve ser levado em conta ainda que diferenças encontradas podem ser 

resultado, também, do nível de  experiência e calibração do avaliador. Como 

observado por Murakami et al., que, ao aplicarem sessões de treinamento para o 

uso do SOA, obtiveram redução significativa na variabilidade da pontuação, 

indicando assim a necessidade de treinamento para o uso do índice (45). O próprio 

ABO criou o SOA para que existisse um meio preciso de avaliação e medição 

(régua), e implementou treino e calibração dos diretores avaliadores antes de cada 

exame a ser aplicado com objetivo de eliminar ao máximo as discrepâncias intra e 

interexaminadores (7). Entretanto, como as medidas do índice envolvem distâncias 

lineares entre pontos demarcados por cada examinador, Lieber et al. acreditam que 

a maior dificuldade do índice está em não possuir pontos de referência pré-

determinados, o que poderia levar a diferenças na computação dos pontos (46).  

Isso não significa que os índices do board não sejam válidos, muito pelo 

contrário, como provaram autores que testaram a confiabilidade deles (17,21,32,45–

47). É importante ressaltar que o IGC não foi criado para determinar necessidade ou 

dificuldade de tratamento, e sim ajudar na seleção de casos para prova do ABO 

(5,24). Até mesmo porque, dificuldade é uma medida ilusória e inerentemente, de 

alguma forma, subjetiva. É uma questão de percepção de cada profissional (48). Da 

mesma forma, o SOA foi criado a fim de eliminar as subjetividades na avaliação dos 

casos apresentados (7).  

Ademais, embora índices oclusais sejam métodos válidos e precisos para 

avaliar características oclusais, eles medem apenas esse aspecto. Dificuldades 

inerentes ao tratamento, não relacionadas diretamente à maloclusão, como 

crescimento e problemas funcionais não são avaliados pelo índice. Da mesma 

maneira que, aspectos de finalização como mudanças no perfil facial, melhora do 

equilíbrio esquelético e função não são avaliados, e isso deve ser levado em 

consideração para extrapolar os resultado para prática clínica diária (33). Por isso, a 

pontuação dos índices contribui apenas como parte da nota geral do candidato, mas 

a decisão de aprovação no exame envolve ainda aspectos relacionados à qualidade 

da documentação do caso, diagnóstico e planejamento, resultado do tratamento em 

relação à estética facial e dentária, eficácia do tratamento e estabilidade (8). Além 

disso, o board não está interessado na perfeição e sim, no alcançar níveis 
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consistentes de excelência que estejam de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela entidade. Mensurar a finalização dos seus casos permite ao profissional obter 

informações mais precisas e consistentes para medir a qualidade do seu trabalho e 

poder, assim, entregar melhores resultados aos seus pacientes (49).  

Esse estudo apresenta limitações relacionadas à falta de acesso a algumas 

características particulares do paciente, como categorias de maloclusão, sexo, 

idade, cooperação, uso de retentores, bem como características relacionadas a cada 

profissional e tratamentos realizados, como técnica utilizada ou formação 

profissional. A falta de acesso aos dados dos subcomponentes do item medidas 

cefalométricas e de características específicas do item outros, também trazem 

limitações na avaliação do IGC. Outra fraqueza está relacionada ao fato dos dados 

se aplicarem para os casos apresentados e aprovados no exame clínico do BBO. 

Assim, a generalização dos dados para outras populações deve ser realizada com 

cautela, considerando que a amostra representa apenas parte de pacientes 

ortodônticos brasileiros, cujos ortodontistas julgaram seus casos finalizados com 

excelência segundo parâmetros do BBO. 

Os resultados do presente estudo e da literatura disponível sugerem que os 

fatores que contribuem para o SOA parecem ser multifatoriais, não dependendo 

apenas da complexidade inicial da maloclusão, medida pelo IGC. Diversos fatores 

como a habilidade do profissional, plano de tratamento, mecânica, aparelhos, 

cooperação do paciente, falha do aparelho e limitações inerentes à oclusão pré-

tratamento, podem ter efeito sobre as correlações.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Não houve correlação estatisticamente significativa entre a complexidade 

inicial, avaliada pelo IGC, e o resultado final, avaliado pelo SOA, de casos 

submetidos ao exame de diplomação do Board Brasileiro de Ortodontia e 

Ortopedia Facial; 

 A gravidade inicial da maloclusão, categorizada por faixas de pontuação do 

IGC em valores baixos, moderados e altos, não influenciou os valores totais 

de SOA; 

 Medidas cefalométricas, MAA e MCPL foram as características iniciais da 

maloclusão que apresentaram correlação positiva moderada com valor total 

do IGC, contribuindo para aumento do índice;  

 Alinhamento, inclinação VL e relação oclusal obtiveram correlação positiva 

moderada com o valor total do SOA, sendo as características de finalização 

mais deficientes do estudo.  
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ANEXO 2 

 

	
	
	
	

Candidato No:          Ano:  Pontuação Total:  

Paciente:                         Idade: a m     Caso No:       Gênero:  

 

	

ÍNDICE DO GRAU DE COMPLEXIDADE – IGC 

 

1 – Sobressaliência 

0 - 0,9mm (topo) = 1 pt 

1 - 3mm = 0 pt 

3,1 - 5mm = 2 pts 

5,1 - 7mm = 3 pts 

7,1 - 9mm = 4 pts 

> 9mm = 5 pts 

Negativa 1 pt/ mm / dente =  pts 

Total    

 

2 – Sobremordida 

0,1 - 3mm = 0 pt 

3,1 - 5mm = 2 pts 

5,1 - 7mm = 3 pts 

> 7mm ou 100%  = 5 pts 

Total    

 

3 – Mordida Aberta Anterior 

0mm (topo a topo)= 1 pt/dente =  pts 

Aberta = 1 pt/mm /dente =  pts 

Total    

 

4 – Mordida Aberta Posterior 

2 pts/mm/dente =   

Total    

 

5 –Apinhamento (apenas um arco) 

1,1 - 3mm = 1 pt 

3,1 - 5mm = 2 pts 

5,1 - 7mm = 4 pts 

> 7mm = 7 pts 

Total    

 

6 – Oclusão (relação molar) 

Classe I até topo = 0 pt 

Topo até Classe II = 2 pts por lado 

Classe II ou III completa = 4 pts por lado 

Além de Classe II ou III = + 1pt/mm ad. 

Total    

 
7 – Mordida Cruzada Posterior Lingual 

1 pt / dente =   

Total    

 

8 – Mordida Cruzada Posterior Vestibular 

2 pts / dente =   

Total    

 

9 – Medidas Cefalométricas 

ANB = 6
º
 ou - 2

º
  4 pts  

Para cada grau >6
º
 ou < -2

º
  x 1 pt  

SN-GoGn= 38
º
  2 pts  

Para cada grau > 38°  x 2 pts  

SN-GoGn = 26
 º  1 pt  

Para cada grau < 26º  x 1 pt  

IMPA = 99
º
  1 pt  

Para cada grau adicional  x 1 pt  

Total    

 

10 – Outros Problemas  
Supranumerários  x 1 pt  

Anquilose dentes permanentes  x 2 pts  

Anomalia de forma  x 2 pts  

Impacção (exceto 3
os

molares)  x 2 pts  

Desvio linha média > 3mm  2 pts  

Dentes ausentes (exceto 3
os

)  x 1 pt  

Ausência congênita, por dente  x 2 pts  

Espaços (>4mm, p/ arco)   x 2 pts  

Diastema central sup. > 2mm  2 pts  

Transposição, por evento  x 2 pts  

Assimetria óssea não cirúrgica  3 pts  

Complexidades adicionais  x 2 pts  

Identificar abaixo:    

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

Total (item 10)    

 
 

 
 

Total do IGC (itens 1 a 10)  
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ANEXO 3 

  

Avaliação dos Modelos e Radiografias (Finais) 
Sistema Objetivo de Avaliação (Modelos e Radiografias) - SOA 

(Casko, et al. Objective grading system. AJO-DO. 1998;114:589-99) 

 
 

Candidato: _________________________-   Caso:__________      Pontuação________ 

 

 
 
 

 
 
 
 

1- Alinhamento / Giroversão 
           Correto  Incorreto    

 

 

 

 
   

 

 
0.5 - 1mm =  1 pt   para cada dente 
     > 1mm =  2 pts para cada dente 

   Total =_____ 
2- Margem Interproximal 
                   Correto  Incorreto 

 

 

 
 
0.5 - 1mm = 1 pt para cada contato interproximal 
> 1mm      = 2 pts      (entre dentes posteriores) 
 

       Total =_____ 
 

3- Inclinação Vestíbulo Lingual  
           Correto                Incorreto 

 

 

 
 

 

      
           

 
  0 – 1 mm = Satisfatório     
1.1 – 2mm = 1 pt  (para cada dente posterior) 
     >  2mm = 2 pts 

              Total =_____ 

4- Sobressaliência  
          Correto                Incorreto 

 
 

 

 
   0 mm =  Satisfatório 

≤ 1 mm = 1 pt para cada dente superior  
> 1 mm = 2 pts   

           Total =_____ 

 

5- Contato Oclusal 
               Correto  Incorreto 

 

 
 

 

 
 

 
 
   0 mm = Satisfatório 
≤ 1 mm = 1 pt  (para cada dente posterior sem contato)  

> 1 mm = 2 pts                                        
     Total =_____ 

 
 
 

 
 
 

 
 

6- Relação Oclusal  (Angle) 
       Correto < 1 mm             Incorreto 

 

 

 
       
   1 – 2 mm = 1 pt para  cada dente superior  
  de canino a 2os molares 

      > 2 mm = 2 pts 

  Total =_____ 
 
7- Contato Interproximal   

    Vista Oclusal 
          Incorreto                 Incorreto 

 

 
 

 
    0.6 – 1 mm = para cada contato interproximal 
          > 1 mm = 2 pts 

      Total =_____ 

 
8- Angulação Radicular  
                  Correto       Incorreto 

 

 
 
 
 
Paralelo        = 0 pts 

Não paralelo = 1 pt 

Raízes em contato = 2 pontos  (para cada evento) 
* Não computar caninos superiores e inferiores 
     

      Total =______ 

 

     
  Total Geral =  

 
Obs.:  

· Terceiros molares não são pontuados, a não ser 

que estejam substituindo os segundos molares. 

·  Nenhum dente deve receber mais que 2 pontos 
por parâmetro individual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Versão 2013 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 
 
 


