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RESUMO 

Nos tratamentos ortodônticos a expansão rápida da maxila (ERM) é um procedimento 
comumente utilizado para correção dos problemas transversais e consiste de causar a disjunção 
da sutura palatina mediana durante o processo de expansão da maxila. Esse procedimento busca 
aumentar o perímetro do arco maxilar com atresia. Contudo, para o sucesso do procedimento 
da ERM a sutura palatina mediana, que é uma sutura serreada com forma de linhas denteadas, 
não deve apresentar o processo de maturação óssea completamente concluído. Uma vez que 
após esse período de maturação óssea, a sutura palatina mediana não sofre disjunção por meio 
de tratamento não cirúrgico. Assim, quanto mais precisa for a definição da maturação da sutura 
palatina melhor será a previsibilidade do sucesso do procedimento de expansão rápida de 
Maxila. O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes metodologias quantitativas de análise de 
imagem, Dimensão Fractal e da Intensidade de Pixels, para determinar a maturação da sutura 
palatina mediana relacionando com a idade cronológica e sexo biológico, além de propor um 
novo método objetivo de avaliação de imagem utilizando uma fórmula matemática para 
classificação do estágio de maturação da sutura palatina mediana. Após aprovação deste projeto 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana, foram selecionados retrospectivamente 45 exames 
de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), previamente adquiridos sem qualquer 
dependência com esta pesquisa, a partir de um banco de dados de uma clínica particular, durante 
o período de 1 ano, a partir de 2017, de indivíduos com idade entre 12 e 17 anos, por 
conveniência de amostragem. Os representantes legais dos indivíduos menores de idade, 
participantes da pesquisa, que concordaram em participar da pesquisa assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para responsáveis legais de participantes menores 
de 18 anos. Os participantes, menores de idade, foram esclarecidos sobre sua participação e 
ficaram cientes do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para participantes com 
faixa etária entre 12 a 17 anos. As tomografias foram analisadas quantitativamente utilizando a 
função histograma para definição dos valores de intensidade de pixel relacionados com a 
hiperdensidade da sutura palatina mediana e utilizando a Análise Fractal da imagem para 
definição do padrão morfológico da sutura palatina mediana. Toda análise foi realizada com o 
programa ImageJ 1.50i (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA). Todos os dados 
das mensurações foram relacionados com a idade cronológica, de acordo com o sexo. Para 
avaliar as distribuições das variáveis e características da amostra foi utilizado o Teste T de 
student para amostras independentes seguido da análise de regressão linear, conduzidos com 
nível de significância de 5% (α=0.05). As idades dos participantes foram similares nos grupos 
masculino e feminino. Os valores da dimensão fractal não diferiram (p>0.05). Já os valores de 
Intensidade de pixel diferiram entre os sexos biológicos (p<0,05), com maior hiperdensidade 
para as participantes do sexo feminino. A nova fórmula matemática demonstrou grande ajuste 
(R²= 0,8713) para ambos os sexos biológicos (R² = 0,8697), que de modo geral apresentou-se 
em torno de 86% (R2 = 0,8653). Concluiu-se que as diferentes metodologias quantitativas de 
análise de imagem, da Dimensão Fractal e da Intensidade de Pixels, possuem pouco poder 
explicativo para estabelecer uma relação com a idade cronológica, e indiretamente com a 
maturação da sutura palatina mediana. O método de classificação do estágio de maturação da 
sutura palatina mediana pode ser promissor na previsibilidade de sucesso para as expansões 
rápidas de forma objetiva e individualizada para cada indivíduo. 
 
Palavras-Chave: Expansão rápida da maxila; análise de imagem; Tomografia. 
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ABSTRACT 

In orthodontic treatments, rapid maxillary expansion (RME) is a commonly used procedure for 
correction of transverse problems and involves disjunction of the medial palatine suture during 
the maxillary expansion process. This procedure seeks to increase the perimeter of the maxillary 
arch with atresia. However, for the success of the RME procedure, the medial palatine suture, 
which is a serrated suture in the form of toothed lines, should not present the complete 
maturation process. Once after this period of bone maturation, the median palatine suture does 
not undergo disjunction by non-surgical treatment. Thus, the more precise the definition of the 
maturation of the palatine suture, the better the predictability of the success of the for RME 
procedure. The aim of this study was to evaluate different quantitative methodologies for the 
image analysis, Fractal Dimension and Pixels Intensity, to determine the maturation of the 
median palatine suture relating to chronological age and biological sex, in addition a new 
objective image evaluation method using a mathematical formula was propose for classification 
the maturation stage of the median palatine suture. After approval of this project by the 
Committee of Ethics in Human Research, 45 Cone-beam computed tomography (CBCT) 
exams, previously acquired without any dependence with this research, from a database of a 
private clinic, were selected retrospectively during the period of 1 year, from 2017, from 
individuals with ages between 12 and 17 years, for sampling convenience. The legal 
representatives of the underage individuals, who participated in the research, agreed to 
participate in the research, signed a Free and Informed Consent Term ("Informed Consent 
Form") for legal persons under 18 years of age. Participants, under age, were clarified about 
their participation and became aware of the Term of Assent (TALE) for participants aged 12 to 
17 years. The tomographies were quantitatively analyzed using the histogram function for 
defining pixel intensity values related with hiperdensity of medial palatine suture and using 
Fractal Analysis of the image for defining the morphological pattern of the medial palatine 
suture. All analyzes were performed with the Image J 1.50i program (Wayne Rasband, National 
Institutes of Health, USA). All data from the measurements were correlated with chronological 
age, according to biological sexes. The distribution variables and sample characteristics were 
evaluated using the Student's T-Test for independent samples followed by linear regression 
analysis, using a significance level at 5% (α = 0.05). The ages of the participants were similar 
in the male and female groups. The values of the fractal dimension did not differ (p>0.05). 
However, the values of pixel intensity differed between the biological sexes (p<0.05), with 
greater hiperdensity for the female participants. The new mathematical formula showed a great 
adjustment (R² = 0.8713) for both sexes (R² = 0.8697), which in general presented around 86% 
(R2 = 0.8653). In conclusion, the different quantitative methodologies for image analysis, 
Fractal Dimension and Pixels Intensity, had low explanatory power to establish a relationship 
with chronological age, and indirectly with the maturation of the median palatine suture. The 
classification method of the maturation stage of the median palatine suture may be promising 
in the predictability of success for the rapid expansions of objective and individualized way for 
each individual. 
 
Keywords: Maxillary Expansion; Fractals; Tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A harmonia dentofacial de um indivíduo, fundamental para a mastigação, deglutição, 

fonação e respiração, é de extrema importância no bom desempenho das funções fisiológicas. 

As alterações do arco dentário superior podem desencadear consequência drásticas nas funções 

fisiológicas do indivíduo (CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1997a). A atresia maxilar é 

um dos problemas esqueléticos mais comuns na região craniofacial causando a modificação da 

configuração parabólica da maxila, que assume uma forma triangular, e desencadeia alterações 

dentofacial caracterizadas pela presença de mordida cruzada posterior, uni ou bilaterais, 

apinhamento dentário, espaços escuros nos corredores bucais e / ou respiração nasal difícil 

(MELO et al., 2013). 

A expansão rápida da maxila (ERM), procedimento tal qual é aceito atualmente com 

ancoragem pesada, foi reintroduzido na Ortodontia dos Estados Unidos na década de 1950, 

quando a expansão ortopédica passou a ser objeto de estudos. Esse procedimento favorece a 

estética, com harmonização do sorriso, devido a diminuição da incidência do corredor bucal 

(ISFELD et al., 2017). Estudos também correlacionam a ERM precoce com melhora dos 

sintomas da apneia obstrutiva do sono (MACNAMARA et al., 2015) e com uma expansão 

significativa de todas as estruturas do complexo nasomaxilar em respiradores bucais 

(CAPPELLETTI JR. et al., 2017). 

As correções decorrentes da ERM são o movimento da maxila para a frente e para baixo, 

associado com a rotação da mandíbula para baixo e para trás que irão promover o aumento do 

terço inferior da face, a abertura da mordida, o aumento do plano oclusal e mandibular, o 

deslocamento do pogônio para posterior e os aumentos dos ângulos ANB, NAP e FMA. Assim, 

a ERM é um procedimento comumente utilizado nos tratamentos ortodônticos para correção 

dos problemas transversais dos ossos maxilares com atresia (ANGELIERI et al., 2013; 

GRUNHEID et al., 2017). Consiste de causar a disjunção da sutura palatina mediana durante o 

processo de expansão da maxila visando o aumento do perímetro do arco maxilar para diminuir 

o número de exodontias mandibulares (TONELLO et al., 2017). Recomenda-se como parte da 

avaliação inicial de um indivíduo, que seja medida a distância entre os pontos mais próximos 

dos primeiros molares superiores (largura transpalatal). Pois, tipicamente um arco superior com 

uma largura transpalatal de 36-39 mm, podem acomodar uma dentição de tamanho médio sem 

apinhamento ou espaçamento, não ocorrendo o mesmo com os arcos maxilares com menos de 

31 mm de largura e, portanto, na necessidade de disjunção ortopédica ou assistida 
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cirurgicamente. Evidentemente, outros fatores, como o tipo facial, perfil dos tecidos moles, e 

nível de tônus muscular, também devem ser levados em consideração ao tomar a decisão de 

disjunção (MELO et al., 2013). 

Contudo, para o sucesso do procedimento da ERM a sutura palatina mediana, que é uma 

sutura serreada com forma de linhas denteadas, que promove as articulações entre os processos 

palatinos dos ossos maxilares, não deve apresentar o processo de maturação óssea 

completamente concluído (CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO, 1997a). Neste sentido, o 

período puberal é a melhor época para a terapia como método de disjunção palatina 

(CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO, 1997a; COZZANI et al., 2007; SILVA FILHO et al., 

2008; MELO et al., 2013). Enfatiza-se a importância de avaliar precisamente o estágio de 

maturação da sutura palatina mediana, para estimar o prognóstico da ERM, principalmente na 

adolescência tardia e fase adulta jovem, período em que o tratamento ortodôntico utilizando a 

ERM ainda poderia ter efetividade. A não concordância entre maturidade esquelética e idade 

cronológica pode ocorrer por vários motivos como a genética individual, variações da raça, 

condições nutricionais e sócio-econômicas (SMITH, 2016). Assim, o método utilizado para o 

diagnóstico deve ser preciso ao definir o estágio de maturação da sutura palatina mediana. 

Destaca-se a importância de se utilizar métodos de análise de imagem para avaliar 

melhor o estágio de maturação da sutura palatina mediana, que envolvam a idade cronológica 

e o sexo biológico, a fim de contribuir para a tomada de decisão em tratamentos com expansões 

rápidas da maxila. Tendo em vista as limitações na obtenção de informações para o diagnóstico 

com o uso de radiografias oclusais convencionais, as imagens tridimensionais, obtidas por meio 

das tomografias computadorizadas por feixe cônico, vem sendo cada vez mais utilizadas e 

estudadas. 

Existem dois métodos quantitativos de análise de imagens digitais que podem ser 

considerados para determinar o estágio de maturação da sutura palatina mediana utilizando 

imagens de tomografia computadorizada por feixe cônico. O método de análise da Dimensão 

Fractal (FD) (KANG et al., 2016; KWAKA et al., 2016) da imagem, que define a complexidade 

da arquitetura do tecido ósseo, descrevendo formas e padrões da estrutura. E o método da 

Intensidade de Pixels (PI), que é uma medida de escala de cinzas, indo de 0 (preto – sem 

calcificação) a 256 (branco – total calcificação), que visa definir o quão de radiopacidade 

(calcificação) tem uma imagem. Porém, ambos os métodos precisam ser melhor investigados 

para esse tipo de aplicação, pois quanto melhor for a determinação da maturação da sutura 

palatina, melhor será a previsibilidade do sucesso para as expansões rápidas da maxila. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Capelozza Filho e Silva Filho (1997a) esclareceram que o período puberal é a melhor 

época para aplicar o método de disjunção palatina, por ser mais fácil de conseguir até aos13 

anos de idade, no entanto, em jovens de até 18 anos, a disjunção palatina ainda pode ser 

aplicada. A radiografia oclusal total da maxila é o instrumento ideal para o diagnóstico, que 

registra a disjunção ao nível da sutura palatina mediana, podendo-se observar uma área 

triangular, radiolúcida, com a base maior voltada para a espinha nasal anterior, região onde a 

resistência óssea se faz menor. Em casos de ERM assistidas cirurgicamente, a ativação pode 

ser mais lenta (2/4 de ativação dia), pois a força aplicada é imediatamente liberada. O aumento 

nas dimensões transversais do arco dentário superior, obtido mediante a disjunção rápida da 

maxila, deve-se principalmente, ao efeito ortopédico, o que implica em ganho real da massa 

óssea e consequente aumento do perímetro do arco dentário, bem como outros benefícios 

conquistados através da disjunção transversa maxilar.Tal efeito tão desejado, não é privilégio 

apenas de indivíduos até a adolescência. 

Capelozza Filho e Silva Filho, (1997b) perceberam de um modo geral, que quanto mais 

velho o indivíduo, maior será o efeito ortodôntico em detrimento do efeito ortopédico. Depois 

da terceira volta completa do parafuso, os incisivos recebem o impacto da disjunção maxilar, 

caracterizando-se, a partir de então, uma relação direta entre a magnitude do diastema aberto e 

a quantidade do efeito ortopédico induzido pela disjunção. O maturação do diastema 

interincisivos ocorre espontaneamente devido à memória das fibras transseptais elásticas se 

dando primeiramente ao nível conorário e, posteriormente, ao nível radicular. 

Geraets e van der Stelt (2000) realizaram um estudo a fim de introduzir as aplicações da 

análise fractal do osso na imaginologia médica em geral e nas radiografias dentárias em 

particular. Vários métodos para medir a dimensão fractal têm sido utilizados para comparar 

osso normal com osteoporose com resultados contraditórios. Essa disparidade pode ser 

atribuída a diferenças nos sítios anatômicos estudados e diferenças nos métodos utilizados para 

obter as imagens 2D. No entanto, diferenças nos métodos utilizados para medir a dimensão 

fractal também podem ser responsáveis. Concluíram que quando a dimensão fractal é usada 

para estudar o osso, deve ser lembrado que todas as etapas da cadeia analítica têm um impacto 

nos resultados. Assim, para obter resultados mais conclusivos, os estudos sobre a dimensão 

fractal do osso devem ser cuidadosamente projetados e os métodos individuais devem ser 

cuidadosamente avaliados. 
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Baccetti et al. (2001) avaliaram os efeitos do tratamento a curto e longo prazo da ERM 

em dois grupos de indivíduos tratados com o aparelho Haas. Os resultados do tratamento foram 

avaliados antes e após o pico na maturação do esqueleto, conforme avaliado pelo método de 

maturação da vértebra cervical (MVC), em uma amostra de 42 pacientes em comparação com 

uma amostra controle de 20 indivíduos. Cefalogramas posteroanteriores foram analisados para 

os sujeitos tratados em T1 (pré-tratamento), T2 (pós- expansão imediata) e T3 (observação a 

longo prazo), e estavam disponíveis em T1 e em T3 para os controles. A idade média (anos: 

meses) em T1 foi de 11,10 para os grupos tratado e controle. As idades médias em T3 também 

foram comparáveis (20: 6 para o grupo tratado e 17: 8 para os controles). Após a expansão e 

retenção (2 meses em média), foram instalados aparelhos fixos padrão edgewise. O estudo 

incluiu medidas transversais em estruturas dentoalveolares, maxilares e bases mandibulares e 

outras regiões craniofaciais (nasais, zigomáticas, orbitais e cranianas). As amostras tratadas e 

controle foram divididas em 2 grupos de acordo com a maturação esquelética individual. Os 

grupos de tratamento precoce e de controle precoce não atingiram o pico puberal na velocidade 

de crescimento esquelético em T1 (MVC 1 a 3), enquanto os grupos de tratamento tardio e 

tardio foram durante ou ligeiramente após o pico em T1 (MVC 4 para 6). O grupo tratado antes 

do pico puberal apresentou aumentos significativamente maiores a curto prazo na largura das 

cavidades nasais. No longo prazo, largura esquelética maxilar, largura intermolar maxilar, 

largura lateronasal e largura lateroorbital foram significativamente maiores no grupo tratado 

precocemente. O grupo tratado tardiamente exibiu aumentos significativos na largura 

lateronasal e nas larguras intermolares maxilar e mandibular. O tratamento com a ERM antes 

do pico na velocidade de crescimento do esqueleto é capaz de induzir alterações craniofaciais 

transversais mais pronunciadas no nível do esqueleto. 

Knaup et al. (2004) procuraram registrar diferenças morfológicas relacionadas à idade 

com referência à largura média da sutura (LMC) e o grau de obliteração (O) na região da sutura 

palatina mediana humana. Vinte e dois 22 espécimes de palato humano de indivíduos de 

diferentes faixas etárias (18-63 anos) estavam disponíveis para este fim. Três secções (anterior, 

mediana e posterior) de cada espécime foram submetidas a preparo histológico e coloração com 

azul de toluidina, antes de serem submetidas à análise histológica e histomorfométrica. Dois 

grupos etários (<ou = 25 anos e> ou = 26 anos) foram formados. Os resultados mostraram que 

a largura mediana sutural no grupo mais jovem (<ou = 25 anos) foi de 211,20 microm versus 

apenas 161,16 microm no grupo mais velho. Essa diferença foi estatisticamente significativa (p 

= 0,05). A proporção de tecido ossificado em toda a sutura (obliteração) foi baixa em todos os 

indivíduos. Em 13,10%, a obliteração máxima medida foi encontrada em um homem de 44 anos 



5 

na faixa etária mais avançada. O valor mediano da ossificação foi de 0% no grupo etário mais 

jovem e de 3,11% no grupo> ou = 26 anos. Essa diferença foi estatisticamente significativa (p 

= 0,036). A primeira ossificação foi registrada em um homem de 21 anos de idade. O sujeito 

mais velho, sem ossificação, era um homem de 54 anos. Em termos de topografia local, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre região anterior, mediana e 

região posterior da palatina em relação aos dois parâmetros investigados (MLC, O). Concluíram 

que a ossificação da sutura palatina mediana não é uma razão válida para o aumento da 

resistência transversal encontrada durante a ERM em indivíduos mais jovens (<25 anos), assim 

como em muitas pessoas idosas. 

Cozzani et al. (2007) avaliaram as mudanças dimensionais após a ERM realizada na 

fase de dentadura mista, com dentes decíduos como ancoragem. O grupo A foi composto de 31 

indivíduos na dentadura mista com mordida cruzada posterior, tratados com aparelho de Haas 

ancorado nos molares e caninos decíduos. A mordida cruzada dos molares permanentes foi 

corrigida e esta correção foi mantida em um ano depois da remoção do aparelho em todos os 

indivíduos. Concluíram que uma estável correção transversal pode ser alcançada com o 

aparelho disjuntor ancorado em dentes decíduos, a fim de evitar efeitos indesejáveis nos 

molares permanentes. 

Korbmacher et al. (2007) usar técnicas de micro-CT para quantificar a morfologia da 

sutura tridimensionalmente e investigar sua relação com a idade.A morfologia da sutura 

palatina mediana foi avaliada através da documentação de 28 espécimes de palato humano de 

indivíduos com idades entre 14-71 usando tomografia computadorizada. O software AMIRA 

3.00 foi utilizado para a reconstrução 3D (tridimensional) dos conjuntos de dados. A morfologia 

sutural foi quantificada e examinada para características morfológicas dependentes da idade 

com o software Image Tool 3.00. Para tanto, os espécimes foram distribuídos em três grupos 

etários (<25 anos, 25 anos a <30 anos,> / = 30 anos) e foram considerados os seguintes 

parâmetros: índice de obliteração no plano frontal e comprimento da sutura, distância sutural 

linear e índice de interdigitação no plano horizontal, bem como densidade óssea (BV / TV [%]) 

no plano sagital. Os resultados demonstraram que as diferenças significativas entre grupos 

etários foram encontradas apenas para densidade óssea na dimensão sagital. O grupo de meia 

idade apresentou a maior densidade óssea (53,2%). Em comparação a esse grupo, a densidade 

óssea foi significativamente menor nos grupos etários mais jovens e mais velhos. O índice 

médio de obliteração exibiu substancial variação interindividual, foi geralmente baixo e não se 

correlacionou com a idade cronológica. A extensão da interdigitação foi independente da idade. 

Concluíram que a necessidade de enfraquecimento cirúrgico não pode ser explicada pela 
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interdigitação sutural que aumenta com a idade nem por um índice de obliteração mais alto. A 

densidade óssea sutural (portanto, a resistência à fratura aumentando com a idade) parece ser o 

parâmetro que limita a ERM conservadora. 

Silva Filho et al. (2008) realizaram um acompanhamento radiográfico da evolução da 

ossificação da sutura palatina mediana em indivíduos submetidos à ERM e, além disso, 

procuraram comprovar a validade de se avaliar a neoformação óssea através deste exame 

complementar de diagnóstico. A amostra constou de 38 indivíduos no estágio de dentadura 

mista que se submeteram ao protocolo de disjunção rápida da maxila com o aparelho disjuntor 

fixo tipo Haas, sendo 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite, totalizando 1 volta completa 

por dia, compreendendo um período de 7 dias. A imagem radiográfica apresentou-se como um 

método confiável para a determinação da época correta de remoção do aparelho disjuntor. 

Tendo em vista a estabilidade pós-tratamento a longo prazo, o aparelho disjuntor deve ser 

removido somente após a completa ossificação da sutura. Concluíram que são necessários mais 

de três meses para que o processo de ossificação e reorganização sutural se processe após o 

procedimento de disjunção rápida da maxila.  

Thadani et al. (2010) avaliaram e compararam a ossificação da sutura palatina mediana 

(SPM) com radiografias oclusais maxilares transversais e tomografia computadorizada do 

palato duro na direção axial. A porcentagem da ossificação assim obtida foi correlacionada com 

os indicadores de maturação esquelética (categorias CVMI e MP3) nos indivíduos do Grupo I 

(8,0-16,0 anos) e com a idade cronológica nos indivíduos do grupo II (16,1-25,0 anos). A 

radiografia da falange média do terceiro dedo e cefalograma lateral da oclusão foram tomadas 

para os indivíduos do Grupo I. O tamanho total da amostra do estudo foi composto por 21 

indivíduos com deficiência transversa da maxila. A percentagem da ossificação da sutura 

palatina mediana foi calculada utilizando o índice de obliteração da sutura descrito por Persson 

e Thilander. Os resultados do estudo revelaram que a quantidade total de ossificação da SPM 

em indivíduos do Grupo I com tomografia computadorizada (22,56 ± 3-62%) foi 

significativamente menor em comparação com a radiografia oclusal maxilar transversal (5822 

± 3,79) no final da maturação esquelética (p <0-001). Houve um surto repentino na ossificação 

do SPM após o estágio CVMI categoria 4 / MP3 H. No grupo II, a tomografia computadorizada 

mostrou novamente uma quantidade significativamente menor de ossificação (40,78 ± 19,73) 

em comparação com a radiografia oclusal maxilar (60,32 ± 14,41) no comprimento total da 

CPM (p <0,05). Assim, a tomografia computadorizada do palato duro mostrou menos de 50% 

da ossificação da sutura palatina mediana aos 25 anos de idade aproximadamente. Isso se deveu 

às vantagens da tecnologia de tomografia computadorizada. Isto é, sem superposição da 
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estrutura adjacente e sobrejacente,a localização exata e a avaliação precisa da ossificação do 

SPM em relação à radiografia convencional. 

Ghoneima et al. (2011) determinaram se as forças ortopédicas da ERM causam 

mudanças quantitativas significativas nas suturas cranianas e circum-maxilares. Vinte pacientes 

(média de idade, 12,3 ± 1,9 anos) que necessitaram de ERM como parte de seu tratamento 

ortodôntico abrangente tiveram exames de tomografia computadorizada pré-expansão e pós-

expansão. Dez suturas craniais e circum-maxilares foram localizadas e medidas em uma das 

seções axial, coronal ou sagital da tomografia computadorizada pré-expansão e pós-expansão 

de cada paciente. Variáveis quantitativas entre as duas medidas foram comparadas usando o 

teste de Wilcoxon. O valor de AP inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Os resultados demonstraram que a ERM produziu aumentos significativos das larguras das 

suturas, internasal, maxilonasal, frontomaxilar, e frontonasais, ao passo que as suturas 

frontozigomática, zigomático-maxilar, e pterigomaxilar não apresentaram alterações 

significativas. O maior aumento de largura foi registrado para a sutura intermaxilar (1,7 ± 0,9 

mm), seguido pela sutura internasal (0,6 ± 0,3 mm) e pela sutura maxilonasal (0,4 ± 0,2 mm). 

A sutura palatina mediana apresentou o maior aumento da largura no nível do incisivo central 

(1,6 ± 0,8 mm), seguida pelo aumento da largura no nível canino (1,5 ± 0,8 mm) e no primeiro 

nível molar (1,2 ± 0,6 mm). Concluíram que as forças provocadas pela ERM afetam 

principalmente as suturas anteriores (interface nasal intermaxilar e maxilar frontal) em 

comparação com as estruturas craniofaciais posteriores (interface zigomática). 

Sánchez e Uzcátegui (2011) publicaram uma revisão sistemática sobre as aplicações da 

análise fractal (AF) na odontologia. Também concluíram, que vários são os métodos e nem 

sempre há um consenso nos resultados. Há uma necessidade de se definir os parâmetros da 

análise e as patologias estudadas.  

Angelieri et al. (2013) apresentaram em um estudo, um novo método de classificação 

para avaliação individual da morfologia da sutura palatina mediana. Examinaram imagens de 

TCFC de 140 indivíduos (idades de 5,6-58,4 anos) foram examinadas para definir os estágios 

radiográficos da maturação da sutura palatina mediana. Cinco estágios de maturação da sutura 

palatina mediana foram identificados e definidos: estágio A, linha reta de alta densidade, sem 

ou com pouca interdigitação; estágio B, aparência recortada da linha sutural de alta densidade; 

estágio C, 2 linhas paralelas, recortadas e de alta densidade, próximas umas das outras, 

separadas em algumas áreas por pequenos espaços de baixa densidade; estágio D, fusão 

completa no osso palatino, sem evidência de sutura; e estágio E, fusão anterior na maxila. 

Contratos intra-examinador e interexaminador foram avaliados por meio de testes kappa 
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ponderados. Os resultados demonstraram que os estágios A e B foram tipicamente observados 

até os 13 anos de idade, enquanto o estágio C foi observado principalmente de 11 a 17 anos, 

mas ocasionalmente em faixas etárias mais jovens e mais velhas. A fusão das regiões palatina 

(estádio D) e maxilar (estágio E) da sutura palatina mediana foi concluída após 11 anos apenas 

em meninas. Dos 14 aos 17 anos, 3 dos 13 (23%) meninos apresentaram fusão apenas no osso 

palatino (estádio D). Concluíram que este novo método de classificação tem o potencial de 

evitar os efeitos colaterais da insuficiência da ERM ou a ERMCA assistida desnecessária para 

adolescentes tardios e adultos jovens.  

Melo et al. (2013) realizaram um estudo prospectivo consistindo de 31 indivíduos (11 

do gênero feminino e 20 do gênero masculino) em fase de dentição mista ou permanente, 

tratados com disjuntor Haas. Radiografias digitais oclusais foram realizadas em três fases: antes 

da disjunção rápida da maxila (fase I); imediatamente depois da disjunção rápida da maxila 

desejada (fase II); e depois de três meses de retenção (fase III). Os resultados demonstraram 

que a densidade óptica foi reduzida em estágios II e III em comparação com o estágio I. A 

comparação entre estágios apresentaram alterações estatisticamente significativas para todas as 

variáveis (P <0,05), com a maior densidade óptica média a Fase I e a menor na Fase II, com 

todos os grupos. Na verdade, verificou-se um aumento na densidade óptica entre as fases II e 

III, mas elas eram reduzidas em comparação com a fase I. Os resultados sugeriram que a 

formação óssea não ocorreu como o esperado, e que pode ser necessário um período de retenção 

de mais tempo para o reparo ósseo.  

Angelieri et al. (2015) analisaram o desempenho diagnóstico do método de maturação 

da vértebra cervical (MVC) para estimar com precisão os estágios de maturação da sutura 

palatina mediana. Imagens de TCFC de 142 indivíduos (84 do gênero feminino, 58 gênero 

masculino; faixa etária média de 14,8 ± 9,7 anos) foram analisadas por dois examinadores 

calibrados para definir, por análise visual, os estágios maturacionais das vértebras cervicais e 

da sutura da medula palatina. Essas imagens de TCFC foram solicitadas por ortodontistas e 

cirurgiões para fins de diagnóstico e tratamento. Razões de verossimilhança positiva (RV+) 

foram calculados para avaliar o desempenho diagnóstico dos estágios da MVC na identificação 

dos estágios maturacionais da sutura palatina mediana. Os resultados demonstraram que RV+ 

positivos maiores que 10 foram encontrados para vários estágios vértebras cervicais (VCs), 

incluindo VC1 e VC2 para a identificação dos estágios de sutura palatina mediana A e B, VC3 

para o diagnóstico de estágio C de sutura palatina mediana e VC5 para avaliação dos estágios 

de sutura palatina mediana D e E. Esses RV+ indicaram aumentos grandes e frequentemente 

conclusivos na probabilidade de os estágios da MVC estarem associados a estágios específicos 
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de maturação da sutura palatina mediana. No VC4, houve um RV+ moderado para o estágio C 

e RV+ baixo para os estágios D e E. Concluíram que a maioria dos estágios da MVC pode ser 

usada para o diagnóstico dos estágios de maturação da sutura palatina mediana, de modo que a 

imagem da TCFC possa não ser necessária nesses pacientes. No período pós-puberal, no 

entanto, uma avaliação da maturação da sutura palatina mediana por meio de imagens de TCFC 

pode ser indicada na decisão entre a ERM a convencional e a ERM assistida cirurgicamente. 

Por outro lado, se o estágio da MVC não puder ser avaliado, a idade cronológica pode ser uma 

alternativa viável para prever alguns estágios de sutura palatina mediana (particularmente os 

estágios iniciais). 

McNamara Jr et al. (2015), em uma revisão sistemática, identificaram e avaliaram 

estudos sobre as mudanças nas dimensões das vias aéreas e na função muscular produzidas pela 

ERM em pacientes em crescimento. Um total de 331 referências foram recuperadas de uma 

pesquisa de banco de dados (PubMed). O alargamento da base da cavidade nasal após a abertura 

da sutura palatina mediana em pacientes em crescimento permite a redução da resistência das 

vias aéreas nasais com melhora do padrão respiratório. Os efeitos da ERM nas vias aéreas 

superiores, entretanto, têm sido descritos como limitados e locais, e esses efeitos diminuem 

mais nas vias aéreas, possivelmente como resultado da adaptação dos tecidos moles. Além 

disso, informações limitadas estão disponíveis sobre a estabilidade a longo prazo das alterações 

das vias aéreas produzidas pela ERM. Vários estudos demonstraram que a constrição maxilar 

pode desempenhar um papel na etiologia de distúrbios respiratórios mais graves, como a apneia 

obstrutiva do sono (AOS) em indivíduos em crescimento. O tratamento ortodôntico precoce 

com ERM é capaz de reduzir os sintomas da AOS e melhorar as variáveis polissonográficas. 

Finalmente, o tratamento ortopédico precoce com ERM também é benéfico para evitar o 

desenvolvimento da assimetria facial esquelética resultante de mordidas cruzadas funcionais 

que, de outra forma, podem levar a distúrbios funcionais e estruturais do sistema 

estomatognático mais tarde na vida. 

Gueutier et al. (2016) avaliaram a precisão da tomografia computadorizada multislice 

(TCMS) nas áreas de resistência à detecção na sutura palatina mediana (SPM) e, assim, avaliar 

se a TCMS poderia auxiliar no tipo de ERM a ser utilizada (convencional ou assistida 

cirurgicamente) para a correção de deficiências transversais da maxila em adultos. Dez CTMS 

foram obtidas a partir de 10 SPM removidos de cadáveres frescos (idade média: 79,4; extrema: 

70-86). Três regiões de interesse (ROI) radiológicas padronizadas foram identificadas em cada 

sutura palatina mediana e foram classificadas em "abertas" (grupo 1) ou "fechadas" (grupo 2) 

por 3 radiologistas independentes. As 30 ROI foram então analisadas histologicamente de 
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acordo com 3 critérios: largura média da sutura (LMS), índice de obliteração (IO) e índice de 

interdigitação (Ii). Os resultados demonstraram que 9 ROI foram classificados no grupo 1 

(fechado) e 21 no grupo 2 (aberto). No exame histológico, a média do LMS foi 396,9μm no 

grupo 1 e 227,1μm no grupo 2. OI foi 3,098% e 9,309% e Ii foi 1,25 e 1,34, respectivamente. 

Diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos foi encontrada apenas para o LMS. 

Concluíram que o CTMS permite a avaliação da largura da SMP, mas não para a avaliação dos 

outros possíveis parâmetros de resistência que foram utilizados. Portanto, ele não pode prever 

com precisão a quantidade de resistência na SMP e não é adequado para a escolha entre a ERM 

convencional ou expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC). 

Jang et al. (2016) determinaram se a previsão de maturação da sutura palatina mediana 

é possível classificando a sua morfologia em imagens de tomografia computadorizada feixe 

cônico (TCFC) e investigar as relações com outros índices de desenvolvimento da idade. A 

morfologia da sutura palatina mediana foi avaliada por meio de imagens de TCFC de 99 

indivíduos. Imagens do plano axial da sutura palatina mediana foram classificadas em cinco 

etapas, de acordo com o esquema de classificação. Para tornar a avaliação mais precisa, a 

morfologia e a fusão da sutura palatina mediana foram adicionalmente investigadas em imagens 

planas transversais coronais e imagens renderizadas por volume. A idade óssea foi avaliada 

pelo método da mão e punho (HWM) e do método maturação das vértebras cervicais (MVC); 

idade dental (índice de Hellman), gênero e faixa etária cronológica também foram analisados. 

Para avaliar as relações entre as variáveis, o teste de rho rank de Spearman foi realizado 

juntamente com tabelas de referência cruzada usando coeficientes de contingência. Os 

resultados demonstraram que o HWM e o MVC mostraram fortes correlações com o estágio de 

maturação da sutura palatina mediana, enquanto outros índices mostraram correlações 

relativamente fracas (p<0,01). Através dos crosstabs, o HWM e o MVC apresentaram altos 

valores de associação com o TCFC; o HWM demonstrou valores ligeiramente superiores ( 

p<0,0001). Com base no HWM, a sutura palatina mediana não foi fundida até o estágio 6 em 

ambos os sexos. Concluíram que entre os índices de desenvolvimento, a HWM e a MVC 

apresentaram fortes correlações e altas associações, sugerindo que podem ser úteis na avaliação 

da maturação da sutura palatina mediana. 

Kang et al. (2016) avaliaram a potencial aplicação clínica da análise fractal da fusão de 

sutura palatina mediana para previsão de surtos de crescimento puberal. A TCFC e radiografias 

mão-punho foram obtidas para 165 indivíduos (81 homens, 84 mulheres; idade média de 15,5 

± 7,6 anos). A partir da imagem da TCFC da sutura palatina mediana, a região de interesse foi 

obtida de acordo com um protocolo previamente descrito. A dimensão fractal (DF) da sutura 
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palatina mediana foi calculada. Os coeficientes de correlação de Spearman foram estimados 

para investigar as associações entre idade, índice de maturação esquelética (SMI) e DF da sutura 

palatina mediana. Curvas características de operação do receptor foram usadas para determinar 

os valores de corte para identificação de surtos de crescimento puberal. Os resultados 

demonstraram que existem correlações significativas foram observadas entre idade, SMI e DF 

da sutura palatina mediana (P <0,05). O valor de corte ótimo do DF para avaliação de um surto 

de crescimento puberal foi de 0,9484 em homens e 1,1205 em mulheres. A análise fractal da 

sutura palatina mediana em imagens de TCFC pode ser um método clinicamente significativo, 

objetivo e quantitativo para avaliar os surtos de crescimento puberal. Concluíram que a análise 

fractal da sutura palatina mediana pode ser útil para a tomada de decisão em tratamentos que 

envolvam modificação do crescimento em crianças em crescimento com uma discrepância 

esquelética. 

Kwak et al. (2016) verificaram se os resultados da AF podem ser utilizados como 

critérios para a avaliação da maturação da sutura palatina mediana. O estudo incluiu 131 

indivíduos com faixa etária superior a 18 anos (intervalo de 18,1-53,4 anos) que foram 

submetidos a TCFC. Imagens esqueletizadas da sutura palatina mediana foram obtidas via 

software de processamento de imagens e utilizadas para calcular as DFs. Correlações entre o 

estágio de maturação e as DFs foram calculadas usando o coeficiente de correlação de 

Spearman. Os valores ótimos de corte da DF foram determinados usando uma curva 

característica de operação do receptor. Os resultados demonstraram que a distribuição dos 

estágios de maturação da sutura palatina mediana de acordo com o índice de MVC foi altamente 

variável, e houve uma forte correlação negativa entre o estágio de maturação e a dimensão 

fractal (-0,623, p <0,001). A DF foi um indicador estatisticamente significativo de resultados 

dicotômicos em relação ao estágio de maturação (área sob curva = 0,794, p <0,001). Um teste 

em que a DF foi usada para predizer a variável resultante que divide os estágios de maturação 

em ABC e D ou E resultou em uma DF ótima com valor de corte de 1,0235. Concluíram que 

houve uma forte correlação negativa entre a DF e a maturação da sutura palatina mediana. A 

análise fractal é um método quantitativo objetivo e, portanto, sugeriram que possa ser útil para 

a avaliação da maturação da sutura palatina mediana. 

Angelieri et al. (2017) avaliaram a maturação da sutura palatina mediana em adultos, 

como observado em imagens de TCFC. Os exames tomográficos de 78 indivíduos (64 do 

gênero feminino e 14 do gênero masculino, faixa etária de 18 a 66 anos) foram avaliados. A 

maturação da sutura palatina mediana foi verificada no corte axial central transversal na 

dimensão superior-inferior do palato, utilizando métodos validados anteriormente. A 
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concordância intraexaminador foi analisada pelo teste kappa ponderado. A regressão logística 

multinomial foi usada para testar se o gênero e a idade cronológica (adultos <30 anos ou ≥30 

anos) poderiam ser utilizados como um preditor para os estágios maturacionais da sutura 

palatina mediana. A maioria dos adultos apresentava uma sutura palatina mediana fundida no 

palato (estádio D) e / ou ossos maxilares (estádio E). Contudo, a sutura palatina mediana não 

foi fundida em 12% dos sujeitos. Gênero e idade cronológica não foram preditores 

significativos dos estágios maturacionais da sutura palatina mediana. A avaliação individual da 

maturação da sutura palatina mediana por meio de imagens de TCFC pode fornecer 

informações confiáveis críticas para a tomada de decisão clínica entre a ERM convencional e 

ERMAC para o tratamento da atresia maxilar em adultos. 

Grunheid et al. (2017) objetivou determinarse uma nova medida da maturidade da sutura 

palatina mediana, a densidade dessa sutura, pode ser usada comopreditor da resposta esquelética 

à ERM. A relação da densidade de sutura palatina mediana, idade cronológica,maturação da 

vertebra cervical, eo estágio de maturação da sutura palatina mediana foram avaliados antes do 

tratamento de 30 indivíduos (faixa etárias de 12,9 6 2,1 anos) que se submeteram à ERM como 

parte de um tratamento ortodôntico abrangente. Medições na TCFC foram utilizados para 

determinar as proporções deexpansão alcançada no forame palatino maior, na cavidade nasal e 

no forame infra-orbital. Os resultados mostraram que houve uma correlação negativa 

estatisticamente significante entre a relação da densidade de sutura palatina mediana eo forame 

palatino maior e o forame infra-orbital (r 5 _0,7777 e _0,3647, respectivamente; P <0,05). Em 

contraste, idade cronológica, MVC e estágio de maturação da sutura palatinanão se 

correlacionou significativamente com nenhuma das medidas avaliadas de expansão esquelética 

(intervalo de r, _0,2209 a0,0831; P.0.05). Concluíram que arelação de densidade de sutura 

palatina mediana tem o potencial de se tornar um preditor da resposta esquelética à ERM. Por 

outro lado, idade cronológica, maturação vertebral cervical e estágiode maturação da sutura 

palatina mediana não podem ser considerados parâmetros úteis para predizer os efeitos 

esqueléticos da ERM. 

Isfeld et al. (2017) revisaram e avaliaram sistematicamente a literatura sobre o que se 

sabe sobre metodologias contemporâneas capazes de avaliar a maturação da sutura palatina 

mediana em humanos. Realizaram uma pesquisa informatizada no banco de dados utilizando o 

Medline, PubMed, Embase e Scopus para pesquisar a literatura até 5 de outubro de 2016. Os 

resultados demonstraram que 3 tipos de avaliações foram identificadas: avaliações 

quantitativas, semi-quantitativas e qualitativas. Quatro dos cinco estudos utilizaram tomografia 

computadorizada (TC), enquanto o estudo restante utilizou ultrassonografia não invasiva (US). 
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Nenhuma metodologia foi validada contra um padrão de referência baseado em histologia. 

Concluíram que existem poucas evidências limitadas para apoiar as tecnologias mais recentes 

e metodologias propostas para avaliar a maturação da sutura palatina mediana. Devido à falta 

de validação padrão de referência, é aconselhável a utilização de vários critérios diagnósticos 

para avaliar subjetivamente a maturação da sutura palatina e impulsionar a tomada de decisão 

clínica. 

Tonello et al. (2017) utilizaram a TCFC para avaliar os estágios de maturação das 

suturas palatina mediana em crianças de 11 a 15 anos de idade. A ERM é bem-sucedida para a 

maioria dos pacientes nessa faixa etária, por isso, procuraram identificar o estado da maturação 

da sutura nesses indivíduos para usar como comparação para o prognóstico da ERM em 

pacientes idosos. Imagens tomográficas em cortes axiais da sutura palatina mediana de 84 

crianças (40 meninos, 44 meninas; idades de 11 a 15 anos) foram classificadas com uma escala 

que denota o estágio de maturação da sutura palatina mediana (A, B, C, D e E ). O teste qui-

quadrado foi aplicado para avaliar os estágios de sutura por gênero e faixa etária. Os resultados 

demonstraram que o estágio A foi observado em apenas uma menina de 11 anos. Estágio B 

estava presente em todas as idades, mas foi mais prevalente naqueles com menos de 13 anos de 

idade. O estágio C foi o mais prevalente em todas as idades avaliadas. Estágios D e E mostraram 

baixas taxas de prevalência. Houve maior prevalência dos estágios iniciais de maturação nos 

meninos. Concluíram que ocorreu prevalência dominante do estágio C, sugerem que a ERM 

convencional realizada em pacientes com mais de 15 anos é justificada por um prognóstico 

satisfatório quando a avaliação do estado da sutura indica o estágio C. 

Gorucu-Coskuner et al. (2018) avaliaram os estágios de maturação da sutura palatina 

mediana (SPM) em pacientes com idade superior a 15 anos e determinar a correlação entre 

estágio de maturação e idade da SPM e maturação da vértebra cervical (MVC). Analisaram 

TCFC de indivíduos (29 do gênero feminino e 21 do gênero masculino; faixa etária média de 

19,79 ± 4,09 anos). Foram selecionadas imagens de TCFC de boa qualidade, de indivíduos 

entre 15 e 30 anos, para avaliação dos caninos impactados ou determinação da cirurgia 

ortognática. As imagens da TCFC foram avaliadas em dois intervalos de tempo diferentes para 

determinação dos estágios da SPM e da MVC. Os estágios de maturação da SPM foram 

classificados como A, B, C, D ou E usando os cortes axiais usando um método validado 

anteriormente. As etapas da MVC foram classificadas por meio de cortes sagitais das imagens 

da TCFC. A concordância intraexaminador foi avaliada pelo teste Kappa. As correlações entre 

a maturação da SPM e a idade cronológica e a MVC foram avaliadas usando a análise de 

correlação de postos de Spearman. Os resultados demonstrara que os coeficientes Kappa para 
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concordância intraexaminadores foram 0,837 e 0,865 para classificação dos estágios de 

maturação e MVC da SPM, respectivamente. Não foi observada correlação significativa entre 

a idade cronológica e a maturação da CPM (r = 0,212, p = 0,139) e entre as fases da MVC e 

maturação da SPM (r = 0,030, p = 0,839). Concluíram que a limitação deste estudo foi um 

pequeno tamanho da amostra e, com base nesses resultados, nem a MVC nem a idade 

cronológica poderiam ser usadas como uma ferramenta conveniente para determinar o estágio 

de maturação da SPM em pacientes com 15-30 anos de idade. 

Samra e Hadad (2018a) investigaram a relação entre os estágios morfológicos de 

maturação da sutura palatina mediana e suas densidades ósseas. A amostra foi composta por 91 

indivíduos com faixas etárias entre 8 e 18 anos submetidos à TCFC. Todas as imagens foram 

examinadas para classificar a maturação morfológica da sutura palatina mediana em cinco 

grupos de acordo com a classificação criada por Angelieri et al. (2013). A densidade óssea da 

sutura palatina mediana foi medida nas regiões maxilar e palatina. Os testes de Kruskal-Wallis 

e Mann-Whitney U foram utilizados para analisar a diferença entre os grupos. Os resultados 

demonstraram que a densidade óssea da sutura palatina mediana foi significativamente maior 

na região palatina no estádio E e, na região maxilar nos estádios D e E. Concluíram que a 

alteração na densidade óssea da sutura palatina mediana entre os estágios morfológicos de 

maturação sustenta sua confiabilidade na aplicação clínica. 

Samra e Hadad (2018b) determinaram se as medidas de densidade da sutura palatina 

mediana e índice de maturação da vértebra cervical (IMVC) estão relacionados, e investigar se 

este índice poderia ajudar na previsão do estado de desenvolvimento da sutura palatina mediana. 

Foram examinadas TCFC de 95 indivíduos com constrição maxilar esquelética (idade entre 8 e 

18 anos). Os estágios maturacionais das vértebras cervicais foram definidos visualmente e a 

densidade da sutura palatina mediana na região anterior, região média e região posterior foi 

medida. Foram utilizados para avaliação estatística One-way ANOVA e teste de post hoc 

diferença menos significativa de Fisher (LSD). Os resultados demonstraram que diferenças 

significativas foram encontradas em densidades da sutura palatina mediana: na região anterior 

entre os estágios (c1, c2, c3, c4) e (c5, c6), na região intermediária entre os estágios (c1, c2, c3) 

e (c5, c6), e posteriormente região entre os estádios (c1, c2, c3) e (c4, c5, c6). Concluíram que 

as densidades da sutura palatina mediana em todas as regiões aumentam com o avanço da 

maturação esquelética. O aumento significativo após a puberdade pode ter o papel fundamental 

na diminuição dos efeitos esqueléticos da ERM após essa idade. Os autores enfatizaram que é 

importante avaliar a densidade de sutura palatina mediana para escolher entre ERM e ERM 
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assistida cirurgicamente. Este estudo revelou um aumento significativo na densidade de sutura 

palatina mediana após a puberdade. Assim, pode ser melhor realizar a ERM antes da puberdade. 
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3 OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes metodologias quantitativas de análise de 

imagem, Dimensão Fractal e da Intensidade de Pixels, para determinar a maturação da sutura 

palatina mediana relacionando com a idade cronológica e sexo biológico, além de propor um 

novo método objetivo de avaliação de imagem utilizando uma fórmula matemática para 

classificação do estágio de maturação da sutura palatina mediana. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Após aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da 

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo (CAAE: 

74171217.8.0000.5626, parecer número: 2.429.119), foram selecionados 45 exames de 

tomografia computadorizada feixe cônico (TCFC) de um arquivo de banco de imagens de uma 

clínica privada, de indivíduos com idade entre 12 e 17 anos.  

Os exames de TCFC já tinham sido realizados previamente e independente da pesquisa, 

seguindo rigoroso protocolo de radioproteção e de biossegurança para a preservação do 

indivíduo. Os exames de TCFC foram obtidos no tomógrafo i-CAT 3D Imaging Science Next 

Generation com Fov de 8,5, resolução 0.2 e 23 segundos de exposição, em protocolo padrão. 

Todos os exames foram reformatados no software On Demand 3DT Dental para correção dos 

planos de orientação dos dados DICOM com alinhamento do palato. 

Os representantes legais dos indivíduos menores de idade, que foram os participantes 

da pesquisa, que realizaram os exames de TCFC, que foram selecionados para compor a 

amostra do estudo, foram contatados para averiguar se seriam favoráveis e concordariam em 

ceder para a pesquisa todos os exames do participante da pesquisa, pré-adolescente ou 

adolescente, assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

responsáveis legais dos participantes (Anexo 1). Os participantes foram esclarecidos sobre a 

participação no estudo e receberam todas as informações necessárias, de acordo com a 

compreensão da faixa etária por meio de uma linguagem acessível para os menores e estavam 

cientes assinando o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para participantes com 

idade entre 12 a 17 anos (Anexo 2). 

Como critérios para seleção da amostra foram considerados: Idade dos participantes da 

pesquisa que fizeram os exames de TCFC, sexo, qualidade técnica do exame (imagens sem 

artefatos que prejudiquem sua avaliação), e consentimento em participar do estudo. Como 

critério de exclusão foram considerados: História de tratamento ortodôntico anterior, expansão 

maxilar prévia e/ou tratamento interceptativo precoce, presença de aparelhos ortodônticos e/ou 

expansores, presença de alguma síndrome ou patologia que cause alterações na maturação óssea 

ou na morfologia óssea, além de qualquer patologia que afete os maxilares. 
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Análise dos exames tomográficos 

 

A sequência DICOM foi importada para o programa ImageJ 1.50i que para análise dos 

exames selecionou a região de interesse (ROI) tridimensional (3D) do palato, Figura 1, 

contendo a sutura palatina mediana. De cada exame foi utilizada apenas a sequência com as 

ROI 3D mais representativas, aproximadamente 10 cortes axiais por exame.  

As ROIs foram analisadas quantitativamente usando os valores de intensidade de pixel 

por meio da função histograma e o padrão morfológico da sutura palatina mediana por meio da 

análise fractal das imagens coletando a média dos valores. 

 

 
Figura 1 - Exemplo da região de interesse (ROI) em uma imagem de TCFC. 

 

A análise da intensidade de pixel foi feita por meio da utilização da função histograma 

do programa ImageJ 1.50i. De cada exame foi coletada a média da contagem de intensidade de 

pixel que analisou todos os cortes axiais independentemente, de acordo com a Figura 2. 
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Figura 2 - Exemplo da análise de intensidade de pixel por meio da função histograma do programa ImageJ 1.50i. 

 

Para a análise fractal, cada ROI foi duplicada criando uma nova imagem. A nova 

imagem foi codificada de acordo com o participante, a ROI e a repetição. Foi realizada uma 

sequência de transformações nas ROIs necessária para coleta do valor da dimensão fractal que 

consistiu de encontrar as margens das tábuas ósseas da sutura palatina mediana utilizando a 

função “Find Edges filter” (Figura 3), transformar a ROI em um dado binário utilizando a 

função “Make Binary” (Figura 4) e fazer o esboço das tábuas ósseas da sutura palatina mediana 

utilizando a função “Skeletonize” (Figura 5) que permitiu então encontrar a dimensão fractal 

para a as ROIs. 



20 

 
Figura 3 – Transformação da imagem duplicada encontrando as margens “Find Edges filter” das tábuas ósseas da 
sutura palatina mediana para a Análise Fractal da região de interesse (ROI). 
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Figura 4 – Transformação da imagem duplicada em um dado binário “Make Binary” para a Análise Fractal da 
região de interesse (ROI). 
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Figura 5 – Transformação da imagem duplicada realizando o esboço “Skeletonize” margens das tábuas ósseas da 
sutura palatina mediana para a Análise Fractal da região de interesse (ROI). 
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Figura 6 - Exemplo da análise de Análise Fractal do programa ImageJ 1.50i. 

 

 

Análise estatística 

 

As ROIs foram analisadas quantitativamente utilizando os valores de intensidade de 

pixel por meio da função histograma e o padrão morfológico da sutura palatina mediana por 

meio da análise fractal das imagens. Todos os dados de cada ROIs nos diferentes cortes axiais, 

das variáveis intensidade de pixel e dimensão fractal, foram tabulados e então obtidas as médias 

dos valores. Para avaliar as distribuições das variáveis coletadas e características da amostra foi 

realizada a análise de normalidade dos dados e depois aplicado o teste T de student para 

amostras independentes seguido da análise de regressão linear. Todas as análises foram 

conduzidas com nível de significância de 5% (α=0.05).  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados da distribuição das variáveis coletadas e características da amostra são 

apresentados na Tabela 1. As idades dos participantes da pesquisa foram similares nos dois 

grupos, masculino e feminino, assim como os valores da variável coletada de dimensão fractal 

que caracteriza o padrão morfológico da sutura palatina mediana. Já para os valores de 

Intensidade de pixel, que estão relacionados a hiperdensidade da sutura palatina mediana, foram 

observadas diferenças entre os sexos (p<0,05), com maior hiperdensidade para as participantes 

da amostra do sexo feminino. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das variáveis: Idade, Intensidade de pixel e Dimensão Fractal 

para caracterização da amostra e dos dados coletados de acordo com o sexo dos indivíduos. 

Variável Feminino (N=30) Masculino (N=15) Valor de T Valor de p 

Idade 14,633 (1,100) 14,733 (0,853) 1,042 0,805 

Intensidade de 

pixel 

386,712 (130,581) 295,905 (63,565) 2,061 0,045* 

Dimensão Fractal 1,459 (0,073) 1,430 (0,063) 0,248 0,302 

* Diferenças estatisticamente significativas entre os sexos (teste T de student, p<0.05) 
 

As Figuras 7 e 8 apresentam as regressões lineares utilizadas para estimar a relação das 

variáveis coletadas, intensidade de pixel e dimensão fractal respectivamente, com a idade 

cronológica de cada participante de acordo com sexo. 
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A 

 

B 

Figura 7 – Modelo estatístico linear para estimar a relação da intensidade de pixel com a idade cronológica dos 
participantes da pesquisa. Em “A” para os participantes do sexo feminino e em “B” para os participantes do sexo 
masculino. O coeficiente de determinação (R²) pode variar entre 0 e 1, indicando o quanto o modelo consegue 
explicar os valores observados. 

 

 

 

A 

 

B 

Figura 8 – Modelo estatístico linear para estimar a relação da dimensão fractal com a idade cronológica dos 
participantes da pesquisa. Em “A” para os participantes do sexo feminino e em “B” para os participantes do sexo 
masculino. O coeficiente de determinação (R²) pode variar entre 0 e 1, indicando o quanto o modelo consegue 
explicar os valores observados. 

 

Os modelos estatísticos de regressão linear das variáveis intensidade de pixel e 

dimensão fractal apresentaram baixo ajuste em relação a idade dos participantes da pesquisa 
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com os valores de coeficiente de determinação (R2) muito baixos menores que 8% para ambos 

os sexos (Figuras 7 e 8). 

 

Novo método objetivo de avaliação desenvolvido 

 

Tendo em vista os resultados observados que foram pouco expressivos na definição da 

a maturação da sutura palatina mediana, e compreendendo que metodologias quantitativas são 

adequadas para diferentes diagnósticos, foi proposta uma fórmula matemática utilizando essas 

mesmas variáveis para desenvolvimento de uma escala de classificação do estágio de maturação 

da sutura palatina.  

Neste caso a escala determina se a maturação da sutura palatina se apresenta com maior 

avanço ou atraso em relação à idade cronológica individual. Para a construção da fórmula foi 

considerado que fisiologicamente a idade cronológica tem relação com a maturação da sutura 

palatina mediana, e também introduziu um fator de correção, uma vez que a variável intensidade 

de pixel mostrou diferenças significativas em relação aos sexos biológicos. Assim a fórmula 

matemática desenvolvida é demonstrada a seguir: 

 

𝑋 = ⌈a + const b −  c ∗ LN(1000 − d)⌉ 
Onde: 

a = é a idade cronológica do indivíduo;  

const b = é a constante igual à 0,25, que é um fator de correção aplicado apenas para o sexo 

feminino;  

c= é a média dos valores da Dimensão Fractal das ROIs nos diferentes cortes tomográficos; 

d= é a média histograma dos valores da Intensidade de pixel das ROIs nos diferentes cortes 

tomográficos. 

 

Os valores de X irão definir a escala de classificação, que varia de 1 a 10, na qual o valor 

1 indica o estágio inicial de maturação da sutura palatina e o valor 10 significa o estágio final 

de maturação da sutura palatina. 

A Figura 9 demonstra a regressão linear utilizadas para estimar a relação dos valores da 

escala desenvolvida com a idade cronológica de cada participante de acordo com sexo 

biológico. Nota-se grande poder explicativo, em torno de 86%, em ambos os sexos biológicos 

(R2=0,8713 para sexo feminino e R2=0,8697 para o sexo masculino). 
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A 

 

B 

Figura 9 – Modelo estatístico linear para estimar a relação da escala de maturação da sutura palatina com a idade 
cronológica dos participantes da pesquisa. Em “A” para os participantes do sexo feminino e em “B” para os 
participantes do sexo masculino. O coeficiente de determinação (R²) pode variar entre 0 e 1, indicando o quanto o 
modelo consegue explicar os valores observados. 

 

A Figura 10 incluiu todos os participantes da pesquisa independentemente do sexo e 

demonstrou grande poder explicativo, em torno de 86% (R2=0,8653). 

 
 

 
Figura 10 – Modelo estatístico linear para estimar a relação da escala de maturação da sutura palatina com a 
idade cronológica dos participantes da pesquisa de ambos os sexos. O coeficiente de determinação (R²) pode 
variar entre 0 e 1, indicando o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A correção da atresia maxilar por meio da expansão rápida da maxila (ERM) requer a 

definição do momento mais adequado para o tratamento de escolha, pois, de um modo geral, 

quanto maior a idade do indivíduo, maior a probabilidade de maturação da sutura palatina, e 

com isso maior será o efeito ortodôntico em detrimento do efeito ortopédico (CAPELOZZA 

FILHO e SILVA FILHO, 1997b). Caso o procedimento seja realizado após o período de 

maturação óssea, a sutura palatina mediana não sofre disjunção por meio de tratamento não 

cirúrgico, o que pode causar a expansão dento-alveolar, que nem sempre é indicada 

(CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO, 1997a). Para a definição da maturação óssea da sutura 

palatina mediana o corrente estudo avaliou diferentes metodologias quantitativas objetivas de 

análise de imagem, sendo a da Dimensão Fractal e da Intensidade de Pixels, correlacionadas 

com a idade cronológica individual. 

As metodologias quantitativas de avaliação objetivada maturação óssea da sutura 

palatina mediana são desenvolvidas para não depender exclusivamente da capacidade do 

avaliador e seu conhecimento prévio para o diagnóstico, e assim diminuir as possíveis 

disparidades. Entanto, os resultados objetivos do corrente estudo, mostraram que as variáveis 

quantitativas, intensidade de pixel, que avalia a hiperdensidade da sutura palatina que é 

relacionada com a calcificação óssea, e a dimensão fractal, que avalia a complexidade espacial 

da sutura palatina que é relacionada com a morfologia óssea, apresentaram baixo ajuste na 

análise de regressão linear em relação a idade dos participantes da pesquisa, indicando assim, 

que isoladamente não poderiam ser utilizadas de modo eficaz para definir a maturação óssea da 

sutura palatina mediana. Os resultados do pressente estudo não corroboraram com os 

apresentados previamente no estudo de Kwak et al. (2016), que sugeriram que a utilização da 

análise fractal poderia ser útil na avaliação da maturação da sutura palatina mediana a fim de 

predizer o surto do crescimento puberal, pois observaram correlação entre dimensão fractal com 

a idade dos pacientes. E o estudo de Kang et al. (2016), que indicaram o uso da análise fractal, 

para ajudar a tomada de decisão em tratamentos que envolvam crianças com discrepâncias 

esqueléticas. Esses resultados contraditórios podem ser explicados pelo fato que, apesar das 

metodologias serem semelhantes, por utilizarem a análise fractal da sutura palatina mediana, 

ocorreram diferenças no tratamento das imagens para avaliação da dimensão fractal e no 

programa utilizado para análise das imagens. Além disso, no estudo de KANG et al. (2016) 

havia também diferença na amostra que foi composta por indivíduos com discrepâncias ósseas, 
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na faixa etária entre 7,6 anos e 15,5 anos. Porém, a não conformidade de resultados de estudos 

que utilizam a análise fractal na Odontologia já tinha sido relatada previamente (SÁNCHEZ e 

UZCÁTEGUI, 2011). A existência de técnicas distintas para análise da dimensão fractal de 

uma imagem faz com que seja fundamental considerar todas as etapas da cadeia analítica das 

imagens (GERAETS e VAN DER STELT, 2000) para obtenção de resultados mais 

conclusivos. 

Grunheid et al. (2017) indicaram que a idade cronológica, a maturação das vértebras 

cervicais e o estágio de maturação da sutura palatina mediana não poderiam ser considerados 

parâmetros úteis para predizer os efeitos esqueléticos da ERM. Porém, os mesmos autores 

notaram que a densidade da sutura palatina mediana tem o potencial de se tornar um preditor 

da resposta esquelética da ERM. Outros estudos (SAMRA e HADAD 2018a; SAMRA e 

HADAD, 2018b), também ressaltaram que ocorrem alteração na densidade óssea e na 

morfologia da sutura palatina mediana entre os estágios de maturação que podem ser detectados 

para a aplicação clínica. Assim, o presente estudo desenvolveu uma fórmula objetiva para 

quantificar as alterações densidade óssea e da morfologia da sutura palatina mediana dentro de 

uma escala numérica em função da idade do paciente para a previsibilidade do sucesso para as 

ERM. Porém, deve ser enfatizado como uma das limitações desse trabalho o fato de se tratar de 

uma suposição matemática que precisará ser comprovada clinicamente. Destaca-se ainda, como 

outra limitação deste corrente estudo, o número de pacientes da amostra que foi limitado dentro 

dos critérios de seleção da amostra que estava em conformidade com a declaração de Helsinki 

e o período de tempo para realização do estudo. No entanto, o tamanho da amostra é compatível 

com a de outros estudos (GORUCU-COSKUNER et al., 2018). Diante do exposto, novos 

estudos devem ser realizados para validar clinicamente a metodologia desenvolvida no corrente 

estudo que indica ser promissora, visto que vez a Dimensão Fractal e da Intensidade de Pixels 

apresentaram individualmente pouca correlação com a idade cronológica individual e, 

consequentemente com a maturação da sutura palatina mediana. 

A metodologia mais comum para a definição da maturação óssea da sutura palatina 

mediana é subjetiva feita qualitativamente, feita por meio da análise visual de exames de 

imagens para definir o grau de maturação da sutura palatina mediana (ANGELIERI et al., 2017; 

TONELLO et al., 2017, GORUCU-COSKUNER et al., 2018; SAMRA e HADAD 2018a; 

SAMRA e HADAD, 2018b). Esse tipo de análise é diretamente dependente da capacidade do 

avaliador, que deve ser treinado e calibrado para esse diagnóstico, e, portanto, propenso a 

discrepâncias. Para melhor desempenho para o diagnóstico a avaliação tem sido feita com base 

nos cinco estágios de maturação óssea da sutura palatina mediana proposto por Angelieri et al. 
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(2013), onde o Estágio A é o inicial, a sutura palatina mediana apresenta-se como uma linha 

radiopaca reta ou com pequenas endentações. O Estágio B, a linha radiopaca começa a 

apresentar forma irregular com endentações, podendo apresentar algumas pequenas áreas com 

duas linhas paralelas. O Estágio C visualiza-se duas linhas radiopacas separadas por um espaço 

radiolúcido, podendo ter um padrão retilíneo ou irregular com endentações. O Estágio D é o 

final do processo de maturação óssea, no qual inicia a fusão dos processos palatinos dos ossos 

maxilares, progredindo de posterior para anterior. E o Estágio E é o que ocorre a finalização da 

maturação óssea da sutura, com completa fusão dos processos palatinos dos ossos maxilares. 

Neste estágio final a sutura não é mais visível radiograficamente, apresentando radiopacidade 

similar à de outras regiões do palato (ANGELIERI et al., 2013). Em relação aos resultados de 

tratamento ortodôntico utilizando a ERM, quando realizado durante o estágio C espera-se pouco 

efeito esquelético quando comparado aos resultados do tratamento realizado nos estágios A e 

B. Já para os Estágios D e E o tratamento utilizando a ERM deve ser assistido 

cirurgicamente,uma vez que a fusão da sutura palatina mediana ocorreu parcial ou totalmente 

(ANGELIERI et al., 2013). Por outro lado, existe aqueles (KNAUP et al., 2004),que não 

corroboram que a ossificação da sutura palatina mediana seja a uma razão válida para o aumento 

da resistência transversal encontrada durante a ERM. De acordo com Korbmacher et al. (2007), 

a densidade óssea sutural, parece ser o parâmetro que limita a ERM conservadora. 

Existem vários trabalhos propostos na literatura (CAPELOZZA FILHO e SILVA 

FILHO, 1997ab; BACCETTI et al., 2001; COZZANI et al., 2007; SILVA FILHO et al., 2008; 

GHONEIMA et al., 2011; ANGELIERI et al., 2013; MELO et al., 2013; MACNAMARA et 

al., 2015; GRUNHEID et al., 2017; ANGELIERI et al., 2017; ISFELD et al., 2017; TONELLO 

et al., 2017), que se propõem a desenvolver os métodos para obter maior previsibilidade do 

tratamento das atresias maxilares com a ERM. Angelieri et al. (2013) afirmaram que a melhor 

previsibilidade do tratamento poderia evitar os efeitos colaterais da insuficiência da ERM ou a 

ERM assistida cirurgicamente desnecessária para adolescentes tardios e adultos jovens. As 

forças provocadas pela ERM afetam principalmente a região mais anterior da sutura (interface 

nasal intermaxilar e maxilar frontal), quando comparadas com as estruturas craniofaciais 

posteriores (interface zigomática) (GHONEIMA et al., 2011). O tratamento ortopédico precoce 

com ERM, além de reduzir sintomas da apneia obstrutiva do sono, melhora as variáveis 

polissonográficas e pode evitar o desenvolvimento da assimetria facial esquelética resultante 

de mordidas cruzadas funcionais (MCNAMARA JR et al., 2015). Assim, a ERM convencional 

realizada em pacientes com idade acima de 15 anos seria indicada por um prognóstico 

satisfatório quando a avaliação do estado da sutura indicar o Estágio C (TONELLO et al., 2017). 
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Indiretamente, a maturação da sutura palatina mediana poderia ser correlacionada com outras 

análises de desenvolvimento individual, a fim de decidir entre a ERM convencional e a ERM 

assistida cirurgicamente. Segundo Angelieri et al. (2015) essa definição poderia ser baseada na 

avaliação da maturação da vértebra cervical, no período puberal. Pois, espera-se que o 

tratamento com a ERM antes do pico de maturação óssea das vértebras cervicais seja capaz de 

induzir alterações craniofaciais transversais mais pronunciadas no nível do esqueleto, do que o 

tratamento após o pico na maturação (BACCETTI et al., 2001; TONELLO et al., 2017). A 

avaliação da idade biológica, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento, pode ser 

outra alternativa, para prever alguns estágios de sutura palatina mediana, devido fortes 

correlações e associações verificadas entre os índices de desenvolvimento, a método da mão e 

punho e a maturação da vértebra cervical (JANG et al.,2016, KANG et al., 2016). Já o sexo 

biológico e idade cronológica não foram preditores significativos da maturação da sutura 

palatina mediana (ANGELIERI et al., 2017; GRUNHEID et al., 2017; GORUCU-COSKUNER 

et al., 2018). 

Em relação ao tipo de exame de imagem utilizado para avaliação da região da sutura 

palatina mediana, as imagens de TCFC tem sido preconizadas tanto para as análises qualitativas 

como para as quantitativas (THADANI et al., 2010; ANGELIERI et al., 2013; ANGELIERI et 

al., 2015; JANG et al., 2016; KANG et al., 2016; KWAK et al., 2016; ANGELIERI et al., 2017; 

ISFELD et al., 2017; TONELLO et al., 2017; GORUCU-COSKUNER et al., 2018; SAMRA e 

HADAD 2018a; SAMRA e HADAD 2018b). A utilização da TCFC para avaliação individual 

da maturação da sutura palatina mediana tem fornecido informações confiáveis para decidir 

entre a ERM convencional e ERM assistida cirurgicamente para o tratamento da atresia maxilar 

em adultos (THADANI et al.,2010; ANGELIERI et al., 2015; ANGELIERI et al., 2017). 

Embora a tomografia computadorizada multislice permita a avaliação da largura da sutura 

palatina mediana, não se pode prever a resistência da sutura palatina mediana para a escolha 

entre a ERM convencional ou ERM assistida cirurgicamente (GUEUTIER et al., 2016). A 

superioridade da TCFC para a avaliação da sutura palatina mediana, quando comparada com as 

radiografias oclusais maxilares, se faz presente principalmente nas avaliações transversais do 

palato duro na direção axial (THADANI et al. 2010). Essa indicação TCFC ocorre mesmo que 

ainda falte a validação de um padrão de referência para apoiar as tecnologias e metodologias 

mais recentes, propostas para avaliar a maturação da sutura palatina mediana e apoiará a tomada 

de decisão clínica (ISFELD et al., 2017). 
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7 CONCLUSÕES 

 

As diferentes metodologias objetivas de análise quantitativas de imagem, Dimensão 

Fractal e Intensidade de Pixels, possuem pouco poder explicativo para estabelecer uma relação 

individual com a idade cronológica, e indiretamente com a maturação da sutura palatina 

mediana. 

Já o método de classificação do estágio de maturação da sutura palatina mediana pode 

ser promissor na previsibilidade de sucesso para as expansões rápidas de forma objetiva e 

individualizada para cada indivíduo. 
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1. 
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2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (responsável legal)            

Este é um convite para saber se o (a) senhor (a) seria favorável e concordaria em ceder para a 

pesquisa intitulada “Correlação entre a densidade mineral óssea da sutura palatina mediana e a idade 

cronológica” de responsabilidade do pesquisador responsável Mariana Bonvini Justa do Programa de 

Pós-Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal 

Fluminense, Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, nº 22 Bairro Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP: 28625-

650, exames de tomografia computadorizada de feixe cônico do menor de idade, 

_____________________________________, sob sua responsabilidade legal. 

Por favor, leia este termo cuidadosamente, pois, as informações a seguir irão descrever esta 

pesquisa e a função do menor de idade nela como participante.  

Caso tenha qualquer dúvida sobre esta pesquisa, ou este termo, em qualquer tempo, entre 

em contato com o pesquisador responsável pela pesquisa utilizando o endereço de e-mail: 

marianabonvini@ig.com.br, ou ainda, com o Comitê de Ética em Pesquisa do ISNF/UFF, 

http://cepisnf.sites.uff.br/, localizado no mesmo endereço acima descrito. Este termo de 

consentimento livre e esclarecido segue as normas estabelecidas pela Resolução CNS/MS nº 510, de 

07 de abril de 2016. 

 

 Descrição do estudo: O motivo que nos leva a fazer essa pesquisar é que queremos definir a 

maturação da sutura palatina por meio de duas técnicas de avaliação de imagem que permitirá uma 

maior previsibilidade no tratamento ortodôntico da Expansão Rápida Maxilar (ERM). 

 Riscos: Haverá desconforto e risco mínimo por participar da pesquisa, apenas por cedendo todos 

os exames de tomografia (TCFC) aos pesquisadores, pois os exames já foram realizados 

previamente. Não haverá riscos de perda de sigilo dos dados, uma vez que apenas os pesquisadores 

terão acesso as informações pessoais pertinentes ao estudo. 

 Benefícios: O Benefício será indireto por ajudar a encontrar novos métodos de diagnóstico de 

imagem que favorecerão futuros tratamentos ortodônticos. 

 Ressarcimentos: Você não terá custos financeiros quantificáveis em permitir a participação do 

menor nesta pesquisa, pois todos os exames de tomografia já foram realizados previamente, 

independentemente da pesquisa, assim, não haverá nenhum tipo de ressarcimento ou qualquer 

vantagem financeira por permitir essa participação. 

 Forma de acompanhamento e assistência: Você tem a garantia de que receberá respostas a 

qualquer pergunta ou esclarecimento sobre os procedimentos a serem realizados, e aspectos 

pertinentes à pesquisa em qualquer momento. 
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 Indenização: Caso sinta-se lesado de alguma forma, pela suspeita de uso indevido das suas 

informações, ou as do menor, que não para esta pesquisa específica, você tem direito, atestado 

juridicamente, a solicitar indenização. 

 Confidencialidade e anonimização de dados: Garantimos que todas as suas informações, assim 

como as do menor, serão mantidas em sigilo, em confidencialidade e mantendo sua privacidade. 

Será garantido ainda que os resultados do estudo não vão lhe afetar negativamente. 

 Liberdade de recusa em participar do estudo: Caso não concorde com a pesquisa, recuse a 

participação do menor, indique que você não quer ceder os exames dele para essa pesquisa e não 

assine esse termo. 

 Liberdade de retirada do consentimento: Em caso de arrependimento em ter aceitado, neste 

momento, e queira desistir de ceder os exames do menor para a pesquisa, a qualquer tempo, é 

possível retirar o aceite não permitindo o uso dos dados do menor que forem coletados. Apenas 

informe de seu arrependimento. 

 

Caso haja interesse nessa participação preencha os dados abaixo indicando que é favorável e 

concorda em ceder para a pesquisa todos os exames do menor de idade sob sua responsabilidade 

legal. Você receberá a confirmação da participação do menor com um termo de consentimento do 

menor (TALE) concordando com sua participação, juntamente com uma via deste TCLE. 

Eu, ____________________________________, idade _____________, RG ______________, fui 

informado (a) dos objetivos da desta pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 

de permitir a participação do menor que sou responsável se assim o desejar. Recebi uma cópia 

impressa e assinada deste TCLE e todas as páginas foram rubricadas. 

 

_______________________________________              __________________________ 

            Assinatura do Responsável                                                                       Data 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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3.TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – (12 A 17 ANOS)                

Este é um convite para saber se você gostaria de participar da pesquisa “Correlação entre a 

densidade mineral óssea da sutura palatina mediana e a idade cronológica” pois seus pais ou 

responsáveis já permitiram que você participe mas precisamos saber da sua vontade. 

Leia este termo com calma, pois iremos contar como a pesquisa será feita e a sua atividade 

nela como participante. Caso tenha qualquer dúvida sobre esta pesquisa, busque ajuda de pessoas de 

sua confiança. Seus pais ou responsáveis tem mais informações de tudo isso. 

Descrição do estudo: Queremos estudar a maturidade da sutura palatina para saber antes do 

tratamento ortodôntico como será o sucesso desse tratamento de expansão rápida da maxila. 

 Riscos: Esta pesquisa apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco de atividades comuns como 

conversar, tomar banho, ler. E sua atividade na pesquisa é de emprestar exames de imagem 

tomográfica previamente realizados para nós. Não terá risco de mostrarmos suas informações 

pessoais a outras pessoas. 

 Benefícios: Ajudar saber antes de futuros tratamentos ortodônticos, de outros participantes, qual 

pode ser o resultado. 

 Ressarcimentos: Você não terá que gastar dinheiro para essa participação, pois todos os exames já 

foram feitos, e por isso, não receberá nenhum tipo de dinheiro ou qualquer vantagem por 

emprestar suas imagens para nós. 

 Forma de acompanhamento e assistência: Você tem a garantia de que receberá todas as respostas 

a qualquer pergunta ou informações sobre essa pesquisa em qualquer momento. 

 Indenização: Em caso de se sentir prejudicado de alguma forma, por achar que estamos usando 

suas imagens de forma errada, que não para esta única pesquisa, você tem direito garantido por 

juízes de receber uma compensação em dinheiro. 

 Confidencialidade e anonimização de dados: Garantimos que todas as suas informações serão 

guardadas em segredo e em local secreto e seguro. Será garantido ainda que os resultados do 

estudo não vão causar mal nenhum a você. 

 Liberdade de recusa em participar do estudo: Caso não concorde com a pesquisa, não aceite 

participar, fale que você não quer emprestar suas imagens para essa pesquisa e não assine esse 

termo. Não tem problema. 

 Liberdade de retirada do consentimento: Caso se arrependa de ter aceitado e queira desistir de 

emprestar as imagens, mesmo que no futuro, também não tem problema, você pode retirar de nós 

o que emprestou. Apenas informe seus pais ou responsável para nos avisar essa sua vontade. 
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Caso aceite participar da pesquisa preencha os dados abaixo mostrando que concorda em 

emprestar para a pesquisa todos as imagens do seu tratamento ortodôntico.  

 

Eu, ____________________________________, idade _____________, RG ______________, fui 

informado (a) dos objetivos da desta pesquisa, entendi tudo e não tenho dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei pedir novas informações ou desistir de participar da pesquisa se eu quiser. Recebi 

uma cópia impressa e assinada deste TALE e todas as páginas foram rubricadas. 

 

 

 

_______________________________________              __________________________ 

           Assinatura do Participante                                                                          Data 

 

 

________________________________________ 

                Assinatura do Pesquisador 

 


