
TÍTULO: ESTUDO DA ESPESSURA DOS ARCOS DE UNIÃO DO CRÂNIO PELA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MedicinaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCSINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ANAYS OLIVEIRA DA COSTAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA JOSÉ A P S TUCUNDUVAORIENTADOR(ES): 



UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

PROJETO DO TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo da espessura dos arcos de união do crânio pela tomografia 

computadorizada 

 

 

 

 

                                                                    Aluna: Anays Oliveira da Costa 

                                                                    Matricula: 703004-2 

                                              Orientação: Prof.ªDrª Maria José A P S Tucunduva 

 

 

 

 

 

 

SÃO CAETANO DO SUL 

2017 



RESUMO 

O arcabouço ósseo que forma o crânio é composto por zonas de 

resistência e fragilidade, que são em parte determinados pelo tipo e pela 

espessura do osso que constitui sua parede. Entre as zonas de reforço do 

crânio estão os arcos de união que se interligam na peça basilar, que abrange 

o clivo e na peça sincipital, que abrange a sutura sagital. As forças funcionais 

que agem sobre o crânio são denominadas fisiológicas ou patológicas, ambas 

tendem a ser transmitidas por pilares e então serão encaminhadas para as 

zonas de resistência no crânio, que correspondem aos arcos anterior 

(frontoetmoidal), anterolateral (orbitoesfenoidal), posterolateral (occiptopetroso) 

e posterior (occipital). Este estudo tem por objetivo investigar a espessura e o 

aspecto ósseo dos arcos de união anteriores e anterolaterais do esqueleto 

cefálico por meio de um acervo de banco de dados de tomografia 

computadorizada helicoidal em cortes axiais.  

Palavras-chave: crânio, espessura do crânio, tomografia computadorizada. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A arquitetura do crânio possibilita uma dada plasticidade das peças 

ósseas. Sua constituição se da por meio de ossos que são unidos por tecido 

conjuntivo fibroso que caracteriza as suturas do crânio. Essas articulações não 

diminuem a resistência do crânio, com efeito, o frontal, os parietais e o occipital 

se unem por meio de um rebordo denteado de modo a se engastar uns nos 

outros e com a asa maior do esfenoide e a escama do temporal, por meio de 

uma articulação em chanfro. Disto resulta que, em qualquer ponto da abóbada 

craniana que se tenha um traumatismo, a separação dos ossos é quase 

impossível. Por exemplo, um choque violento aplicado sobre o vértice do crânio 

não moverá as suturas. Quando o impacto ultrapassa a capacidade plástica do 

osso, ocorre a fratura, mas mesmo nesses casos a solução de continuidade 

dá-se na cortical interna primeiro, devido a curvatura dessa compacta, para que 

depois haja fratura da tábua óssea externa (TESTUT; JACOB,1952).  

O crânio é formado por 22 ossos que lhe conferem a sua principal 

função, proteção. Esses ossos são caracterizados como planos e estão 

distribuídos em camadas, onde sua parte mediana contêm osso esponjoso e é 

denominada díploe, envolta por duas camadas mais densas de osso cortical, 



que conferem a sua espessura. A espessura demonstra ser influenciada pela 

idade e sexo, visto que ocorre uma redução do osso cortical de crânios 

femininos, enquanto os masculinos sofrem mudanças insignificantes. (LILIE et 

al, 2016).  

          A espessura do crânio, composta por ossos, propriedades mecânicas, 

microestrutura e geometria, é um fator que caracteriza a sua deformação 

decorrente de um impacto e consequentemente influi na propensão para fatura 

por lesão traumática. Dessa forma torna-se diretamente proporcional a 

espessura total elevada e aceleração máxima que o crânio seria capaz de 

suportar anteriormente ao seu rompimento (RUAN & PRASAD, 2001). 

As forças funcionais que agem sobre o crânio provêm das forças 

mastigatórias que vão influenciar a constituição do esqueleto cefálico; quando 

mastigamos, as forças que incidem sobre os dentes são transmitidas ao osso 

alveolar por meio do ligamento periodontal. Essas forças são conduzidas pelos 

ossos da face até a base do crânio, onde são anuladas após percorrerem as 

zonas de maior resistência que são formadas pelos arcos (ALVES;CANDIDO, 

2007). 

Na face podem ser identificadas as trajetórias mandibulares, que partem 

dos alvéolos dos dentes (trajetória dental), da base da mandíbula (trajetória 

marginal) e que são transmitidas a base do crânio pelo processo condilar da 

mandíbula. Na maxila as forças seguem pelos pilares: canino, que se inicia na 

região do alvéolo do canino superior, contorna a margem lateral da abertura 

piriforme até o processo frontal da maxila onde encontra o arco supraorbital; o 

pilar zigomático que tem seu começo na região do primeiro molar superior na 

crista zigomaticoalveolar e segue pelo corpo do osso zigomático onde se 

bifurca: um ramo sobe pelo processo frontal do osso zigomático e encontra o 

arco supraorbital e o outro ramo, horizontal, segue pelo próprio arco 

zigomático. Esse pilar leva forças da região de pré-molares e molares. O pilar 

pterigoideo equivale ao próprio processo pterigoideo do osso esfenoide e 

carrega forças dos últimos molares. Os pilares caninos se comunicam acima e 

abaixo da abertura piriforme pelos arcos supra e infranasais. Os pilares canino 

e zigomático se comunicam pelos arcos supra e infra orbital.Os pilares 

zigomático e pterigóideo se comunicam pelo arco zigomáticopterigoideo e os 



pilares pterigóideos se comunicam pelo palato ósseo. Por intermédio destes 

arcos horizontais as forças chegam ao crânio (ALVES;CANDIDO, 2007). 

As forças que são transmitidas por esses pilares serão encaminhadas 

para as zonas de resistência no crânio, que correspondem aos arcos anterior 

(frontoetmoidal), anterolateral (orbitoesfenoidal), posterolateral (occiptopetroso) 

e posterior (occipital) (TESTUT; JACOB,1952). 

A tomografia computadorizada tem sido relatada como o recurso 

imaginológico ideal para análise da estrutura óssea, quer seja para 

investigação do osso corticalizado quer seja para o osso trabecular. Num 

estudo utilizando imagens micro tomográficas para avaliação da arquitetura do 

osso trabecular, Muller e Ruegsegger, em 1997, afirmaram que as 

propriedades estruturais do osso trabecular tinham mostrado variar com a 

idade, a variação anatômica e as condições metabólicas do indivíduo. As 

medições obtidas por esses autores permitiram não apenas a análise 

quantitativa da morfometria óssea mas também avaliação de outras 

características microestruturais na determinação da integridade mecânica do 

osso trabecular como a incidência e a prevalência de formação de microcalos 

(MULLER; RUEGSEGGER, 1997).  

Com o desenvolvimento da tomografia computadorizada (TC) para 

avaliação de exames em vivo nos quais se realiza a análise dos parâmetros 

ósseos, foi desenvolvido um tipo de exame de alta resolução (HR-pQCT) que é 

uma tecnologia pela qual se avalia a forma, o número, o volume, a densidade e 

a conectividade de separação das trabéculas ósseas. Nesta modalidade de 

exame a densidade e a espessura do osso cortical, o volume e a densidade 

total aparecem com grande definição, permitindo a construção digital da 

microarquitetura óssea (FULLER et al, 2015). 

Com o objetivo de estudar a relação da microarquitetura dos ossos da 

face com a carga oclusal foi realizado um trabalho combinando a análise 

tridimensional de elementos finitos com a análise de microtomografia 

computadorizada. As diferenças na microestrutura das amostras ósseas 

submetidas a carga foi mais acentuada nos ossos trabeculares, em especial na 

espessura trabecular. Neste estudo os resultados sugeriram que os ossos 

mediofaciais do crânio dentado masculino exibem variações regionais na 



microarquitetura dos ossos corticais e trabeculares que podem ser resultantes 

da tensão oclusal (JANOVIC et al, 2016). 

As fraturas de Le Fort tem sido consideradas zonas de fraqueza no 

esqueleto mediofacial, considerando-se achados recentes de heterogeneidade 

regional da carga oclusal na microarquitetura óssea, foi realizado um estudo de 

modo a explorar essa heterogeneidade, tanto na estrutura cortical quanto 

esponjosa (JANOVIC et al, 2017). 

Estes estudos, entretanto não representam a rotina nos centros de 

diagnóstico por imagem, nos quais são utilizadas tomografias 

computadorizadas helicoidais. No passado, os estudos a respeito da espessura 

do crânio foram realizados em crânios secos. Por meio da TC é possível 

realizar-se a mensuração do osso corticalizado e trabecular, havendo 

compatibilidade das medidas.  

 

3. HIPÓTESE 

 Por meio do estudo da espessura média do crânio, podem-se determinar 

as regiões estabelecidas como zonas de reforço considerando-se a cortical 

externa, osso trabecular (díploe) e cortical interna do crânio.  

 

4. PROPOSIÇÃO 

 Estudar, por meio da tomografia computadorizada helicoidal, a 

espessura do crânio nas zonas de resistência, de modo a estabelecer um 

padrão de normalidade. 

 

5. RISCO E BENEFÍCIO  

 O risco é mínimo, uma vez que se trata de análise de tomografias 

computadorizadas armazenadas em banco de dados. Todas as informações 

fornecidas por meio do exame são confidenciais e de conhecimento apenas 

dos pesquisadores. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

momento algum, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem 

divulgados em qualquer forma. O benefício refere-se à utilização de mais uma 

ferramenta de diagnóstico para análise das estruturas crâniofaciais. 

 

6. MATERIAL E MÉTODO 



As imagens analisadas são provenientes do acervo do banco de dados 

de imagens de tomografia computadorizada de seios da face, que está sob a 

guarda de Maria José Tucunduva, registro 02224, que foram disponibilizados 

para uso no trabalho de Iniciação Científica de autoria de Anays Oliveira da 

Costa RA0703004-2, de título “Estudo da espessura dos arcos de união do 

crânio pela tomografia computadorizada”, sob orientação da mesma Maria 

José, no Curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 

Este projeto foi aprovado pelo CEP (CAAE 67382417.3.0000.5510). 

Para o presente estudo foram analisados 83 exames de tomografia 

computadorizada da face, caracterizando uma amostra de conveniência, nos 

quais foi mensurada a espessura da tábua óssea externa díploe e tábua óssea 

interna, na região dos arcos anterior (frontoetmoidal) e anterolateral 

(orbitoesfenoidal), nos cortes axiais na altura da sela turca. As imagens foram 

observadas em local de baixa luminescência, na tela do monitor, em um 

computador dos laboratórios de informática da USCS, utilizando o programa 

Medwork 7.65 para visualização das imagens. Foram selecionados cortes 

axiais nos quais era possível se observar os ramos anteriores ventrículos 

laterais e a porção mais superior do terceiro ventriculo, tendo estes apenas 

como referências de partes moles e no sentido de padronizar os cortes sem 

que houvesse relação desta estrutura com a parede óssea, nestas imagens 

foram feitas três mensurações, a primeira no arco frontoetmoidal que equivale 

a porção mais anterior da escama do osso frontal, a segunda na altura do arco 

orbitoesfeinoidal direito que corresponde à sutura escamosa na sua porção 

entre o esfenoide e o temporal e a terceira na altura do arco orbitoesfeinoidal 

esquerdo. A medida foi obtida do limite mais interno da cortical interna ao mais 

externo da cortical externa. A mensuração foi realizada pelo programa 

MicroDicon.  

Os critérios de inclusão das tomografias computadorizadas de crânio 

levaram em consideração imagens em cortes axiais que permitiam a 

observação dos arcos e a analise de partes moles que foram utilizadas como 

referência, como o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. Os critérios de 

exclusão estão relacionados com cirurgia prévia e alterações estruturais dos 

arcos que não permitiam uma aferição minuciosa das espessuras.  



Os dados obtidos foram tabulados em planilha do Excel e sofreram 

tratamento estatístico. Foram realizadas análises estatísticas descritivas 

univariadas das variáveis: espessura dos arcos frontoetmoidal e 

orbitoesfenoidal representados pelas áreas 1 unilateral e 2,3, e 4 bilaterais; 

sexo e idade. Foram realizadas análises bivariadas (correlação de Pearson) ao 

comparar as áreas entre si e relacionando-as com o sexo.  

A seguir alguns exemplos de aferições das espessuras ósseas nas 

tomografias computadorizadas:  

 

  



 

 

 

 

7. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Lefort em 1901 padronizou os tipos de lesões cranianas decorrente dos 

traumas mais frequentes, porém, atualmente tais padrões encontram-se 

desatualizados frente ao tipo de trauma que possuímos atualmente, sendo 

esses muito mais severos com a aquisição de automóveis e motocicletas cada 

vez mais velozes.  

O intuito de analisar a espessura craniana através da tomografia 

computadorizada é tornar mais acessível o diagnóstico de áreas resistentes e 

identificando padrões de dissipação e neutralização da ação de forças 

traumáticas.  

Fuller e Pereira em 2015 demonstraram a utilização da microtomografia 

quantitativa periférica em alta resolução como padrão ouro para a 

determinação da densidade óssea, volume, tamanho, conectividade, separação 

do osso trabecular e espessura do osso cortical. Sendo este método excelente 

para determinação da resistência e propensão a fratura, como diagnóstico de 

doenças osteometabólicas, porém, trata-se de um exame de alto custo e baixa 

acessibilidade, sendo a tomografia computadorizada um método mais barato e 

acessível para determinação da espessura cortical.  



Utilizando-se de métodos mais palpáveis para o diagnóstico e avaliação 

óssea é possível se identificar os novos padrões de lesão frente as novas 

letalidades de trauma.  

 O perfil dos pacientes cujas tomografias computadorizadas da face 

foram estudadas, baseia-se em uma população com distribuições de idade 

heterogêneas, com indivíduos com 6 a 96 anos, sendo os valores mínimo e 

máximo, respectivamente. Além disso pode se observar que a média dos 

pacientes é de 39 anos enquanto a mediana corresponde a 40 anos (gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, podemos observar que a distribuição de gênero apresenta 

maioria feminina, composta 55,4% dos pacientes e e 44,6% pelo sexo 

masculino (gráfico 2).   



 

 

 

Ainda, analisando a distribuição de idades é possível observar que as 

tomografias femininas possuem uma média de 41 anos, mínima de 6, máxima 

de 73 e mediana de 40 anos, o que demonstra idade mais avançada quando 

comparada ao sexo masculino, que possui média de 37 anos, mínima de 7, 

máxima de 96 e mediana de 37 anos (gráfico 3).  

 

 

 

A análise das espessuras para identificação de áreas de resistência se 

inicia com a área 1, correspondente ao arco frontoetmoidal, nas tomografias 

avaliadas essa área era composta ou não do seio frontal, que aumenta a 

espessura óssea sem necessariamente contribuir para uma maior resistência 



do arco. Sua presença ocorre em 43,4% das amostras (gráfico 4) enquanto sua 

distribuição por idade não segue um padrão bem definido, devido 

principalmente a quantidade da amostra analisada, não chegando a uma 

conclusão definitiva devido a interferência e forte assimetria a esquerda quando 

observamos a amostra ausente de seio frontal (gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área 1 analisada corresponde ao arco frontoetmoidal, equivalente a 

porção mais anterior da escama do osso frontal, e sua espessura máxima é de 

23mm (imagem 3), mínimo de 7mm, mediana de 13mm e valor médio de 14mm 

(imagem 4), o que confirma sua participação como arco anterior das zonas de 

resistência, indicando que o tamanho desta região confere maior proteção e 

neutralização de lesões e traumas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise das áreas 2, 3 e 4 aferidas nos lados direito e esquerdo, as 

quais correspondem a região abrangida pelo arco orbitoesfenoidal equivalente 

à sutura escamosa na sua porção entre o esfenoide e o temporal, sendo 

realizadas três medidas para avaliar sua localização mais especifica na 

tomografia computadorizada. 

 



A área 2, aferida nos lados direito e esquerdo utilizando-se como 

referência o corno anterior dos ventrículos laterais, apresenta bilateralmente 

espessura mínima de 3mm, máxima de 10 mm (imagem 5), enquanto a média 

e a mediana possuem 6mm (gráfico 7, imagem 6).  

 
 

 



 

 

 

A área 4, aferida nos lados direito e esquerdo utilizando como referência 

o final do terceiro ventrículo, apresenta espessura mínima de 4mm no lado 

direito e 3mm no lado esquerdo, bilateralmente exibem 9mm de máxima 

(imagem 7) e média igualmente a mediana com 6mm (gráfico 8, imagem 8).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espessamento da área 3 foi analisado nos lados direito e esquerdo, 

utilizando-se o início do terceiro ventrículo como referência para aferição, no 

lado direito mostra mínima de 3mm, enquanto no quarto esse valor é de 4mm, 

os valores máximos de 11mm (imagem 9), mediana com 7mm e valor médio 

igual a 7mm (imagem 10) são os mesmos bilateralmente (gráfico 9).   

 

 



Comparando-se a distribuição dos valores obtidos nas 4 áreas é 

possível identificar que a área 1 possui maior espessura, sendo relacionada ao 

arco orbitofrontal, seguida da área 3 que representa a parte mais espessa da 

representação do arco orbitoesfeinoidal (gráfico 10).  

 

 

 

 



 

 

 

 

Comparando as aferições das espessuras das 4 áreas, por meio do 

gráfico de boxplot, segundo o sexo podemos notar que não há um padrão 

definido e sim uma alternancia entre os valores maximos e o gênero analisado 

(gráfico 11), indicando assim que a quantidade da amostra comparativa e a 

faixa etária heterogênea foi insuficiente para se identificar um padrão e 

confirmar ou reforçar o estudo realizado por LILIE et al, 2016 que demonstrou 



aumento de espessura e resistência do osso cortical e trabecular masculino 

com a idade, elevando assim sua resistência enquanto o feminino sofre 

diminuição do osso cortical e elevação do trabecular e assim reduzindo sua 

resistência e aumentando a propensão a fraturas.  

 

 

Foram calculadas medidas estatísticas de correlação de Pearson entre 

as variáveis espessura e área, segmentadas pela co-variável gênero. Foi 

considerado o p-valor das medidas, mesmo sabendo que a amostra era de 

conveniência.  

A correlação entre as áreas entre si quando analisadas na amostra total, 

demonstrou que existe uma forme relação entre a área 2 direita e esquerda e a 

área 3 direita e esquerda (tabela 1), o que está de acordo com o esperado, 

visto que o crânio é considerado uma estrutura simétrica quando analisada 

separando seus hemisférios bilaterais, essa forte relação também pode ser 

observada quando a co-variavel sexo é inserida, demonstrando que em ambos 

os gêneros estas relações se mantêm em sintonia (tabela 2).  

Em relação a área 4 é observado uma fraca correlação quando 

investigamos a amostra total (tabela 1), porém ao acrescentar a co-variavel 

gênero podemos notar que os dados do sexo masculino são insuficientes para 

realizar tal correlação, enquanto os dados do sexo feminino sugerem forte 

correlação entre as áreas 4 direita e esquerda (tabela 2), reforçando a simetria 

bilateral craniana.  



 

 



 

9. CONCLUSÃO 

As zonas de resistência constituídas por osso cortical mais espessado 

são responsáveis por dissipar e neutralizar a ação de forças fisiológicas como a 

mastigação ou patológicas como as traumáticas, os arcos de união as dissipam 

para a peça basilar e sincipital onde tendem a ser absorvidas e anuladas, 

quando essas forças são ultrapassadas a lesão se configura. 

Os arcos de união frontoetmoidal e orbitoesfenoidal são áreas de 

resistência que podem ser identificados em tomografia computadorizada 

através da medição de sua espessura, e assim o padrão da lesão pode ser 

identificado, bem como o caminho percorrido por seus arcos.  

Por essa modalidade de tomografia não foi possível diferenciar com 

definição a transição da cortical óssea para a medular, se limitando a 

espessura do limite da cortical externa para cortical interna.  

É observado um aumento na espessura na região dos arcos de união, 

sendo o arco frontoetmoidal com maior espessura, obtendo média de 14mm e 

mediana de 13mm, neste trabalho não foi excluída a medida do seio frontal.  

          As regiões 2, 3 e 4 correspondem ao arco orbitoesfenoidal, o qual 

podemos observar estar mais precisamente limitado à área 3, visto que essa 

possui media e mediana de 7mm, demonstrando superioridade as áreas 2 e 4, 

as quais possuem média e mediana de 6 mm.  

A presença do seio frontal no arco frontoetmoidal poderia gerar uma 

mensuração não representativa de sua resistência, uma vez que aumenta sua 

espessura, porém é uma cavidade aerada. Mais trabalhos devem ser 

realizados para investigar se regiões pneumatizadas interferem na resistência 

dos arcos.  

Em relação a co-variável sexo, não há evidencias frente as analises 

realizadas, sendo necessários trabalhos posteriores.  
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