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RESUMO 

 

Veloso NC. Avaliação tomográfica da densidade da sutura palatina mediana [Tese]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a densidade da sutura palatina mediana em 

imagens de tomografia computadorizada (TC) através de uma revisão sistemática que 

buscou analisar as mudanças na densidade após expansão rápida da maxila (ERM) ou 

expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC) e um estudo de 

confiabilidade intra e inter-examinador da razão da densidade da sutura. Para a revisão 

sistemática foi feita uma busca eletrônica nas bases de dados PubMed, Cochrane - 

/Library, Scopus, Virtual Health Library (VHL) e Web of Science. Os critérios de inclusão 

adotados foram: ensaios clínicos em humanos com desenho prospectivo ou 

retrospectivo; indivíduos que tenham sido submetidos à ERM ou ERMAC como forma 

de tratamento, com avaliação da densidade óssea da sutura palatina antes e após a 

intervenção por meio de TC. Foi feita a análise da qualidade metodológica e de risco de 

viéses e realizada uma meta-análise. Doze artigos foram selecionados para leitura 

completa, sendo que 6 se enquadraram nos critérios de inclusão. Foi realizada uma 

meta-análise com 3 destes artigos, que mediram a densidade da sutura em três 

regiões: anterior, média e posterior. A heterogeneidade foi mínima na região anterior (I2 

= 0%), alta na média (I2 = 70%) e moderada na posterior (I2 = 50%). A densidade da 

região posterior teve uma diminuição significativa, independente do procedimento 

utilizado. Nas regiões anterior e média não há evidência suficiente para afirmar que a 

densidade da sutura é diferente após 6 meses da ERM. Mais estudos são necessários 

para avaliar o comportamento da densidade na região posterior da sutura palatina 

mediana e para comparar diretamente as diferenças de densidade da sutura entre ERM 

e ERMAC. Para o estudo de confiabilidade, foram selecionadas 120 tomografias 

computadorizadas de feixe cônico de pacientes entre 7 a 37 anos. A densidade foi 

medida em três regiões: sutura (Ds), processo palatino da maxila (Dppm) e palato mole 

(Dpm), e depois calculada a razão da densidade da sutura palatina mediana (RDsp). Para 



avaliar a confiabilidade do método, 3 ortodontistas realizaram as medições duas vezes, 

com intervalo mínimo de duas semanas. Todas as medidas foram avaliadas quanto à 

sua confiabilidade intra e inter-examinador por meio do coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC), teste t pareado e gráficos de Bland-Altman. De acordo com os 

resultados do ICC, e teste t pareado a medida Ds teve uma confiabilidade boa para a 

maioria das comparações, as medidas Dppm e Dpm tiveram uma confiabilidade moderada 

e a RDsp uma confiabilidade fraca para todas as comparações, tanto intra quanto inter-

examinador. Os gráficos de Bland-Altman demonstraram médias das diferenças 

significativas e limites de 95% de concordância altos. A medida com maior limite de erro 

foi a Dppm. A razão da densidade também demonstrou diferenças importantes, para 

todas as análises, tanto intra como inter-examinador. A confiabilidade intra e inter-

examinador da razão da densidade da sutura palatina mediana não foi considerada 

aceitável. Há necessidade de melhora na determinação de como medir a densidade do 

processo palatino da maxila e de treinamento adequado para uma boa aplicação desse 

método. 

 

Palavras-chave: Densidade óssea; Tomografia Computadorizada por Raios X; Técnica 

de Expansão Palatina; Suturas Cranianas 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Veloso NC. Tomographic evaluation of the midpalatal suture density [Thesis]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

 
The aim of this study was to evaluate the midpalatal suture bone density with computed 

tomography (CT) images to assess differences in density after expansion using either 

RME or SARPE with a systematic review and an intra and inter-examiner reliability study 

of the suture density ratio. For the review an electronic search was performed in the 

PubMed, Cochrane Library, Scopus, Virtual Health Library (VHL) and Web of Science 

databases. Inclusion criteria comprised studies that evaluated patients submitted to 

RME or SARPE procedure; assessment and report of midpalatal suture bone density 

before and after performing the expansion in Hounsfield units using CT. The risk of bias 

was analyzed and a meta-analysis was performed. Twelve articles were selected for full 

text reading and 6 fulfilled the inclusion criteria. A meta-analysis was performed using 

three of these articles that measured bone density in different areas in the midpalatal 

suture: anterior, middle and posterior. The heterogeneity was minimal in the anterior 

region (I2 = 0%), high in the middle region (I2 = 70%) and moderate (I2 = 50%) in the 

posterior region. The posterior region had a significant decrease in the suture density, 

independently of the procedure. In the anterior and median regions, there is no evidence 

to assert that midpalatal suture density is different after 6 months of RME. More studies 

are needed to evaluate the density behavior in the posterior region of the midpalatal 

suture and further studies are necessary to directly compare the sutural density 

differences between these two types of procedures, rapid maxillary expansion (RME) 

and surgical rapid palatal expansion (SARPE). For the reliability study, 120 cone beam 

computed tomography images from 7 to 37-year-old patients were analyzed. The 

density was measured in three different areas: palatal suture (Ds), palatal process of the 

maxilla (Dppm) and soft palate (Dsp), and then the midpalatal suture density ratio (MSDR) 

was calculated. Three orthodontists performed the measures twice, with a minimal two-

week interval.  The intra and inter-examiner reliabilities were accessed by means of 



intraclass correlation coefficient (ICC), paired t test and Bland-Altman method. 

According to ICC and paired t test results, Ds presented good reliability for most of the 

comparisons, Dppm and Dsp presented moderate reliability and MSDR poor reliability for all 

comparisons, either intra or inter-examiner. Bland-Altman plots show significant mean 

differences and high 95% limits of agreement. Dppm was the measurement with greater 

differences. The density ratio also presented important differences, for all intra and inter-

examiner analyses. The intra and inter-examiner reliability was not considered 

acceptable. There is a need to improve the palatal process of the maxilla measurement 

and a proper training for a good application of this method. 

 

Key-words: Bone Density; Palatal Expansion Technique; Tomography, X-Ray 

Computed; Cranial Sutures 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A ERM é um procedimento ortopédico eficaz, extensamente utilizado no 

tratamento de atresia maxilar. A ERM resulta em abertura da sutura palatina através de 

força de alta magnitude, produzindo expansão transversal da maxila.1  

A sutura palatina mediana é uma sutura única. Função mastigatória e hormonal, 

fatores genéticos, e parâmetros mecânicos determinam sua maturação e estrutura. Não 

há correlação comprovada entre término da maturação corporal esquelética e 

fechamento da sutura. Além disso, existe alta variação individual e morfológica. 2,3  

Complicações, insucessos e recidivas no tratamento se tornam mais frequentes 

com o aumento da idade do paciente.4 A maturação esquelética da adolescência até a 

idade adulta jovem envolve fechamento progressivo da sutura palatina da região 

posterior para anterior, diminuindo a resposta esquelética à ERM, e eventuais falhas na 

separação das hemi maxilas. O fechamento das suturas craniofaciais, incluindo a sutura 

palatina mediana, torna a ERM impraticável, sendo necessário recorrer à ERMAC.5 Este 

procedimento é invasivo, dispendioso e associado a riscos cirúrgicos.6 Dessa forma, 

uma avaliação personalizada do estágio de maturação esquelética do paciente na área 

de interesse poderia ser um importante preditor do sucesso da ERM7. 

Para ajudar na decisão clínica de tratar um paciente com ERM convencional ou 

ERMAC, foram propostos indicadores de maturação da sutura palatina mediana, que 

incluem: morfologia da sutura em radiografia oclusal8, indicador de maturação 

esquelética em radiografia de mão e punho9, indicadores de maturação de vértebras 

cervicais (CVM) em teleradiografias10, e classificação em 5 estágios de maturação da 

sutura palatina mediana proposto por Angelieri et al. 11  

Nas últimas décadas, a utilização de TC na prática clínica aumentou em 

decorrência das vantagens diagnósticas em relação às tradicionais imagens 

bidimensionais no planejamento ortodôntico12. Com a TC é possível visualizar a sutura 

palatina sem nenhuma sobreposição de estruturas anatômicas13. A tomografia é uma 

ferramenta de extrema utilidade na avaliação quantitativa e qualitativa dos efeitos da 

ERM e na medição da densidade óssea da sutura palatina mediana11. Grünheid et al. 7 
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propuseram um novo método de avaliação da maturação da sutura palatina por meio da 

determinação da densidade óssea dessa região, utilizando tomografia computadorizada 

de feixe cônico. Em contraste com idade cronológica, CVM e estágio de maturação da 

sutura palatina, a densidade da sutura palatina demostra correlação significativa com a 

quantidade de resposta esquelética ao tratamento com ERM avaliado em seu estudo. 

Não foi encontrada na literatura nenhuma revisão sistemática avaliando a 

densidade da sutura palatina mediana em TCs antes e após ERM. Além disso, é 

importante que um estudo de confiabilidade demonstre a aplicabilidade do método para 

fins diagnósticos no tratamento de pacientes com atresia maxilar. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Avaliar a densidade da sutura palatina mediana através de: 

  2.1 revisão sistemática que analisa a densidade da sutura antes e após a ERM 

ou ERMAC através de análise tomográfica. 

  2.2 estudo de confiabilidade intra e inter-examinador da densidade da sutura por 

meio de tomografia computadorizada de feixe cônico.   
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1. Revisão Sistemática 

 
 Foi realizada uma revisão sistemática seguindo as orientações do Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions e forma de relato do PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). O protocolo da 

mesma foi registrado na base de dados da PROSPERO sob o número 

CRD42019118948 (http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO). 

Os critérios de eligibilidade basearam-se na estratégia PICO e a População (P, 

do inglês population), Intervenção (I, do inglês intervention), Comparação (C, do inglês 

comparison) e Resultados (O, do inglês outcome) foram definidos. P: pacientes 

submetidos à expansão da maxila; I: ERM ou ERMAC; C: entre medições pré e pós-

tratamento em tomografia computadorizada; O: alterações na densidade da sutura 

palatina. Os critérios de inclusão adotados foram: ensaios clínicos em humanos com 

desenho prospectivo ou retrospectivo; indivíduos que tenham sido submetidos à ERM 

ou ERMAC como forma de tratamento, com avaliação da densidade óssea da sutura 

palatina antes e após a intervenção por meio de tomografia computadorizada. Critérios 

de exclusão: relatos de caso, série de casos, artigos de revisão, editoriais, ou opiniões, 

pacientes sindrômicos, comprometidos sistemicamente ou portadores de fenda labial 

e/ou palatina. 

 Uma busca sistemática foi realizada nas bases de dados PubMed, Cochrane, 

Scopus, BVS (Biblioteca virtual de saúde - Lilacs e BBO) e Web of Science, até 

Fevereiro de 2018 com alertas até Novembro de 2019. Os critérios de elegibilidade 

nortearam a definição de chaves de termos e descritores. Estratégias específicas de 

busca foram desenvolvidas para cada base de dados sob a orientação de uma 

bibliotecária (DM) com experiência em revisões sistemáticas (Tabela 1). A literatura 

cinza (Grey literature) foi acessada pelo System for Information on Grey Literature in  
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 Tabela 1: Estratégia de busca específica para cada base de dados eletrônica                    
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Dental Research Europe (Open- Grey) e também resumos da conferência anual da 

International Association for (IADR). Uma pesquisa complementar foi realizada nas 

referências bibliográficas dos estudos incluídos. Não houve nenhuma restrição quanto à 

data e idioma das publicações. 

 Após a importação dos resultados e exclusão de duplicatas, dois revisores (NCV 

e COL) avaliaram, de modo independente, a lista de títulos e resumos para selecionar 

estudos de acordo com os critérios de elegibilidade. Os artigos completos foram 

analisados quando as informações fornecidas no título e resumo foram insuficientes. 

Discordâncias entre os dois revisores foram resolvidas com um terceiro revisor (CTM). 

Os autores de alguns estudos foram contatados por e-mail para fornecer dados e 

informações adicionais quando necessário. 

 Os dados foram extraídos dos artigos selecionados por dois revisores (NCL e 

COL); as divergências entre os revisores foram resolvidas por meio de uma discussão 

e, quando necessário, por meio de consulta com um terceiro revisor (CTM). Os itens 

coletados foram: tipo de estudo, tipo de imagem, paciente (n, sexo e idade), 

intervenção, período de avaliação da densidade, região de medição, estatística e 

resultados. 

A avaliação da qualidade metodológica e a análise do risco de vieses foram 

realizadas por dois investigadores (NCV e COL) nos estudos incluídos. A ferramenta 

Quality assessment tool for before-and-after studies (https://www.nhlbi.nih.gov/health-

topics/study-quality-assessment-tools) foi utilizada. Apesar desta ferramenta incluir 12 

itens, 3 não eram aplicáveis aos estudos avaliados, e 9 foram utilizados: (1) se a 

pergunta ou objetivo do estudo foi claramente exposto; (2) se os critérios de 

elegibilidade foram pré-especificados e claramente descritos; (3) se os participantes da 

pesquisa eram representativos da população; (4) se todos os participantes elegíveis 

que atenderam aos critérios de inclusão foram incluídos; (5) se o tamanho da amostra 

era grande o suficiente para fornecer confiança nos resultados; (6) se a intervenção foi 

claramente descrita e consistentemente executada; (7) se os resultados das medidas 

foram pré-especificados, claramente definidos, válidos, confiáveis e avaliados 

consistentemente; (8) se a perda no acompanhamento após o início do tratamento foi 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/study-quality-assessment-tools
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/study-quality-assessment-tools
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de 20% ou menos e se essas perdas foram contabilizadas na análise; (9) se os 

métodos estatísticos foram executados para avaliar mudanças nas medidas pré e pós-

intervenção e se o p-valor foi fornecido. Para o item 5, foi considerado adequado o 

estudo que apresentava um cálculo amostral ou análise do poder do estudo a posteriori. 

 Ao verificar os critérios para cada item, foi atribuída uma resposta de 'sim', 'não', 

'ND' (não pôde ser determinado), ‘NA’ (não aplicável) ou ‘NR’ (não reportado). Os 

estudos foram classificados de acordo com as respostas obtidas na ferramenta de 

qualificação, e foram estabelecidos os seguintes critérios: qualidade "boa" para estudos 

com 7 a 9 respostas "sim", indicando um baixo risco de vieses; qualidade "razoável" 

para os artigos com 4 a 6 respostas "sim", indicando um risco moderado de vieses; e 

qualidade "ruim" para os registros com 1 a 3 respostas "sim", indicando falta de 

informações ou incerteza quanto ao alto risco de vieses. 

 Foi realizada uma meta-análise utilizando o software Comprehensive Meta-

Analysis (version 3.2.00089; Biostat, Inc., Englewood, NJ, USA).  

A densidade da sutura palatina mediana foi comparada em três regiões: anterior, 

média e posterior. Os dados extraídos dos artigos e inseridos no software foram as 

médias dos valores de pré e pós-expansão e os desvios-padrão. A heterogeneidade foi 

testada usando o Q-value, I2 index, e Tau2. Um modelo de efeitos aleatórios foi utilizado 

e as medidas do efeito para subgrupos foram apresentadas em gráficos de meta-

análise (forest plots).  

Foram previstas análises de sensibilidade para ponderar o efeito e a influência 

de possíveis fontes de heterogeneidade sobre o resultado final. 
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3.2. Confiabilidade da razão da densidade da sutura palatina mediana 

 

O protocolo desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil (CAAE - 

93548518.4.0000.5243). A amostra do presente trabalho é proveniente do banco de 

dados da Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFF. Foram 

selecionadas tomografias computadorizadas de feixe cônico de 120 indivíduos (69 do 

sexo feminino; 51 do sexo masculino), na faixa etária de 7 a 37 com média de 14 anos. 

Pacientes sindrômicos, comprometidos sistemicamente e portadores de fenda labial 

e/ou palatina foram excluídos. 

As imagens foram obtidas por um tomógrafo computadorizado iCat-3D, com 

campo de visão de 24 cm e tamanho do voxel de 0,4 mm. Posteriormente foram 

analisadas em um monitor de LCD com tela widescreen de 21,5", com resolução de 

1920 x 1080 pixels. As informações obtidas em arquivo de extensão DICOM foram 

importadas para o software InVivoDental 5.1 (Anatomage - San Jose, CA - EUA). Todos 

os exames foram obtidos para fins diagnósticos antes do início do tratamento 

ortodôntico na UFF. 

O software InVivoDental 5.1 foi utilizado na avaliação dos exames. Baseado na 

metodologia de Grünheid et al com adaptações, os seguintes passos foram executados 

para determinar e analisar a densidade óssea da sutura palatina mediana:  

1. Para determinar a densidade da sutura palatina, as imagens foram orientadas 

nas vistas sagital e frontal pelo plano palatino, de forma que o cursor 

horizontal do software (linha laranja) estivesse posicionado no centro e 

paralelo ao palato duro, fornecendo um slice axial dessa região (Figura 1; A, 

B e C). 

2. Foram determinados valores de densidade para regiões definidas da sutura 

(Ds) e processo palatino da maxila (Dppm) no slice axial pré-definido por meio 

da ferramenta “HU” do software, específica para medição de densidade 

(Figura 2).  
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3. Também foi feita a análise da densidade do palato mole (Dpm): o cursor 

horizontal do software foi posicionado no limite inferior do palato duro na vista 

sagital, para assegurar que o palato mole estivesse envolvido no slice axial 

onde foi feita a medida (Figura 3; A e B). 

4. As médias dos valores de densidade foram usadas para calcular a razão da 

densidade da sutura palatina (RDsp), de acordo com a seguinte equação: 

𝑅𝐷𝑠𝑝 =
𝐷𝑠𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝐷𝑝𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑙𝑎 − 𝐷𝑝𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒
 

 

Essa razão varia de 0 a 1, sendo que valores menores (próximos de 0) indicam 

que a densidade da sutura é parecida com a densidade do palato mole, ou seja, menos 

calcificado. Inversamente, valores próximos de 1 indicam que a densidade da sutura é 

similar à do palato duro, que é mais calcificado. 

 Três ortodontistas (N.C.V, C.O.L e I.F.O.C) foram calibrados com tomografias 

que não fizeram parte do estudo. Cada examinador recebeu 10 imagens para livre 

treinamento das medidas e foram considerados calibrados quando o coeficiente de 

correlação intraclasse (ICC) intra-examinador e inter-examinador fosse superior a 0,75. 

Após a calibração, cada examinador realizou de forma independente as medidas 

necessárias para calcular a taxa de densidade da sutura palatina nas tomografias 

selecionadas para este estudo. As medidas foram feitas duas vezes, com um intervalo 

mínimo de duas semanas entre elas, sendo que durante a execução da segunda 

medição, os examinadores não tiveram acesso às suas primeiras medidas. Todas as 

120 tomografias foram codificadas por outro autor do trabalho, de modo que os 

examinadores não tiveram acesso ao nome, idade e sexo dos pacientes nas 

tomografias durante as medições.  

Todas as medidas (Ds, Dppm, Dpm e RDsp) foram avaliadas quanto à sua 

confiabilidade. O ICC foi utilizado para avaliar a concordância intra e inter-examinador. 

A confiabilidade foi analisada de acordo com o valor do ICC, sendo considerada 

excelente para valores acima de 0,9; boa entre 0,75 e 0,9; moderada entre 0,5 e 0,75 e 

fraca para valores abaixo de 0,5.14 As diferenças entre as medidas intra e inter-

examinador também foram avaliadas pelo método Bland-Altman15 por meio de gráficos. 
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Figura 1. Orientação das imagens no software Invivo: o palato duro foi orientado paralelo ao 

solo nas vistas: A sagital e B coronal. C, slice axial central onde foram feitas as medidas. 
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Fig 2. Slice axial utilizado para determinar os valores de densidade da sutura e do processo 

palatino: a Ds foi determinada por um retângulo de 6 mm de largura centrado na sutura palatina, 

sendo que o limite anterior é a porção distal do forame incisivo estendendo-se até a distal dos 

primeiros molares (representado pela linha azul); a Dppm foi determinada por um quadrado 4x4 

mm localizado na região de maior densidade na cortical do processo palatino. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 3. A, vista sagital, com cursor laranja posicionado na borda inferior do palato duro para 

determinação do B, slice axial onde foi analisada a Dpm, por meio de um quadrado 4x4 mm 

localizado em linha média na região de menor densidade do palato mole. 

 

B A 



25 
 

4.  RESULTADOS 

 

4.1 Resultados da Revisão Sistemática 

 

Seleção de estudo e características 

 O fluxograma do processo de seleção dos artigos está exposto na Figura 1. A 

estratégia de busca estabelecida recuperou 226 artigos. Após exclusão das duplicatas, 

174 artigos permaneceram e 12 foram selecionados para leitura completa. Sete artigos 

preencheram os critérios de inclusão. Entretanto, já que dois artigos31,24 analisaram a 

mesma amostra, apenas o que apresentou mais medições foi mantido na revisão. 

Dentre os seis artigos finalmente incluídos, cinco obtiveram qualidade 

“razoável”,23,25,26,27,30 um qualidade “boa”,24 e nenhum teve qualidade “ruim” na 

avaliação da qualidade metodológica (Tabela 2). Os objetivos de todos os estudos 

foram claramente expostos, os critérios de elegibilidade pré-especificados e claramente 

descritos, e a intervenção foi claramente descrita e consistentemente executada. Todos 

os artigos forneceram os testes diagnósticos utilizados para avaliar as mudanças das 

medições antes e após a intervenção.27 Entretanto, apenas um reportou cálculo 

amostral.24  

Informações sobre os estudos, pacientes, tipo de intervenção, período de 

acompanhamento, imagem utilizada, medições, análise estatística e resultados são 

fornecidas na Tabela 3. 

  



26 
 

 

   Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos (PRISMA) 

 

 

 



27 
 

Tabela 2: Qualidade metodológica dos estudos incluídos na revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR, not reported (não relatado); CD, cannot determine (não é possível determinar) 
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Tabela 3: Dados dos estudos incluídos na revisão 
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Resultados dos estudos individuais, meta-análise e análises adicionais 

Dos 6 estudos restantes, quatro estudos corrigiram a constrição maxilar por 

meio de ERM24,25,27,30, e dois com ERMAC.23,26 Três estudos utilizaram 

TCFC26,27,30 e três TC.23-25 Todos os artigos analisaram a densidade da sutura 

antes e após a expansão e mediram a densidade em pelo menos três regiões 

diferentes na sutura palatina mediana: anterior, média e posterior. Todos os 

estudos mediram a densidade em Hounsfield units (HU). 

Quatro artigos avaliaram os pacientes por 6 meses pós-expansão,13,19-21 um 

avaliou por 7 meses14 e um não relatou o tempo de avaliação pós-expansão.22 Os 

métodos utilizados para medir a densidade da sutura variou. Cinco estudos 

avaliaram a densidade na vista axial24-27,30 e um estudo na vista coronal.23 Todos 

os seis artigos determinaram regiões específicas de medição da densidade nas 

porções anterior, média e posterior da sutura. 

Três artigos23,24,30 foram incluídos na meta-análise por apresentarem os 

dados necessários para que as comparações fossem possíveis. Os autores 

correspondentes dos artigos que não possuíam dados suficientes foram 

contactados duas vezes por email para esclarecimentos ou fornecimento de dados 

adicionais, porém nenhum deles respondeu. 

Inicialmente, foi feita uma comparação considerando como subgrupos as 

regiões anterior, média e posterior, utilizando os três artigos incluídos na meta-

análise. Foi possível utilizar os três artigos nas comparações das regiões anterior 

e média, uma vez que mediram em regiões similares. Já na região posterior, 

apenas em dois artigos a densidade foi medida em áreas semelhantes. 

Nas regiões anterior e média, quando os três artigos com os dois tipos de 

expansão foram incluídos (Figura 2), a heterogeneidade foi alta (I2 = 97% e 96%, 

respectivamente) e a diferença não foi significativa (p = 0.416 e 0.154, 

respectivamente). Foi feita uma análise de sensibilidade por meio da remoção do 

único artigo que utilizou SARPE,23 por ter tido um comportamento diferente dos 

demais e ter sido o único artigo com uma diminuição significativa (p < 0.001) na 
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densidade óssea nas regiões anterior e média. Com essa análise de sensibilidade, 

a heterogeneidade diminuiu nos dois subgrupos, se tornando mínima na região 

anterior (I2 = 0%), mas ainda alta na região média (I2 = 70%) e a diferença da 

densidade continuou não significativa (Figura 3). 

A heterogeneidade foi moderada (I2 = 50%) e significativa (p < 0.001) na 

região posterior, embora um artigo de cada procedimento, ERM24 e ERMAC,23 

tenha sido incluído. A diferença de -300.92 HU indicou uma diminuição 

significativa na densidade da sutura. 

Uma vez que a heterogeneidade foi menor, a comparação após a análise 

de sensibilidade foi a selecionada como resultado final para as regiões anterior e 

média, que não demostraram diferenças significativas na densidade da sutura com 

ERM. 
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Figura 2. Comparação da média da diferença antes e após ERM ou ERMAC. 

 

Figura 3. Comparação da média da diferença antes e após ERM. 
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4.2 Resultados da confiabilidade da razão da densidade da sutura palatina 

mediana 

  

As tabelas 1 e 2 fornecem o ICC, média e desvio padrão das diferenças 

absolutas, p-valor proveniente de teste t pareado, além dos percentis 75 e 90 para 

cada medida intra e inter-examinadores, respectivamente. 

Os resultados da confiabilidade intra-examinador (Tabela 1) gerados pelo 

ICC foram as seguintes: das 12 avaliações, cinco foram acima de 0,9; quatro entre 

0,75 e 0,9; uma entre 0,5 e 0,75 e duas abaixo de 0,5.  

 

 

Tabela 1. ICC, média e desvio padrão das diferenças, p-valor e percentis para análise da 

confiabilidade intra-examinador 

 

 

T1 – tempo 1; T2 – tempo 2; Ds – densidade sutura palatina; Dppm – densidade do processo palatino 

da maxila; Dpm – densidade do palato mole; RDsp - razão da densidade da sutura palatina; ICC – 

índice de coeficiente de concordância; DP – desvio padrão 

Confiabilidade intra-examinador (T1 x T2) 

  Ds Dppm Dpm RDsp 

Examinador 1     

ICC 0.759 0.730 0.787 0.148 
Média das diferenças 

absolutas (DP) 
98,39 

(106,43) 
134,32 

(140,04) 
50,54 (66,07) 0,26 (0,50) 

p-valor  0.509 0.606 0.215 0.716 

Percentil 75 56.7 83.5 37.5 0.15 

Percentil 90 120.7 173.3 86 0.31 

Examinador 2     
ICC 0.912 0.898 0.940 0.392 

Média das diferenças 
absolutas (DP) 

47,61 (75,64) 80,75 (86,34) 39,99 (72,55) 0,15 (0,32) 

p-valor  0.912 0.110 0.582 0.386 

Percentil 75 24 35.7 21 0.07 

Percentil 90 66.6 124 54.8 0.19 

Examinador 3     
ICC 0.948 0.934 0.967 0.784 

Média das diferenças 
absolutas (DP) 

43,38 (54,43) 70,43 (63,28) 21,38 (25,60) 0,08 (0,07) 

p-valor  0.085 0.097 0.111 0.032 

Percentil 75 39.5 41.7 8 0.08 

Percentil 90 76.7 105.6 31.6 0.16 
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Na análise inter-examinador (Tabela 2), das 12 comparações, três foram 

acima de 0,9; quatro entre 0,75 e 0,9; duas entre 0,5 e 0,75 e três abaixo de 0,5. O 

ICC mais baixo foi para a medida razão da densidade em todas as comparações 

inter-examinador e em duas das três comparações intra-examinador. 

 

 

Tabela 2. ICC, média e desvio padrão das diferenças, p-valor e percentis para análise da 

confiabilidade inter-examinador 

 

Confiabilidade inter-examinador 

  Ds Dppm Dpm RDsp 

Ex 1 x Ex 2     

ICC 0.852 0.773 0.743 0.363 
Média das diferenças 

absolutas (DP) 
72,54 (92.07) 

126,67 
(132,41) 

55,89 (81,27) 0,18 (0,29) 

p-valor  0.480 p<0,001 0.850 0.039 

Percentil 75 37.7 138 25.7 0.02 

Percentil 90 101 243.4 73 0.17 

Ex 1 x Ex 3     
ICC 0.936 0.735 0.947 0.342 

Média das diferenças 
absolutas (DP) 

54,85 (52,52) 
157,42 

(161,40) 
27,60 (31,97) 0,17 (0,28) 

p-valor  0.830 p<0,001 0.700 p<0,001 

Percentil 75 39.5 198.2 17.7 0.01 

Percentil 90 77.5 294.6 37.8 0.08 

Ex 2 x Ex 3     
ICC 0.922 0.824 0.779 0.398 

Média das diferenças 
absolutas (DP) 

51,11 (65,87) 
110,06 

(124,76) 
48,04 (77,30) 0,13 (0,21) 

p-valor  0.240 p<0,001 0.980 0.010 

Percentil 75 43.5 130 24.7 0.05 

Percentil 90 77.7 243.5 49 0.14 

 

T1 – tempo 1; T2 – tempo 2; Ds – densidade sutura palatina; Dppm – densidade do processo palatino 

da maxila; Dpm – densidade do palato mole; RDsp - razão da densidade da sutura palatina; ICC – 

índice de coeficiente de concordância; DP – desvio padrão; Ex - examinador 
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As médias das diferenças foram altas para a maioria das comparações, 

ficando entre 5% a 10 % do máximo da magnitude das medidas para a maioria 

das comparações. Para a medida Dppm a média variou em até 13% e para RDsp 

variou entre 15% e 26% do máximo da magnitude. O resultado do teste t pareado 

não mostrou diferença significativa na comparação intra-examinador. Porém, 

todas as comparações inter-examinador da medida Dppm e uma da razão da 

densidade mostraram diferença significativa. 

Gráficos de Bland-Altman para as comparações intra e inter-examinador 

estão expostos nas figuras de 4 a 7 e descritos a seguir.  

Medida Ds: apresentou nessa amostra magnitude em HU de até 1000, sendo 

considerado aceitável um erro máximo de até 150 de diferença, em termos 

proporcionais. Na análise intra-examinador, um dos examinadores (3) teve um 

limite de 95% das diferenças próximo a essa margem de erro. Já os examinadores 

1 e 2 tiveram ultrapassaram limites aceitáveis, representando um erro significativo. 

Para a análise inter-examinador, nas comparações dois a dois, duas ficaram 

próximas a 150. Já na comparação entre os examinadores 1 e 2 a diferença não 

foi aceitável (> 200). 

 Medida Dppm: apresentou magnitude em HU de até 1200, quando é 

considerado aceitável um erro de até 180 de diferença. Na análise intra-

examinador, o avaliador 3 teve um limite de 95% das diferenças próximo à essa 

margem de erro, enquanto os outros dois obtiveram diferenças significativas, 

chegando a 389. Já na análise inter-examinador, nas três comparações houve 

diferenças importantes, sendo a maior entre os examinadores 1 e 3 com um limite 

máximo de diferença de 493. 

 Medida Dpm: demonstrou nessa amostra magnitude em HU de até 700, 

quando é considerado aceitável um erro máximo de até 105 de diferença. Na 

análise intra-examinador, um dos examinadores (3) obteve diferença inferior a 

essa margem de erro, enquanto os outros dois ultrapassaram diferenças acima do 

erro máximo. Na análise inter-examinador, apenas na comparação entre os 

examinadores 1 e 3 houve um erro abaixo do limite. Para as outras duas 
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comparações as diferenças ultrapassaram o erro máximo, sendo de até 195 na 

comparação entre os examinadores 1 e 2. 

 Medida RDsp: apresentou uma magnitude em HU de 1, e foi considerado 

aceitável um erro máximo de até 0,15. Na análise intra-examinador, todos 

apresentaram diferença superior ao limite aceitável, chegando até a 1,13, superior 

à magnitude da medida para um dos examinadores. Na avaliação inter-

examinador, todos os grupos de comparação alcançaram limites de erros muito 

acima do aceitável, sendo o maior na comparação entre os examinadores 1 e 2, 

de 0,74. 

As medidas de percentis (Tabelas 1 e 2) mostram que 90% das diferenças 

entre os valores mensurados (Percentil 90) caem para aproximadamente metade 

dos extremos dos limites de concordância de 95% dos gráficos de Bland-Altman 

na maioria das vezes. 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

 

Figura 4. Gráficos de Bland-Altman para as comparações intra-examinador das medidas: A, densidade da sutura; B, densidade do 

processo palatino da maxila 
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Figura 5. Gráficos de Bland-Altman para as comparações intra-examinador das medidas: C, densidade do palato mole; D, Razão 

da densidade da sutura palatina 
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Figura 6. Gráficos de Bland-Altman para as comparações inter-examinador das medidas: A, densidade da sutura; B, densidade do 

processo palatino da maxila 
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Figura 7. Gráficos de Bland-Altman para as comparações inter-examinador das medidas: C, densidade do palato mole; D, Razão da 

densidade da sutura palatina
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5. DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar tomograficamente a densidade da 

sutura palatina mediana através de uma revisão sistemática de estudos que 

avaliassem indivíduos antes e após expansão da maxila; e através de um estudo 

de confiabilidade de método recente proposto para avaliar a densidade da sutura 

como método diagnóstico para definir o procedimento de escolha para expansão. 

Na revisão sistemática foram incluídos artigos que trataram a deficiência 

transversa da maxila com ERM ou ERMAC e analisaram as imagens de 

tomografia computadorizada com HU, que é o método mais atual para determinar 

a densidade óssea e tem sido usado por dentistas para quantificar a estrutura e 

qualidade do osso maxilar e mandibular.16,17  

Apesar de os ensaios clínicos randomizados (RCTs) serem o tipo de estudo 

ideal a ser incluído em uma revisão sistemática, no caso da definição do tipo de 

procedimento a ser adotado, ERM ou ERMAC, não é ético incluir a  randomização 

porque o paciente deve ter a melhor opção de tratamento disponível, 

especialmente quando se considera procedimentos cirúrgicos. O cegamento 

também não é possível devido à natureza dos procedimentos.18 Portanto, seis 

estudos clínicos não-randomizados foram incluídos nesta revisão.  

O risco de viéses foi avaliado através de uma ferramenta de qualificação 

para estudos antes-e-depois, que é útil para comparar os efeitos de um 

procedimento relacionado aos valores do desfecho iniciais e está bem 

estabelecida na literatura.18-20 Os estudos incluídos foram classificados como 

apresentando qualidade boa ou moderada, considerando a metodologia de 

estudos before-and-after. Contudo, estes estudos forneceram menor evidência 

científica do que teria sido obtida de RCTs, considerando que a randomização e 

cegamento não são facilmente aplicáveis ou éticos para esse tipo de tratamento. 

Esta pode ser considerada uma limitação desta revisão. Além disso, alguns dos 

estudos não reportaram dados suficientes, como, por exemplo, os testes 

estatísticos usados; os p valores; o desvio padrão; ou se o tamanho da amostra foi 



41 
 

suficiente, indicando a necessidade de estudos melhor conduzidos sobre o 

assunto.  

Os três artigos incluídos na meta-análise mediram a densidade óssea em 

áreas diferentes da sutura palatina mediana. As medidas foram agrupadas em 3 

regiões, anterior, média e posterior, apesar da forma de medir não ser exatamente 

a mesma nos artigos. Nas regiões anterior e média, foi possível incluir os três 

estudos, mas na posterior apenas dois.23,24 Como só foi possível incluir um artigo 

com ERMAC, ele foi inserido junto com os de ERM e removido em uma análise de 

sensibilidade para avaliar como ele impactava a heterogeneidade. Isso representa 

uma limitação na análise dos resultados, uma vez que a ERM e ERMAC são 

procedimentos muito distintos com efeitos diferentes na densidade óssea após a 

expansão.  

É importante destacar que a região posterior teve uma diminuição 

significativa na densidade da sutura, independente do procedimento, ERM24 ou 

ERMAC,23 com uma heterogeneidade moderada. Os resultados de dois dos 

estudos incluídos na revisão e não na meta-análise por não apresentarem os 

dados necessários foram semelhantes aos já descritos. Eles corroboram que 6 

meses após a ERM a densidade óssea da região posterior ainda não havia 

atingido o nível inicial25 e o mesmo período após a ERMAC a densidade da sutura 

apresentava uma diminuição na região posterior que atingia 65,7% do valor 

inicial.26 

Nas regiões anterior e média, a partir dos resultados da meta-análise não 

há evidência para afirmar que a densidade da sutura palatina seja diferente após 6 

meses da ERM. Considerando os artigos individuais incluídos na revisão, apenas 

um25 relatou mudanças significativas. 

Destaca-se que os dois artigos de ERMAC incluídos na revisão mostraram 

uma diminuição da densidade nas três regiões, apesar de um dos estudos26 não 

ter sido incluído na meta-análise e não relatar o p valor.  
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A fusão da sutura da maxila acontece primeiro na região posterior e depois 

progride para a porção anterior com a neoformação óssea. Por esse motivo, a 

abertura da sutura acontece na forma de triângulo com a base localizada na parte 

frontal da maxila e a expansão ocorrendo predominantemente nas regiões anterior 

e média.27 A densidade ótica da região posterior examinada em radiografias 

oclusais foi relatada como diminuindo mais do que na região anterior,28 

semelhante aos nossos resultados. Talvez, devido à ossificação mais precoce da 

parte posterior da maxila, seja razoável imaginar que depois de uma ERM ou 

ERMAC a diferença na densidade da sutura nessa região seja maior, uma vez que 

a densidade óssea já era maior nessa região antes da expansão. O oposto 

acontece nas regiões anterior e média: uma densidade menor antes da expansão 

pode levar a uma diferença menor ou até nenhuma diferença na densidade da 

sutura nessas regiões. Mais estudos são necessários para provar essa teoria e 

uma contenção anterior mais longa pode ser recomendada para prevenir 

recidivas. 

Na literatura, o período de contenção após a expansão varia de 2 a 12 

meses. Em geral, um período de 3 meses é utilizado.29 Todos os estudos incluídos 

nesta meta-análise avaliaram a densidade da sutura até 624,30 ou 7 meses23 após a 

expansão. Apesar de ser um período plausível para a ERM, esse tempo pode não 

ser suficiente no caso de ERMAC. Estudos afirmam que um período de contenção 

de 6 meses após a ERM permite a reorganização da sutura com densidade similar 

ao valor prévio à expansão.31,32 Entretanto, 7 meses após a ERMAC, os valores 

de densidade mostram que a remineralização ainda estava incompleta e era 

questionável se a ossificação presente até aquele momento seria capaz de resistir 

às forças exercidas pelas estruturas ósseas adjacentes e se a recidiva poderia ser 

evitada.23,26 Períodos de contenção após a ERMAC devem ser criticamente 

reavaliados e ensaios clínicos com acompanhamento são necessários para 

esclarecer o tempo de contenção necessário para uma estabilidade transversal 

após esse procedimento.33 De acordo com os resultados da presente meta-

análise, mais estudos são necessários para avaliar o comportamento da 

densidade na região posterior da sutura palatina mediana. Além disso, mais 
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estudos são necessários para comparar diretamente as diferenças da densidade 

da sutura entre os dois tipos de procedimento, ERM e ERMAC, uma vez que 

nenhum estudo desse tipo foi encontrado.  

A revisão sistemática mostrou a análise da densidade da sutura em regiões 

anterior, média e posterior em relação aos resultados e efeitos da expansão da 

maxila.23-27,30,31 Entretanto, o ideal é que a avaliação da densidade como 

procedimento diagnóstico e auxiliar na decisão do tipo de tratamento a ser 

adotado passe a ser posta em prática para que todos os recursos disponíveis para 

uma tomada de decisão clínica adequada seja feita, oferecendo o melhor para o 

paciente. 

Essa ferramenta de análise da maturação da sutura palatina mediana no 

local da sutura eficaz para diagnóstico e planejamento de casos de ERM foi 

posposta9 e difere da medição da densidade da sutura de estudos anteriores por 

calcular uma razão da densidade. Entretanto, é necessário que a mesma seja 

testada. Testes diagnósticos devem ser práticos, reprodutíveis e confiáveis. Para 

ser confiável, o método deve ser altamente reprodutível, ou seja, deve sempre ter 

resultados semelhantes, independente do tempo, ambiente ou examinador. 

Clinicamente, a confiabilidade desempenha um papel importante na diminuição de 

erros de diagnóstico.34,35   

Em estudos de avaliação simples da densidade no local da sutura, a 

confiabilidade intra-examinador foi avaliada25 por meio de teste t pareado e 

coeficiente de Pearson em medidas repetidas da densidade prévias e posteriores 

à ERM de 14 pacientes, sendo encontrada uma alta correlação e confiabilidade 

(>0,9). Em seu estudo, que propôs a razão da densidade, Grunheid et al. também 

testou a confiabilidade intra-examinador para as medidas de 30 pacientes. Foi 

reportado um ICC de 0,998 e uma baixa média das diferenças, expostas em um 

gráfico de Bland-Altman, indicando uma alta confiabilidade intra-examinador. 

Porém, todas as medidas de densidade (Ds, Dppm e Dpm) foram reportadas juntas, 

não retratando o valor real da confiabilidade de cada medida, além de não ter sido 

testada a confiabilidade da razão da densidade da sutura.  
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Nesse método de análise da maturação da sutura palatina mediana, é 

necessário testar a confiabilidade de cada medida separadamente, para ser 

possível detectar onde se encontra o maior erro do método, se necessário. Além 

disso, é crucial que sejam feitas análises inter-examinadores para confirmar a 

reprodutibilidade do método e que uma amostra maior seja testada.34,36 

No presente estudo a análise estatística foi realizada por meio do teste t 

pareado, do ICC e dos gráficos de Bland-Altman, pela necessidade de se utilizar 

testes complementares na análise da confiabilidade, uma vez que coeficiente de 

correlação e teste t pareado não são capazes de testar isoladamente a real 

confiabilidade de diferentes métodos ou medidas.37  

Grunheid et al, em seu artigo, não estabelece em qual região específica do 

processo palatino da maxila e do palato mole fazer a medição da densidade. Foi 

decidido pelas examinadoras do presente estudo, padronizar essas duas 

medições para diminuir possíveis erros. Para a Dppm foi estabelecido posicionar o 

cursor (quadrado 4x4mm) na região do processo palatino onde fosse encontrada a 

maior densidade. E para a Dpm, após determinar o slice axial para essa medida, o 

cursor foi posicionado na região do palato mole onde fosse encontrada a menor 

densidade, na linha média da maxila. Mesmo com essas padronizações, os erros 

encontrados foram significativos. 

Na avaliação da confiabilidade intra-examinador, nitidamente o examinador 

3 teve resultados melhores que o examinador 2 em todos os parâmetros, e ambos 

tiveram resultados melhores que o examinador 1. As 3 examinadoras deste estudo 

são ortodontistas habituadas a analisar imagens em TCFC, não tendo desta forma 

a interferência de diferentes categorias de profissionais analisando a mesma 

medida, como já foi relatado em outros trabalhos.38,39 Além disso, na comparação 

inter-examinadores, em cada comparação um conjunto de examinadores ficava 

mais discrepante, não havendo nenhuma dupla de examinadores que tivesse tido 

maior concordância em todas as medidas. 
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De acordo com os resultados do ICC, a medida Ds teve uma confiabilidade 

boa para a maioria das comparações, as medidas Dppm e Dpm tiveram uma 

confiabilidade moderada para a maioria das comparações e a medida RDsp uma 

confiabilidade fraca para todas as comparações, tanto intra quanto inter-

examinador. 

Os gráficos de Bland-Altman demonstraram médias das diferenças 

importantes e também limites de 95% de concordância altos – evidenciando que 

as medidas têm reprodutibilidade e confiabilidade apenas moderada. Erros de 

medição acima de 10% da magnitude da medida podem indicar uma grande falta 

de concordância.38 Isso ocorreu para praticamente todas as comparações deste 

estudo.  

A medida com maior limite de erro foi a Dppm, apresentado os resultados 

mais discrepantes tanto na análise do ICC e do p valor do teste t pareado, quanto 

nos gráficos de Bland-Altman, além de ter sido a única que mostrou p-valor 

significativo na análise inter-examinador (além de RDsp). Isso ocorreu 

provavelmente por ser uma medida que exige mais tempo e concentração – é 

necessário localizar no slice axial a região que apresenta maior densidade no 

processo palatino da maxila. Dessa forma, ela provavelmente foi a medida que 

mais influenciou nos erros da razão da densidade. 

A razão da densidade também demonstrou um erro importante para todas 

as análises, tanto intra como inter-examinador. É possível constatar que os erros 

somados de todas as medidas influenciam muito no resultado final, que é a razão 

da densidade, uma vez que a RDsp teve a menor confiabilidade para todas as 

análises intra e inter-examinadores.  

A medida menos desafiadora de ser realizada neste estudo foi a Ds, uma 

vez que era a primeira medição a ser feita e com menos passos a serem 

realizados, diminuindo chances de erros. Porém foi uma medida com médias das 

diferenças altas. Talvez, por serem medidas de maior magnitude, podemos inferir 
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que as discrepâncias nas medidas Ds e Dppm afetam mais o valor da densidade 

final, que é a razão da densidade.  

 Apesar de ser uma ferramenta eficaz na predição da resposta à ERM,7 

ainda são necessários treinamentos e ajustes ou modificações na maneira de 

medir para que possa ser utilizada na prática clínica de forma reprodutível e 

confiável, principalmente na medição da Dppm. 
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6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados do presente trabalho é possível concluir que: 

  6.1 Não há evidência suficiente para afirmar que a densidade da sutura é 

diferente após 6 meses da ERM nas regiões anterior e média; mais estudos são 

necessários para avaliar o comportamento da densidade na região posterior da 

sutura palatina mediana e para comparar diretamente as diferenças de densidade 

da sutura entre ERM e ERMAC. 

 6.2 A confiabilidade intra e inter-examinador da razão da densidade da 

sutura palatina mediana não foi considerada aceitável; a confiabilidade das 

densidades que compõem o cálculo dessa razão variou; há necessidade de 

melhora na determinação de como medir a densidade do processo palatino da 

maxila e de treinamento adequado para uma boa aplicação desse método. 
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