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Resumo. No presente trabalho propõe-se avaliar a influência do comportamento 

biomecânico da sutura palatina mediana (SPM) na expansão rápida da maxila (ERM) pelo 

Método de Elementos Finitos. Para cada análise, a unidade funcional da sutura foi 

considerada com diferentes comportamentos mecânicos, sendo que ao todo foram quatro 

simulações: sem a SPM, SPM com módulo de elasticidade (E) igual a 1 MPa, SPM com E 

igual a 0,01 MPa e SPM com comportamento elástico bilinear.  Os resultados das análises de 

tensões apontaram que, quando não considerada a SPM do modelo, os picos de tensões 

foram reduzidos em magnitude e sua distribuição ficou restrita a uma área menor em 

comparação com quando a SPM está presente (E = 1 MPa). O aumento da rigidez da sutura 

também apresentou influência direta na quantidade de afastamento previsto na SPM após 30 

ativações do aparelho disjuntor. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que não 

considerar a SPM na simulação computacional pode ser mais adequado para casos em que a 

mesma estiver rompida cirurgicamente. Além disto, a variação do valor da tensão de 

transição (nível de tensão que a sutura pode suportar antes da ruptura) no modelo bilinear 

pode ser uma justificativa para as divergências de resultados clínicos da ERM presentes na 

literatura.  

Palavras-chave: Sutura Palatina Mediana, Biomecânica, Elementos Finitos, Expansão 

Rápida da Maxila.  
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1  INTRODUÇÃO 

 
Estudos biomecânicos utilizando o método dos elementos finitos (MEF) são frequentes 

na área da Ortodontia (Holberg e Rudzki-Janson, 2006; Provatidis et al., 2008; Wang et al., 

2012; Serpe et al., 2014). Recentes estudos computacionais têm avaliado tensões e 

deslocamentos gerados no complexo craniofacial, em função da Expansão Rápida da Maxila 

(ERM). Esta técnica terapêutica consiste, basicamente, na separação das extremidades ósseas 

da sutura palatina mediana (SPM) por meio da utilização do aparelho disjuntor palatino - um 

dispositivo fixado aos dentes posteriores com, ou sem, relativo apoio na mucosa do palato.  

De acordo com dados clínicos, ao aplicar 7 mm de abertura no expansor em pacientes de 

8 a 14 anos, pode-se observar um aumento de 2,54 mm na distância entre a coroa dos 

incisivos centrais, 36% da expansão do parafuso (Ballanti et al., 2010). Em outro estudo 

realizado com pacientes de mesma faixa etária (Weissheimer et al., 2011) foi observado que a 

ERM demonstrou um ganho esquelético de 38,5% a 39,2% (região posterior) e de 37,5% a 

54,7% (região anterior) da expansão total aplicada pelo aparelho (8 mm). A expansão sutural 

mostrou uma forma de cunha com a base larga na maxila anterior, representando 50% do 

total de expansão na região anterior e de 36% na região posterior. 

Estudos biomecânicos tentam compreender melhor este fenômeno e avaliam como essa 

terapia ortodôntica atua em todo o crânio. Iseri et al. (1998) fizeram uso de um modelo 3D do 

crânio com elementos de casca espessa e considerou todos os materiais com comportamento 

elástico linear. Simulando a ERM, foi aplicada uma expansão de 5 mm de cada lado no 

aparelho expansor e, como resultado, obteve-se um maior deslocamento na zona 

dentoalveolar, que diminuiu gradualmente nas estruturas superiores. Altos níveis de tensão 

foram observados nas regiões ósseas da maxila próximas a caninos e molares (184,62 e 56,11 

N/mm2, respectivamente), na parede lateral da cavidade nasal inferior, nos ossos zigomáticos 

e nasal, com a maior concentração de tensões nas regiões das placas pterigóides do osso 

esfenoide, próximas à base do crânio (723,49 N/mm2). Utilizando os mesmos parâmetros, um 

estudo realizado por Jafari et al. (2003) observou os seguintes resultados: deslocamento 

lateral máximo de 5,31 mm na região de incisivos centrais superiores; o máximo de 

deslocamento para a região óssea anterior foi de 1,08 mm e localizou-se na região da borda 

anterior do septo nasal. O osso nasal, sutura nasomaxilar, sutura nasofrontal e borda anterior 

do processo frontal do osso zigomático experimentaram tensões de até 320,59 MPa. Nos 

ossos frontal, parietal, temporal e occipital, durante a ERM ocorreram níveis de tensão entre 

0,0 – 40,07 MPa.  

Gautam et al. (2007) também avaliaram a distribuição de tensões ao longo das suturas 

craniofaciais com modelo de elementos finitos (EF) com elementos tetraédricos com o 

objetivo de uma melhor precisão dos resultados quando comparados com elementos de casca. 

Tensões máximas de von Mises foram encontradas ao longo das suturas frontomaxilar, 

nasomaxilar, e frontonasal, seguidas pelas suturas zigomaticotemporal e esfenozigomática. 

Ambas as tensões, de tração e de compressão, foram observadas ao longo da mesma sutura, 

como é o caso das suturas zigomaticomaxilar, zigomaticotemporal e zigomaticofrontal.  

Com base nos dados obtidos em estudo baseado na comparação entre os deslocamentos e 

distribuição das tensões para diferentes modelos de EF, Provatidis et al. (2007) apontaram 

que o modelo mais fiel para o estudo do tratamento da ERM deve conter todo o crânio com 

base em Tomografia Computadorizada (TC), dentição maxilar, incluindo a SPM e 

considerando o fenômeno de relaxamento das tensões ósseas que ocorre entre duas ativações 

sucessivas do parafuso. Em estudo subsequente, Provatidis et al. (2008) compararam os 

efeitos de diferentes graus de ossificação da SPM sobre o complexo craniofacial. O modelo 

que mais se aproximou da realidade clínica considerou todas as suturas circum-maxilares 
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totalmente ossificadas (com módulo de elasticidade igual ao do osso) e as suturas palatinas e 

transversas completamente não ossificadas (E = 1 MPa, como proposto por Verrue et al. 

(2001)). Verificou-se que as suturas maxilolacrimal, frontomaxilar, nasomaxilar, palatina 

transversa, e a sutura entre a maxila e processo pterigóide do osso esfenóide não influencia o 

resultado da ERM, enquanto a sutura zigomaticomaxilar tem influência sobre essa resposta. 

Além disso, os deslocamentos máximos foram observados na região abaixo do palato duro, a 

partir dos incisivos centrais para segundos pré-molares, os quais se dissiparam no osso frontal 

e parietal e foram nulos no osso occipital. 

O fenômeno de relaxamento das tensões ósseas que ocorre entre as ativações sucessivas 

do parafuso já foi observado em estudo clínico realizado por Isaacson & Ingram (1964). No 

entanto, as formas mais frequentes utilizadas para representar a SPM nos modelos 

computacionais foram assumi-la como: espaço vago, material com mesmas propriedades 

elásticas do osso (E = 13700 MPa) ou com propriedades elásticas semelhantes as de tecidos 

moles (E = 1 MPa). Todos os estudos aceitos nesta revisão utilizaram propriedades elásticas 

lineares para a SPM. Lee et al. (2009) sugerem que estados diferentes da SPM podem 

explicar em parte as divergências em estudos clínicos da ERM (Romanyk et al., 2013). 

O presente trabalho propõe-se a avaliar a influência do comportamento biomecânico da 

sutura palatina mediana na expansão rápida da maxila, por meio de simulações 

computacionais pelo método de elementos finitos. Além disto, analisar a distribuição de 

tensões e os deslocamentos gerados no complexo maxilar quando submetido ao tratamento 

com disjuntor palatino dentossuportado. O objetivo dessas análises é contribuir para a 

compreensão da técnica ortopédica e para a utilização de parâmetros mais adequados nos 

modelos computacionais. 

 

 

2  METODOLOGIA 

 
Para as simulações foi utilizado um modelo tridimensional composto pelos ossos da 

maxila e pelos ossos intimamente relacionados (Fig. 1). Tal modelo foi desenvolvido com  

base em imagens de TC Cone Beam de um paciente de 12 anos de idade, do sexo masculino. 

As imagens, geradas pelo tomógrafo, em formato DICOM foram importadas para o software 

de desenho assistido por computador (CAD), Simpleware® (Innovation Centre, Exerter, 

Reino Unido, 2009). Foram utilizadas para a reconstrução tridimensional 218 secções 

transversais, 285 sagitais e 231 coronais, com espaçamento de 0,45 mm entre as mesmas. O 

processamento foi feito de acordo com o contraste dos tecidos, separados inicialmente em 

osso, elementos dentários e polpa. Não foram separadas as regiões de osso cortical e 

trabecular. Após o processamento dessas secções, o modelo 3D gerado foi exportado em 

formato STL para o software RapidForm XOR3 (3D Systems Innovation Center, Seoul, 

Coréia do Sul) para a parametrização das faces sólidas do modelo. Após esse processo, o 

modelo foi exportado em formato IGES para o software SolidWorks 12 (Concord, 

Massachusetts, EUA, 2011), também software de desenho assistido por computador (CAD), 

onde o mesmo foi seccionado ao meio com o objetivo de reduzir a complexidade e o número 

de nós do modelo de EF, admitindo que o modelo seria simétrico. 

O processo de simulação computacional foi realizado no programa ANSYS 14.5 (Bela 

Engineering Group, Downers Grove, Ill) e as estruturas que compuseram o modelo foram 

consideradas com comportamento isotrópico elástico linear. As propriedades mecânicas 

atribuídas ao módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson foram as seguintes: Osso, 

10 000 MPa e 0,3; Dente, 20 000 MPa e 0,3; Ligamento Periodontal, 0,69 MPa e 0,49; 

Disjuntor/ Aço, 200 000 MPa e 0,33, respectivamente. Para cada análise, a unidade funcional 
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da sutura foi considerada com diferentes comportamentos mecânicos para avaliar como a 

mesma influenciaria nos resultados das simulações. Em um primeiro momento, modelo 1, a 

SPM foi removida e para os demais modelos a SPM foi considerada com módulos de 

elasticidade diferentes. Modelo 2 e 3, a SPM tinha comportamento elástico linear, com E de 1 

MPa e 0,01 MPa, respectivamente, e coeficientes de Poisson de 0,49. Além dessas hipóteses, 

para o Modelo 4, a unidade da sutura foi considerada com comportamento elástico bilinear (E 

inicial de 1 MPa, tensão limite (de transição) de 0,1 MPa e E final = 0,01 MPa).  

O modelo bilinear foi empregado com o objetivo de conferir ao modelo de EF uma 

representação mais próxima da realidade. Tal modelo visa representar as diferentes 

resistências que a região da sutura confere ao modelo antes e após o seu 

rompimento/separação. O módulo de elasticidade inicial de 1 MPa objetiva representar o 

comportamento do tecido conjuntivo organizado que principalmente compõe a sutura 

(Provatidis et al., 2007). Com base em simulações prévias e analisando os resultados de 

deslocamento para o ajuste de parâmetros do modelo bilinear, foi atribuída uma tensão de 0,1 

MPa como tensão limite para a mudança de módulo de elasticidade. Sugere-se que este valor 

represente sob qual tensão ocorreria uma desorganização da unidade funcional da SPM e, 

após esse fato, o módulo de elasticidade da unidade funcional é reduzido para representar um 

tecido conjuntivo desorganizado (E final = 0,01 MPa). Estas hipóteses, de tensão limite e 

módulo de elasticidade de tecido conjuntivo desorganizado, foram assumidas neste estudo 

com o objetivo de criar um modelo de EF que representasse a abertura da SPM conforme 

observado em estudos clínicos presentes na literatura.  

 

 

Figura 1 - Modelo geométrico 3D com aparelho disjuntor dentossuportado fixado aos dentes 

posteriores. (Em coloração cinza claro: osso; cinza escuro: aparelho disjuntor/aço; bege: elementos 

dentários; marrom: unidade funcional osso-sutura). 
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Ao final do processo de discretização, obteve-se um modelo com 462916 elementos 

tetraédricos e 749935 nós (Fig. 2).  

As condições de contorno foram aplicadas, na região onde a simetria foi empregada (face 

em que o modelo foi seccionado), para restringir o movimento transversal. Na região 

posterior foram aplicadas restrições de movimento totais e parciais com a finalidade de 

representar as restrições impostas pela base do crânio. As restrições aos movimentos foram 

realizadas apenas na região posterior do modelo, o mais distante possível da face com a 

finalidade de não influenciar nos resultados de tensões na região anterior do crânio (face). A 

face medial do aparelho disjuntor foi a região escolhida para aplicar o deslocamento, no eixo 

horizontal, como realizado pelo parafuso disjuntor e, também restringir o deslocamento nos 

eixos vertical e anteroposterior como imposto pela própria estrutura do aparelho. Os 

deslocamentos aplicados nas simulações foram de 0,125 mm para um lado (totalizando 0,25 

mm - uma ativação do aparelho) e 3,75 mm, simulando o deslocamento total médio na ERM 

(totalizando 7,5mm - 30 ativações) (Fig. 2). As simulações foram realizadas na metade 

esquerda do modelo e os resultados foram espelhados para o lado oposto. 

 

 

Figura 2 - Modelo de elementos finitos à esquerda e, à direita, a delimitação das áreas em que foram 

aplicadas as condições de contorno no modelo. (A – região em que o deslocamento referente à ERM foi 

aplicado; B, C e E – regiões com restrição parcial de movimento; D- restrição total de movimento). 

 

 

3  RESULTADOS 

 
Em todos os resultados das análises de tensões de tração e de compressão previstos para 

o osso, os valores (picos) máximos mostrados nas escalas de cores nas figuras a seguir estão 

localizados nas regiões em que as condições de contorno foram aplicadas (região posterior do 

modelo). Por não ser uma região de interesse para este estudo, tais pontos não foram 

apontados nas imagens. 

Para avaliar a influência da SPM na distribuição das tensões, bem como as demais 

estruturas compostas, nos estágios iniciais da ativação do aparelho disjuntor, foram simulados 

os modelos 1 e 2 com apenas uma ativação do aparelho disjuntor (0,125 mm). Essa análise 

visou reduzir o erro da simulação, uma vez que o modelo considera comportamento elástico 

linear para todas as estruturas, o que é uma simplificação grande, já que o tecido ósseo, bem 
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como demais estruturas compostas de tecido conjuntivo, sofrem relaxamento no intervalo 

entre as ativações do disjuntor. Os resultados das análises de tensões apontaram que, quando 

removida a SPM do modelo de EF (Modelo 1), os picos de tensões máximas principais 

ficaram em torno de 1 MPa nas proximidades da órbita e na face lingual do osso alveolar 

próximos ao primeiro molar. Quando a SPM foi considerada (Modelo 2), observou-se um 

acúmulo de tensões máximas no osso alveolar por vestibular e lingual na região dos dentes de 

suporte, no início do processo zigomático da maxila, assoalho nasal e nas paredes internas da 

cavidade nasal prevendo picos de 1,5 a 2 MPa (Fig. 3).  

 

Figura 3. Distribuição de tensões máximas e mínimas principais para o modelo sem sutura (modelo 1) e o 

modelo com SPM com E=1 MPa (modelo 2). 

 

Em relação à compressão, tensões mínimas principais também foram observadas 

diferenças entre os modelos com e sem a SPM. Na presença de sutura, os picos de tensão 

localizados na parede medial da órbita aumentaram de - 1,5 MPa para - 2 MPa (Fig. 3). 

Os elementos dentários utilizados como suporte também foram avaliados 

biomecanicamente por meio do Modelo 2. Para um única ativação do parafuso disjuntor 

dentossuportado, foram previstos picos de tensão de tração de 10 MPa no terço médio da raiz 
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palatina do primeiro molar e de compressão de - 11 MPa, próximo na região de fulcro, entre 

as raízes do primeiro molar (Fig. 4). 

 

 

Figura 4. Distribuição de tensões máximas (tração) e mínimas (compressão) nos elementos dentários 

quando aplicado deslocamento de uma ativação em aparelho dentossuportado (Modelo 2). 
 

Para avaliar as tensões geradas por todo o deslocamento aplicado pelo disjuntor (3,75 

mm para cada lado), considerando que a SPM apresenta uma menor restrição ao movimento 

de expansão após a sua ruptura, adotou-se um modelo elástico bilinear (Modelo 4). Os 

resultados apontaram que as tensões máximas principais se distribuíram em toda a borda 

anterior e inferior da órbita, fossa craniana, rebordo alveolar vestibular ao primeiro molar e 

primeiro pré-molar, face palatina do rebordo alveolar, parede lateral da cavidade nasal, osso 

nasal e se estenderam ao longo da parede medial superior da órbita com picos de 50,5 MPa. 

O assoalho nasal experimentou tensões de tração ao longo de sua extensão com picos de até 

22,5 MPa. Para as tensões principais mínimas (compressão), também mostradas na Fig. 5, 

foram previstos picos de até - 56,5 MPa em região mais inferior da parede medial da órbita. 

Na região da fossa craniana do osso maxilar e estendendo-se para o arco zigomático, os picos 

foram de - 26 MPa. Tanto o assoalho nasal, quanto o bucal, apresentaram tensões de 

compressão nas regiões medianas e médias com valores entre - 8,5 e - 11 MPa.  

 



Influência do comportamento biomecânico da sutura palatina mediana na expansão rápida da maxila. 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014. 

 

Figura 5. Distribuição de tensões principais máximas e mínimas quando aplicado deslocamento total 

no aparelho dentossuportado. Modelo bilinear para SPM (Modelo 4). 

 

Quando considerado o comportamento bilinear da SPM, houve um aumento significativo 

no tempo de simulação. Foram, aproximadamente, 144 horas em computador com 

processador Intel (R) X5670, 2 GHz e 24 GB de memória RAM. Custo operacional alto 

quando comparado com o modelo linear que levou, em média, de 5 minutos para simular os 

esforços solicitados.  

O disjuntor, por utilizar dentes posteriores como apoio, apresenta um grande efeito 

dentário na ERM. Isso pode ser observado na Tabela 1, que compara o deslocamento previsto 

na SPM (efeito esquelético e desejável da ERM) com o previsto para a face oclusal da coroa 

dentária. A razão entre abertura da SPM e deslocamento de coroa dentária é de próxima a 1:3.   
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Tabela 1. Deslocamento previsto para regiões da SPM e coroa dentária em modelo bilinear.  

 

Região da SPM 
Deslocamento 

 (% do total aplicado) 

Anterior 26,3

Pré molar 18,7 

Molar 18,1 

Posterior 14,3 

Deslocamento 

dentário 

 

Anterior/incisivo 29,2 

Pré molar 50,9 

Molar 49,8 

 

 

Os modelos 1 e 3, sem SPM e com SPM (E 0,01MPa) respectivamente, também foram 

simulados aplicando o deslocamento total. Os resultados previstos para afastamento das 

extremidades ósseas na SPM foram comparados com o modelo bilinear (Modelo 4), como 

mostra a Tabela 2.  

 

 
Tabela 2. Deslocamento previsto para a SPM para diferentes comportamentos mecânicos (% do 

total aplicado no disjuntor). 

 

Região da SPM SPM bilinear SPM 0,01 MPa SPM ausente 

Anterior 26,3 40,8 45,3 

Pré molar 18,7 28,4 31,5 

Molar 18,1 26,1 27,1 

Posterior 14,3 18,9 21,9 

 

 

A maior rigidez da sutura, atribuída inicialmente no modelo bilinear, mostrou limitar a 

quantidade total de abertura da sutura, quando são comparados os valores obtidos pelos casos 

onde apenas o módulo de elasticidade (E= 0,01 MPa), que sugere um tecido conjuntivo 

desorganizado, foi considerado. E, da mesma forma, quando comparado os resultados obtidos 

com modelo sem a SPM. Observou-se que a presença e a rigidez da sutura palatina mediana 

influenciam quantitativamente no afastamento das extremidades ósseas, assim como o 

comportamento mecânico atribuído a mesma.   

 

4  DISCUSSÃO 
 

Em um primeiro momento desse estudo, foi avaliada a influência de como a SPM é 

considerada em modelo via MEF. Os resultados obtidos, comparando a distribuição de 

tensões na presença ou ausência da SPM e também em relação ao comportamento mecânico a 

ela atribuído, coincidem com outros estudos presentes na literatura que apontam uma 

influência significativa da SPM sobre as tensões e deformações das estruturas adjacentes 

(Romanyk et al., 2013).  

Quando a SPM não é considerada, ou seja, considera-se este tecido seccionado, os 

valores de tensões se mostraram consideravelmente inferiores. Da mesma forma, no modelo 
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bilinear, quando foi variado o valor da tensão limite (valor em que ocorre a mudança do 

módulo de elasticidade), que representaria o nível de tensão que a sutura suportaria antes da 

ruptura, observou-se resultados de deslocamentos mais próximos dos observados nos estudos 

clínicos. Com base nesses dados, assume-se que diferentes comportamentos mecânicos da 

sutura podem estar relacionados com as divergências de resultados clínicos na ERM, como 

sugerido por Lee et al. (2009).  

Para um adequado modelo de EF sugere-se uma representação adequada da sutura. 

Quando o objetivo for simular a ERM com separação cirúrgica da SPM, pode-se então 

suprimi-la do modelo. Para os demais casos seria necessária, idealmente, a realização de 

ensaios mecânicos adequados para a determinação de um modelo constitutivo fidedigno. 

Porém, na ausência desse modelo constitutivo ideal, foi sugerido nesse estudo o 

comportamento bilinear. 

De acordo com alguns estudos clínicos, a abertura da sutura depende da maturação 

esquelética e geralmente ocorre em formato de "V", com fulcro na região posterior (Bishara e 

Stanley, 1987; Weissheimer et al., 2011). Este mesmo formato foi obtido em simulação 

realizada com o aparelho dentossuportado em todos os casos. Os deslocamentos obtidos 

(Tabela 2) também ficaram próximos da variação presente em estudos clínicos na literatura, 

32% a 45% na região anterior e de 12 a 32% na região posterior do palato (Ballanti et al., 

2010; Weissheimer et al., 2011). Por fim, comprovou-se a boa representação dos casos 

estudados, mesmo com o modelo utilizado não contendo todos os ossos do crânio. 

O afastamento da sutura, em relação ao total aplicado, variou em cada comportamento 

considerado para a SPM (linear, bilinear e ausente). O modelo bilinear, com resultados 

inferiores aos demais, ainda prevê valores próximos ao observado em alguns estudos clínicos 

de disjuntor dentossuportado, como mencionados anteriormente. Esta comparação confere 

confiabilidade ao modelo bilinear. De acordo ainda com a grande variação nos resultados de 

deslocamentos observados, quando alterado o comportamento de linear para bilinear, sugere-

se que importantes distorções em simulações computacionais podem ser causadas quando 

assumidos modelos lineares elásticos para estruturas com comportamentos mais complexos. 

Estudos biomecânicos presentes na literatura apontaram para altas tensões em vários 

ossos do crânio. Os picos de tensões de von Mises de até 321 MPa  foram previstas para osso 

nasal, sutura nasomaxilar, sutura nasofrontal, borda anterior do processo frontal do osso 

zigomático experimentaram (Jafari et al., 2003). Gautam et al. (2007) obtiveram tensões de 

von Mises de até 459 MPa nas suturas frontomaxilar, nasomaxilar, e frontonasal. No entanto, 

tais resultados quantitativos não representam grande confiabilidade devido a muitas 

simplificações aplicadas ao modelo, como por exemplo: malha com elementos de casca, 

requerendo simplificação na geometria (Jafari et al., 2003), ausência de ligamento periodontal, 

propriedades elásticas lineares para sutura palatina e osso. Como já mencionado 

anteriormente, o osso relaxa entre as ativações do aparelho, o que dificulta a comparação do 

valor gerado pelo somatório de um deslocamento aplicado em uma única vez em um modelo 

com comportamento de material elástico linear.  

Com o objetivo de obter valores de tensão mais próximos da realidade foram 

considerados apenas os esforços para as primeiras ativações do disjuntor devido às limitações 

do modelo linear. Apesar de apresentar padrão de distribuição das tensões semelhante aos 

demais estudos presentes na literatura, como osso nasal, arco zigomático e sutura nasomaxilar, 

os valores para tensões máximas previstos não ultrapassaram 60 MPa para essas regiões. E, 

com o modelo bilinear esses valores também foram próximos de 50 MPa, demonstrando uma 

melhor correlação do modelo bilinear com a realidade clínica. Uma vez que estudos clínicos 

realizados por Isaacson & Ingram (1964) mostraram que as forças produzidas pelo aparelho 
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disjuntor não é cumulativa, e sim, reduzem significativamente entre as ativações e durante 

todo o tratamento mantém-se dentro da faixa de 9 N e 45 N. 

Através da realização de uma análise simplificada do complexo maxilar durante a 

expansão, é mostrado que a SPM pode ter uma influência significativa na análise de tensões.  

Quando uma dada força é aplicada, e há uma falta de material na sutura palatina, os 

deslocamentos serão maiores do que quando tal material está presente. Além de que sua 

presença exerce influência sobre as tensões e deformações determinadas na sutura e nas 

regiões próximas.  

 

5    CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados, sugere-se que a simplificação do comportamento 

complexo de alguns materiais possui influência importante na análise de tensões. Algumas 

considerações podem ser feitas:  

 A presença e a rigidez da sutura palatina mediana influenciam quantitativamente 

no afastamento das extremidades ósseas, bem como nas tensões previstas 

computacionalmente; 

 Diferentes estágios de ossificação e embricamento da SPM, por interferir na 

rigidez da sutura, podem explicar em parte a variabilidade de abertura obtida em 

estudos clínicos da ERM; 

 As forças aplicadas pelos aparelhos disjuntores não são restritas somente à sutura 

intermaxilar, e sim distribuídas em todas as suturas anteriores da face para ambos 

os aparelhos; 

 As tensões elevadas promovidas ao longo de estruturas mais profundas do 

esqueleto craniofacial demonstram o papel de todo o complexo circum-maxilar 

na ERM; 

 O comportamento elástico bilinear atribuído a SPM permitiu a previsão de picos 

de tensão mais próximo da realidade biológica. 
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