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RESUMO 

Os seios maxilares são os maiores seios paranasais e seu 

desenvolvimento apresenta uma variabilidade entre os indivíduos, já que sofre 

um processo de expansão progressiva durante a vida toda, principalmente nos 

casos de perdas dentárias, provocando pneumatização do seio em direção ao 

rebordo alveolar, reduzindo sua altura. Quando essa altura óssea alveolar 

residual é insuficiente, uma cirurgia de levantamento de seio pode ser realizada 

para ganhar altura óssea e posterior instalação de implantes dentários. Em 

alguns casos, podem apresentar variações anatômicas, levando ao insucesso 

da técnica cirúrgica, por desconhecimento ou falta de planejamento através de 

exames complementares. Para evitar esse tipo de acidentes e complicações em 

implantodontia é preciso a ajuda de exames complementares para um melhor 

planejamento cirúrgico e protético, como é o caso da tomografia 

computadorizada de feixe cônico, que fornece imagens em três dimensões, 

possibilitando uma melhor avaliação do seio maxilar. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi descrever as diferentes variações anatômicas apresentadas no seio 

maxilar em pacientes edêntulos total e parcial da região posterior da maxila, 

realizar mensurações do osso alveolar residual, paredes do seio e determinar a 

relação da artéria alveolar superior posterior com o seio maxilar, através da 

avaliação de tomografia computadorizada de feixe cônico disponíveis nos 

arquivos de imagens digitais do departamento de Cirurgia, Estomatologia, 

Patologia e Radiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade 

de São Paulo FOB/USP. 

 

Palavras-chave: Implantes dentários. Levantamento de assoalho do seio 

maxilar. Diagnóstico por imagem. Maxila. Seio maxilar. Tomografia 

computadorizada de feixe cônico.  

 

 

 

  



   

ABSTRACT 

 

Evaluation of the maxillary sinus and adjacent structures in total or partial 

edentulous individuals in the posterior maxila 

 

The maxillary sinus is the largest of the paranasal sinuses and its 

development presents a variability among the individuals, since it undergoes a 

process of progressive expansion during the whole life, mainly in the cases of 

dental losses, provoking pneumatization of the sinus toward the alveolar ridge, 

reducing your Height. When this residual alveolar bone height is insufficient, a 

sinus lift surgery can be performed to gain bone height and subsequent 

installation of dental implants. In some cases, they may present anatomic 

variations, leading to the failure of the surgical technique, due to lack of 

knowledge or lack of planning through complementary tests. To avoid such 

accidents and complications in implantology, it is necessary the help of 

complementary examinations for a better surgical and prosthetic planning, as is 

the case of conical beam CT, which provides images in three dimensions, 

allowing a better evaluation of the maxillary sinus. Therefore, the objective of this 

study was to describe the different anatomical variations presented in the 

maxillary sinus in total and partial edentulous patients of the posterior maxillary 

region, to perform measurements of the residual alveolar bone, sinus walls and 

to determine the relation of the posterior superior alveolar artery with the sinus 

maxillary, through the evaluation of conical beam computed tomography 

available in the digital images archives of the Department of Surgery, 

Stomatology, Pathology and Radiology of the Faculty of Dentistry of Bauru of the 

University of São Paulo FOB / USP. 

 

Keywords: Dental implants. Sinus floor augmentation. Diagnostic Imaging. 

Maxilla. Maxillary sinus. Cone-Beam computed tomography. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde os estudos de Branemark, a implantodontia progrediu 

enormemente nos conceitos atuais de ósseointegração: a união biológica ou de 

intimo contato entre tecido ósseo e implante, de maneira assintomática, o que 

permitiu ao longo dos anos reabilitar a função mastigatória (BRANEMARK, 1985; 

MATHEUS et al., 2010).   

A tecnologia permitiu que o cirurgião-dentista ajude o paciente a recuperar 

e melhorar a função mastigatória, fornecendo diversas opções sobre aplicação 

de técnicas precisas e restaurativas. A reabilitação de pacientes através da 

instalação de implantes dentários mostra uma reabilitação esperada, previsível 

e com uma alta taxa de sucesso. Esses resultados são possíveis com os 

sistemas atuais de implantes contemporâneos, os softwares e o aumento de 

exames de imagem que são usados em cada uma das fases do tratamento 

reabilitador com implantes. Os exames de imagem fornecem dados ou 

informações importantes em cada fase e auxiliam no plano de tratamento, 

durante o ato cirúrgico e a fase pós-operatória para avaliar o tecido peri-implantar 

(BENSON e SHETTY, 2015). 

A imagem em duas dimensões continua-se usando, principalmente as 

imagens panorâmicas e periapicais, sendo elas úteis para uma avaliação inicial. 

No entanto, não oferecem uma visualização ou uma análise dinâmica da imagem 

(BENSON e SHETTY, 2015). As radiografias convencionais fornecem apenas 

imagens com altura e largura, deixando a visão de profundidade, sendo essa 

visualização imprescindível para uma correta colocação dos implantes 

osseointegrados.  Além disso, com este tipo de imagens há superposição de 

estruturas e distorção geométrica, prejudicando a avaliação quantitativa óssea, 

levando assim, a uma porcentagem mais alta de comprometimento de estruturas 

vitais e falhas no tratamento reabilitador com implantes osseointegrados (SALAS 

e CAVALCANTI, 2010).   

Atualmente existem técnicas mais sofisticadas de aquisição de imagens 

e algumas características essenciais devem ser tomadas em conta para 

considerar uma técnica de imagem ideal. A imagem tem que fornecer 

visualização do local do implante nas dimensões mesiodistal, vestibulolingual e 



  

   

superoinferior, permitir realizar mensurações confiáveis e precisas, capacidade 

de avaliar a densidade do trabeculado ósseo e espessura da cortical, baixo custo 

e risco de radiação mínima para o paciente. Assim, tanto a imagem da tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC) e imagem de tomografia 

computadorizada com multidetectores (TCMD) são as imagens mais avançadas 

e mais confiáveis para esses fins (BENSON e SHETTY, 2015). 

A instalação de implantes na região posterior da maxila, na maioria das 

vezes requer cirurgia de elevação da membrana de Schneiderian, quando o seio 

maxilar (SM) se encontra pneumatizado estendendo-se em direção ao processo 

alveolar (CHIAPASCO e ZANIBONI, 2009). Nesses casos uma avaliação pré-

operatória do SM é essencial para o sucesso da cirurgia.   

Os SMs são os maiores seios paranasais, que se localizam no corpo e 

processo zigomático da maxila, são pequenos ao nascimento e completam seu 

desenvolvimento após a erupção dos dentes permanentes. O seu crescimento 

depende de dois fatores: erupção dos dentes (crescimento vertical) e 

crescimento do túber (crescimento do túber da maxila) (TEIXEIRA e REHER, 

2013). Seu desenvolvimento apresenta-se variável entre cada pessoa já que 

sofre um processo de expansão progressiva durante a vida toda, principalmente 

nos casos de perdas dentárias (pré-molares e molares), quando se expande para 

a parte inferior em direção ao rebordo alveolar, reduzindo sua altura 

(CHIAPASCO e CASENTINI, 2010; PJETURSSON e LANG, 2010).   

Esta estrutura anatômica encontra-se revestido pela membrana de 

Schneiderian, composta por epitélio, tecido conjuntivo e periósteo. O epitélio 

respiratório é denominado epitélio colunar pseudo-estratificado ciliado, recobre 

um tecido conjuntivo isolado que é altamente vascularizado e finalmente abaixo 

desta estrutura, próximo às paredes ósseas, encontra-se o periósteo 

(PJETURSSON e LANG, 2010).    

Este seio tem uma porta de drenagem alta denominada óstio maxilar, 

localizada na parede medial, se abre na cavidade nasal entre as conchas nasais 

média e inferior. Para o cirurgião-dentista é importante que esta abertura do seio 

maxilar para a cavidade nasal não se realize pela parte inferior do mesmo, já que 

possibilita a elevação do seio maxilar e colocação de enxerto ósseo sem interferir 

na função normal do seio. Por outro lado, este procedimento pode ser benéfico 



 

      

para o paciente, podendo aliviar sintomas de sinusite e congestão devido a que 

o assoalho do seio é levado mais perto do óstio maxilar (PJETURSSON e LANG, 

2010).  

A reabsorção do osso na região posterior de maxila e a pneumatização 

do SM resultam em remanescente ósseo ou altura óssea insuficientes para a 

instalação de implantes dentários. Quando a altura do osso residual entre a crista 

óssea alveolar e o assoalho do seio maxilar é inadequada (<5mm), pode ser 

indicado um procedimento de elevação do seio maxilar e posterior instalação do 

implante dentário para a reabilitação protética do paciente. A técnica de colocar 

enxerto ósseo subantral consiste basicamente em separar a membrana sinusal 

do assoalho do seio maxilar e colocar uma quantidade de biomaterial para obter 

uma altura adequada para colocação de implante na região. Algumas vezes, se 

há remanescente ósseo suficiente pode-se colocar o implante dentário na 

mesma cirurgia do levantamento de seio maxilar e colocação de enxerto ósseo, 

já que haverá estabilidade para o implante. Quando o osso for menor a 4mm se 

realizará o enxerto e depois de um período de ósseointegração se faz a 

colocação dos implantes, aumentando consideravelmente o tempo de 

reabilitação do paciente (PEDROLA, 2010).  

A TCFC antes da cirurgia de levantamento do assoalho do SM tem sido 

recomendada em pacientes com áreas edêntulas extensas, já que podem 

apresentar pneumatização do seio maxilar ou diversas variações anatômicas. 

Por tanto, necessita-se de uma avaliação mais detalhada para evitar algum 

acidente durante a cirurgia, relacionado às estruturas anatômicas da região 

(DOBELE et al., 2013 e NUNES et al., 2013) 

O SM com patologia previa é uma contraindicação para procedimentos 

que alterem o assoalho do seio, devido a que há um elevado risco de infecção 

pós-operatória que possa comprometer a saúde do paciente e a instalação do 

implante. Por esse motivo, é importante avaliar, diagnosticar e tratar as diversas 

lesões do seio maxilar (MISCH et al., 2011).  
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2 OBJETIVO 

Neste trabalho pretendemos facilitar o reconhecimento das diferentes 

variações anatômicas do seio maxilar em pacientes adultos edêntulos total e 

parcial, bem como realizar mensurações do osso alveolar residual, paredes do 

seio maxilar (medial-lateral) e determinar a relação da artéria alveolar superior 

posterior com o seio maxilar, através da interpretação de imagens tomográficas 

computadorizadas obtidas por feixe cônico disponíveis nos arquivos de imagens 

digitais do departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo FOB/USP.    
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Avaliação do seio maxilar e estruturas adjacentes em indivíduos 

edêntulos total ou parcial na região posterior da maxila 

 

 RESUMO   

O objetivo deste trabalho foi reconhecer as diferentes variações 

anatômicas do seio maxilar em edêntulos total e parcial, realizar mensurações 

do osso alveolar residual (AOR), paredes do seio maxilar (medial-lateral) e 

determinar sua relação com a artéria alveolar superior posterior (AASP) através 

de imagens de TCFC. Foram analisados 300 seios maxilares e divididos em 4 

grupos: G1 (edêntulo total <10mm), G2 (edêntulo total >10mm), G3 (edêntulo 

parcial <10mm) e G4 (edêntulo total >10mm). O diâmetro e a posição da artéria 

alveolar superior posterior foi determinada e mensurada a distância entre a borda 

inferior da artéria e a crista óssea residual, além disso, foi verificada a largura do 

seio maxilar (parede medial-lateral) na região edêntula de interesse, variação 

anatômica e alterações do seio maxilar (SM) simulando uma análise pré-

operatória ao levantamento do assoalho do seio maxilar para reabilitação com 

implantes dentários. Foram avaliados 194 pacientes com idade média de 54,21 

anos. Os resultados mostram que a presença de variações anatômicas e 

alterações do SM foi de 63%, sendo 58% de septos, 24% velamento parcial e 

18% cisto de retenção mucoso. A média da AOR foi de 5,78mm. A média da 

largura do SM (parede medial-lateral) na altura de 5, 7, 10, 13, e 15mm foi de 

6.76, 8.4, 10.74, 12.84 e 14.16mm, respectivamente, e foi classificado como 

estreito (<6/<13mm), moderado (6-8/13-17) e amplo (>8/>17mm).  A AASP foi 

visualizada em 62,33% dos casos, maiormente em edêntulos com AOR <10mm, 

seu diâmetro médio foi de 0,98mm. A localização da ASSP intraóssea foi de 

63%, intrasinusal 37% e nenhum caso superficial. Considerando as diferentes 

avaliações realizadas, a TCFC permite a análise de diferentes estruturas 

anatômicas adjacentes ao SM e mensurá-las para fazer um melhor planejamento 

cirúrgico, nos casos onde os pacientes requerem de levantamento do assoalho 

do SM para reabilitação através de implantes dentários. 

Palavras-chave: Levantamento de assoalho do seio maxilar. Diagnóstico por 

imagem. Maxila. Seio maxilar. Tomografia computadorizada de feixe cônico.  
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INTRODUÇÃO 

 A reabilitação na região posterior de maxila muitas vezes resulta em um 

desafio por uma deficiência da altura óssea residual (AOR), que pode ser devido 

a diferentes fatores como são: uma demorada reabilitação da área edêntula, 

trauma, infeção, doença periodontal avançada (SOGO et al., 2012). Bem como, 

a um desequilíbrio intrasinusal após extração dentária e a hiperatividade dos 

osteoclastos na membrana de Schneider provocando pneumatização do seio 

maxilar (SM) (AL-DAJANI, 2016).  

Diversos tratamentos reabilitadores podem ser realizados na região 

posterior da maxila, nos casos que possuem pouca AOR algumas opções de 

tratamento podem ser executadas, entre eles a prótese parcial fixa, prótese 

parcial removível e a reabilitação com implantes dentários, esse último 

tratamento requer de levantamento do assoalho do SM prévio à instalação de 

implante. Durante a fase do planejamento cirúrgico na região posterior de maxila, 

a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) resulta ser o exame de 

imagem que apresenta uma maior precisão para avaliar estruturas anatômicas 

do SM, por exemplo a densidade e qualidade do osso residual, a Artéria Alveolar 

Superior Posterior (AASP), a espessura da membrana sinusal, septos, 

tuberosidade, placa pterigoide (ROSSETTI, 2017).   

O levantamento do assoalho do SM de acesso através da janela lateral 

foi relatado pela primeira vez por Boyne no 1965. Quinze anos depois, Boyne e 

James (1980) descreveram a técnica de elevação em grandes seios 

pneumatizados antes da colocação de implantes. Descreveram a técnica em 

dois estágios cirúrgicos. O primeiro estágio, a colocação de material de enxertia 

óssea. Já no segundo estágio, os implantes eram instalados e após 6 a 9 meses 

era confeccionada uma prótese fixa ou removível.  Em seguida Tatum (1986) 

relatou uma nova abordagem, acessando pela Crista Óssea Residual (COR). 

Summers (1994) adicionou à técnica de Tatum, a utilização de osteótomos 

escalonados. O acesso através da janela lateral, é uma técnica modificada de 

Caldwell-Luc, este procedimento cirúrgico é o método mais utilizado para o 

aumento da AOR <5mm da região posterior de maxila, antes da instalação dos 
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implantes. No entanto, a perfuração da membrana sinusal (MS) poderia 

acontecer durante o ato cirúrgico e consequentemente causar desconforto pós-

operatório. Essa complicação transoperatória pode ser devido à falta de 

planejamento por meio da TCFC, variações anatômicas como a presença de 

septos, largura estreita entre a parede medial e lateral do SM, bem como 

patologias (PJETURSSON E LANG, 2010).  

A AASP e a artéria infraorbitária são ramos da artéria maxilar, sendo 

responsáveis pela irrigação sanguínea da parede antero-lateral, o periósteo e a 

membrada da mucosa sinusal do SM (KQIKU et al., 2013; RAHPEYMA e 

KHAJEHAHMADI, 2014). A AASP pode apresentar variações anatômicas na sua 

localização e diâmetro, além disso, pode possuir diferentes medidas na sua 

distância até a crista óssea residual, devido aos diferentes graus de reabsorção 

óssea. Resulta importante saber sua localização e o diâmetro para evitar 

complicações transoperatórias, levando a hemorragias prolongadas e impedindo 

uma visualização de todo o campo cirúrgico.  

A TCFC antes da cirurgia de levantamento do assoalho do SM, tem sido 

recomendada para uma avaliação mais detalhada das estruturas anatômicas 

envolvidas, evitando alguma complicação durante a cirurgia. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi facilitar o reconhecimento das diferentes variações anatômicas 

do seio maxilar em pacientes adultos edêntulos total e parcial bem como, realizar 

mensurações do osso alveolar residual, paredes do seio (medial-lateral) e 

determinar a relação da artéria alveolar superior posterior com o seio maxilar, 

através da interpretação de imagens de TCFC.   

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na área de Radiologia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP). O projeto de pesquisa teve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FOB/USP (CAAE 

61492016.0.0000.541, número de parecer 1.829.011) (Anexo). 
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Amostra 

 A amostra foi constituída por 300 seios maxilares de pacientes que 

compareceram à área de Radiologia da FOB/USP para aquisição de imagens de 

TCFC, devido a outros fins de diagnóstico, não relacionados com a pesquisa. A 

amostra foi dividida em 4 subgrupos: G1 (edêntulo total <10mm = 135 SM); G2 

(edêntulo total >10mm = 15 SM); G3 (edêntulo parcial <10mm = 126 SM); G4 

(edêntulo total >10mm = 24 SM) (MISCH e JUDY, 1987).  

Critérios de inclusão e exclusão 

Foram utilizados como critérios de inclusão, as imagens de TCFC onde o 

SM possa ser visualizado de forma integra ou com uma altura maior aos 15mm, 

altura óssea residual maior e menor aos 10mm e região edêntula adjacente ao 

SM. Os critérios de exclusão foram, os exames de imagem que apresentaram 

presença de lesões, de artefato, imagens movimentadas durante sua aquisição, 

área edêntula com implante instalado, comunicação bucosinusal, presença de 

enxerto ósseo no interior do SM, presença de aparelho ortodôntico ou fixação 

interna rígida, presença de prótese implanto-suportada instalado na maxila, 

alvéolo de extração recente, espaço protético insuficiente para instalação de 

implantes, indivíduos com síndromes ou outros tipos de anomalias craniofaciais 

e pacientes com dentes na região posterior. 

Aparelhos Tomográficos 

Os exames de imagens para o estudo foram adquiridos por dois aparelhos 

tomográficos diferentes, o i-CAT Classic® (Imaging Science Internacional Inc., 

Hatfield, Pennsylvania, EUA) e 3D Accuitomo 170 (J. Morita Corporation, Suita 

City, Osaka, Japão). De igual modo, as imagens exportadas em formato DICOM 

(Digital Imaging Communications in Medicine) foram visualizadas e analisadas 

em dois softwares diferentes, o software i-CAT Vision (Imaging Sciences, 

Hatfield, Estados Unidos) em um monitor FlexScan S2000 de 20 polegadas 

(Einzo Nanao Corporation®, Hakusan, Japão) e o i-Dixel software (J. Morita, 

Irvine, Califórnia, USA) em um monitor DELL Professional P2412H de 24 

polegadas (DELL Inc. Round Rock, Texas, EUA).  
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Os protocolos de aquisição de imagens utilizados:  

 i-CAT Classic®: 

- 13cm, 20s, 0,30 voxel 

- 10cm, 20s, 0,30 voxel 

- 8cm, 20s, 0,30 voxel 

- 6cm, 20s, 0,30 voxel  

 3D Accuitomo 170: 

- Std 170 x 120, 17,5s, 0,33 voxel  

- Std 140 x 100, 17,5s, 0,33 voxel 

 

Análise das Imagens de Tomografia 

 A análise foi realizada por um examinador em um ambiente adequado, 

teve treinamento prévio por profissionais da radiologia odontológica. Durante as 

análises foi estabelecido uma sequência padronizada nas reformatações 

multiplanares (sagital, coronal e axial) para a interpretação das diferentes 

estruturas anatômicas relacionadas com o SM. Antes das análises, a espessura 

de corte foi regulada a 0,30mm. Os seguintes parâmetros foram avaliados na 

região edêntula de interesse (REI), simulando uma análise pré-operatória ao 

levantamento do seio maxilar para reabilitação com implantes dentários: 

1) Altura Óssea Residual  

2) Diâmetro e Posição da AASP  

3) Distância entre a crista óssea residual e borda inferior da AASP  

4) A largura do SM da parede medial a lateral  

5)  Espessura da mucosa sinusal  

6) Variação anatômica (septo) e alterações do SM (velamento parcial e cisto de 

retenção mucoso) 
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Inicialmente, para dividir a amostra nos 4 grupos anteriormente mencionados 

foi mensurada a Altura Óssea Residual (AOR) na reconstrução sagital:   

A. Indivíduos edêntulos totais ou com região edêntula posterior (sem 

presença de pré-molares): utilizando as ferramentas de mensuração, uma 

primeira linha vertical na parte distal ao túber da maxila foi traçada, a 

continuação uma linha de 1,5cm foi traçada no sentido horizontal em 

direção mesial, e em seguida traçou-se perpendicularmente uma nova 

linha vertical. Realizou-se essas linhas para excluir a região de terceiros 

molares, por ser uma área que não precisa de instalação de implantes, já 

que a distância de 1,5cm desde o túber da maxila coincide com a fase 

mesial do terceiro molar. Logo após outra linha vertical foi traçada 

atravessando a parede anterior do SM, depois uma linha horizontal entre 

as duas últimas linhas verticais, resultando na REI em milímetros, 

posteriormente na metade de essa distância foi o ponto escolhido para 

mensurar a AOR (Fig.1). 

 

 

Figura 1. Reconstrução sagital com as mensurações para AOR em edêntulos 

totais ou com região edêntula posterior (sem presença de pré-molares). 
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B. Nos casos de edêntulos posteriores (com presença de pré-molares), 

foram realizadas as mesmas mensurações do caso anterior, exceto na 

parede anterior do SM, onde o ponto de referência foi a face distal do 

dente presente (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Reconstrução sagital com as mensurações para AOR em indivíduos 

com região edêntula e presença de pré-molares.  

 

 

C. Nos casos de edêntulos parciais com dentes adjacentes presentes, os 

dentes adjacentes à REI foram tomados como pontos de referência para 

as mensurações, sendo traçada uma linha vertical na face mesial do dente 

mais posterior e na face distal do dente mais anterior, logo após uma linha 

horizontal foi traçada entre as duas linhas verticais, resultando na REI em 

milímetros, posteriormente a média foi considerada como o ponto para 

mensurar a AOR (Fig.3-A). Nos casos de edêntulos parciais sem dentes 

na parte anterior da REI, tomou-se como referência à parede anterior do 

SM (Fig.3-B).    
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Figura 3. Reconstruções sagitais com as mensurações para AOR em indivíduos 

edêntulos parciais. (A) Edêntulos parciais com dentes adjacentes a REI. (B) 

Edêntulos parciais sem dente na região anterior à REI.  

 

A AOR realizou-se tomando como ponto de referência o ponto mais 

inferior da Crista Óssea Residual (COR) até o ponto mais inferior do assoalho do 

SM. O espaço edêntulo entre as duas últimas linhas verticais foi denominada de 

Região Edêntula de Interesse (REI) por ser uma região de possível abordagem 

cirúrgico de levantamento do SM.    

 

A mensuração da largura do SM (parede medial-lateral) foi realizado na 

reconstrução coronal, no mesmo ponto onde foi realizada a AOR. Esta análise 

foi feita somente no G1 e G3 com AOR <10mm, já que o G2 e G4 possuem AOR 

>10mm, e as mensurações feitas coincidiriam com o osso a 5, 7 e 10mm a partir 

da COR, não resultando relevante. A largura do SM foi mensurada na altura de 

5, 7, 10, 13 e 15mm a partir da COR. A AOR do G1 e G3 foi classificada em 

severamente deficiente (<4mm), moderadamente deficiente (>4 <7mm) e 
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ligeiramente deficiente (>7 <10mm). Foi determinada a localização da borda 

inferior e superior da janela de acesso ao SM e classificada a largura do SM 

(parede medial-lateral) em estreito, moderado e amplo (CHAN et al., 2014). 

Selecionou-se os 15mm devido a ser a altura ideal para o levantamento do SM 

e colocação de implantes mais longos. (Fig. 4).  

 

Figura 4. Reconstrução coronal com as mensurações da largura do SM (parede 

medial-lateral) nas alturas de 5mm, 7mm, 10mm, 13mm e 15mm a partir da 

COR.  

 

A localização e diâmetro da AASP foi analisada na reconstrução coronal, 

a AASP somente foi analisada ao longo da REI, por ser a área de possível 

levantamento do SM. Quando visualizada, foi classificada em superficial, 

intraóssea ou intrasinusal (KANG et al., 2013). Além disso, o diâmetro foi 

mensurado e classificado em não visualizada, <1mm; 1-2mm ou >2mm 

(MARDINGER et al., 2007) (Fig.5).  

 

Figura 5. Reconstruções coronais com a localização da AASP (A) Localizacao 

intraóssea. (B) Localizacao intrasinusal. 



 
32 3 Artigo  

  
 

   

 A distância entre a COR e borda inferior da AASP foi mensurada na 

reconstrução coronal. A distância foi classificada em <15mm e >15mm (KANG 

et al., 2013) (Fig.6). 

 

Figura 6. Reconstrução coronal com a mensuração da distância entre a COR e 

a borda inferior da AASP. 

 

A espessura da mucosa sinusal foi mensurada na reconstrução coronal. 

Essa mensuração foi realizada na REI, na parede medial, lateral ou inferior, 

desde o ponto mais inferior do SM até a parede superior do revestimento da 

membrana sinusal e classificada em <3mm e >3mm. A membrana >3mm foi 

indicativo de alteração (WHITE e PHAROAH, 2015) (Fig. 7).  

 

 

Figura 7. Reconstrução coronal com a mensuração da espessura da mucosa 

sinusal desde assoalho do SM até a parede superior da membrana sinusal. 
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A presença de septo foi considerada como variação anatômica do SM. O 

velamento parcial e cisto de retenção mucoso foram considerados como 

alterações do SM.  As avaliações foram feitas nas reconstruções sagital, axial e 

coronal da TCFC (Fig. 8). 

 

Figura 8. Imagens do SM nas reconstruções coronal, sagital e coronal, 

respectivamente. (A) Velamento parcial. (B) Septo no assoalho do SM. (C) Cisto 

de retenção mucoso. 

 

Análises estatística 

Na análise estatística foi utilizada uma planilha de Microsoft Office Excel 

2016 para tabulação de dados. A análise intra-examinador foi realizado com 20% 

da amostra, 30 dias após feita a primeira análise avaliou-se novamente 

(coeficiente de correlação intraclasse ICC). Todos os dados foram analisados 

com o programa Statistica.v 10.0. Enterprise (StatSoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, 

EUA). O nível de significância adotado foi de 5%. 

  

RESULTADOS 

Os exames de TCFC avaliados inicialmente foram no total de 2129 

indivíduos em dois aparelhos tomográficos, sendo 625 exames no aparelho i-

CAT Classic (iCC) e 1504 exames no Accuitomo (ACT). Desses exames foram 

selecionados todos os que cumpriram com os critérios de inclusão, resultando 

em 300 SM (194 indivíduos), sendo 106 SM (66 indivíduos) no iCC e 194 SM 

(128 indivíduos) no ACT. 

Respeito ao gênero, foram 185 SM de mulheres (62%) e 115 SM de 

homens (38%) (Fig. 9). A idade média dos 194 indivíduos foi de 54,21 anos 
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(idade mínima de 20 e idade máxima de 94 anos). O teste estatístico Kruskal-

Wallis foi realizado para comparar a idade entre os 4 grupos, resultando 

estatisticamente significativo (P<0.001) (Tabela 1). 

 

Figura 9. Porcetagem de homens e mulheres de toda a amostra. 

 

Tabela 1. Dados das idades dos indivíduos segundo os grupos 

Group N   Median  25% 75% 

1 135 60 52 68 

2 15 61 49 65 

3 126 50,5 37,75 60 

4 24 45,5 35 55 

H = 45.448 with 3 degrees of freedom.  (P = <0.001) 
 

A média da AOR dos grupos foi de 5,78mm. Houve diferença 

estatisticamente significativa entre os 4 grupos (teste Kruskal-Wallis P<0.001) 

(Tabela 2). Já na comparação múltipla houve diferença significativa entre os 

grupos, exceto entre G1-G3 e G2-G4 (método de Dunn P<0.05) (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Dados da AOR segundo os grupos 

Group N  Median  25% 75% 

G-1 135 3,72 2,2 5,67 

G-2 15 12,87 10,53 15,51 

G-3 126 5,065 2,903 7,005 

G-4 24 13,035 11,34 16,65 

H = 105.560 with 3 degrees of freedom.  (P = <0.001) 
 



 
 3 Artigo  35 

  
 

      

Tabela 3. Dados de comparação múltipla da AOR (método de Dunn) 

Comparison Diff of Ranks Q P<0.05 

G-4 vs G-1 161,22 8,39 Yes 

G-4 vs G-3 138,555 7,172 Yes 

G-4 vs G-2 1,413 0,0495 No 

G-2 vs G-1 159,807 6,769 Yes 

G-2 vs G-3 137,142 5,788 Yes 

G-3 vs G-1 22,665 2,109 No 

 

A AASP foi visualizada em 187 dos 300 SM (62,33%) (Figura 10). Os 

grupos onde a AASP foi mais visualizada foram no G1 com 82 casos (43,85%) 

e G3 com 80 casos (42,78%). Nos casos onde a AASP foi visualizada, a média 

do diâmetro foi de 0,98mm. A maior quantidade dos casos possuiu um diâmetro 

<1mm (62%, média 0,77mm de diâmetro), seguido de 1-2mm (36%, média 

1,30mm de diâmetro) e só três casos >2mm (2%, média 2,26mm de diâmetro). 

Não houve diferença significativa entre os grupos (Kruskal-Wallis P=0.666) 

(Tabela 4).  

 

Figura 10. Porcentagem de visualização da AASP. 

Tabela 4. Dados do diâmetro da AASP dos grupos 

Group N   Median  25% 75% 

G-1 82 0,95 0,718 1,243 

G-3 80 0,9 0,67 1,2 

G-2 11 0,9 0,67 1,08 

G-4 14 1,035 0,878 1,2 

H = 1.572 with 3 degrees of freedom. (P = 0.666) 
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A localização da AASP na REI, foi intraóssea em um 63% dos casos e 

intrasinusal em 37%, não foi possível observar a artéria superficialmente (Figura 

11). A localização intraóssea da AASP segundo cada grupo foi de 36,30% no 

G1, 60% no G2, 38.89% no G3 e 41.67% no G4 (P=.36462) (Tabela 5). A 

localização intrasinusal da AASP foi de 24.44 no G1, 13.33% no G2, 24.60% no 

G3 e 16.67% no G4, sem associação significativa (P=.61558) (Tabela 6).    

 

Figura 11. Porcetagens da localização da AASP.  

 

Tabela 5. Dados da localização da AASP intraóssea 

             

2-Way Summary Table: Observed Frequencies (DADOS-HEIT OR (06-12-16))

GRUPO

AAPS

INT RAOSSEA

NÃO

AAPS

INT RAOSSEA

SIM

Row

Totals

G-1

Column %

Row %

G-2

Column %

Row %

G-3

Column %

Row %

G-4

Column %

Row %

Totals

86 49 135

46.99% 41.88%

63.70% 36.30%

6 9 15

3.28% 7.69%

40.00% 60.00%

77 49 126

42.08% 41.88%

61.11% 38.89%

14 10 24

7.65% 8.55%

58.33% 41.67%

183 117 300  

             

Statistics: GRUPO(4) x AAPS INT RAOSSEA(2) (DADOS-HEITOR (06-12-16))

Statistic Chi-square df p

Pearson Chi-square

M-L Chi-square

3.267791df=3 p=.35215

3.180543df=3 p=.36462  
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Tabela 6. Dados da localização da AASP intrasinusal 

             

2-Way Summary Table: Observed Frequencies (DADOS-HEIT OR (06-12-16))

GRUPO

AAPS

INT RASINUSAL

NÃO

AAPS

INT RASINUSAL

SIM

Row

Totals

G-1

Column %

Row %

G-2

Column %

Row %

G-3

Column %

Row %

G-4

Column %

Row %

Totals

102 33 135

44.35% 47.14%

75.56% 24.44%

13 2 15

5.65% 2.86%

86.67% 13.33%

95 31 126

41.30% 44.29%

75.40% 24.60%

20 4 24

8.70% 5.71%

83.33% 16.67%

230 70 300  

             

Statistics: GRUPO(4) x AAPS INT RASINUSAL(2) (DADOS-HEITOR (06-12-16))

Statistic Chi-square df p

Pearson Chi-square

M-L Chi-square

1.641526df=3 p=.65001

1.797035df=3 p=.61558  

 

A distância entre a COR e a borda inferior da AASP foi <15mm em 112 

casos (60%, média da distância 11,48mm) e >15mm em 75 casos (40%, média 

da distância 17,56mm) (Figura 12). A distância média de todos os casos foi de 

17,56mm. Na comparação dessa distância entre os 4 grupos, houve uma 

diferença estatisticamente significativa (P<0.001) (Tabela 7). Quando feita uma 

comparação múltipla entre os grupos também houve uma diferença, exceto no 

G2-G4 que possuem AOR >10mm e G1-G3 com AOR <10mm (Fisher LSD 

Method P<0.001) (Tabela 8).  

 

Figura 12. Porcetagens da distância entre a COR e a borda inferior da AASP. 



 
38 3 Artigo  

  
 

   

Tabela 7. Dados da distância entre COR e borda inferior AASP 

Group Name  N  Mean Std Dev SEM 

G-1 82 12,495 3,649 0,403 

G-3 80 13,904 3,461 0,387 

G-2 11 18,595 3,944 1,189 

G-4 14 18,679 5,362 1,433 

 

Tabela 8. Comparação múltipla entre os grupos respeito à distância entre COR 

e borda inferior AASP  

Comparison Diff of Means LSD(alpha=0.050) P Diff >= LSD 

G-4 vs. G-1 6,185 2,132 <0.001 Yes 

G-4 vs. G-3 4,775 2,136 <0.001 Yes 

G-4 vs. G-2 0,0847 2,97 0,955 No 

G-2 vs. G-1 6,1 2,367 <0.001 Yes 

G-2 vs. G-3 4,69 2,37 <0.001 Yes 

G-3 vs. G-1 1,41 1,158 0,017 Yes 

(Fisher LSD Method) 

 

A largura (parede medial-lateral) do SM foi mensurada na altura de 5mm, 

7mm, 10mm, 13mm e 15mm, somente no G1 e G3 (AOR <10mm). A média da 

largura do SM nas diferentes alturas foram de 6,76mm, 8,4mm, 10,74mm, 

12,84mm e 14,16mm, respetivamente (Figura 13).     

 

 

Figura 13. Média da largura do SM (parede medial-lateral) na altura de 5mm, 

7mm, 10mm, 13mm e 15mm a partir da COR. Mensuracoes  
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Tabela 9. Mensurações da largura do SM (parede medial-lateral) em edêntulos 

total e parcial com AOR <10mm nas diferentes alturas a partir de COR 

Classificação de 
AOR  

Tipo de 
indivíduos 

N Mensurações a partir da COR 
Média (desvio padrão) mm 

5mm 7mm 10mm 13mm 15mm 

Severamente 
deficiente 

Edêntulo 
total  

74 7,28  
(2,27) 

9,55 
(2,52) 

12,52 

(3,40) 
15,15 

(4,36) 
16,74 
(4,70) 

Edêntulo 
parcial 

52 6,87 
(1,99) 

9,32 
(2,14) 

12,15 

(2,62) 
14,67 
(3,89) 

16,13 
(4,68) 

Moderadamente  
deficiente 

Edêntulo 
total 

41 5,09 
(3,95) 

6,51 
(3,37) 

10,08 

(2,41) 
12,20 
(4,46) 

12,89 
(4,62) 

Edêntulo 
parcial 

42 4,92 
(1,77) 

6,89 
(2,25) 

10,69 

(2,62) 
12,96 
(3,07) 

14,43 
(3,62) 

Ligeiramente 
deficiente 

Edêntulo 
total 

20 NA NA 7,56 

(3.03) 
11,45 

(4,07) 
13,32 
(4,66) 

Edêntulo 
parcial 

31 NA NA 6,69 

(2,29) 
9,85 

(2,90) 
11,37 
(3,83) 

Total   260 6,76 

(2,64) 
8,41 
(2,88) 

10,74 

(3,56) 
13,33 

(4,28) 
14,74 
(4,77) 

NA: não se aplica  

 

Tabela 10. Largura do SM apresentando média e desvio padrão (SD), percentil 

33 e percentil 67 na borda inferior (5,7 e 10mm) e superior (15mm) para 

osteotomia de acesso lateral. 

Classificação de 
AOR 

Tipo de 
indivíduos 

N Mensurações 
a partir da 
COR (mm) 

Largura do seio maxilar 

Média 
(SD) 

Thirty-
third 
percentile 

Sixty-
seventh 
percentile 

Severamente 
deficiente 

Edêntulo 
total 

74 5 7,28  
(2,27) 

6,600000 

 
8,100000 

 

Edêntulo 
parcial 

52 5 6,87 
(1,99) 

5,900000 

 
7,610000 

 

Moderadamente  
deficiente 

Edêntulo 
total 

41 7 6,51 
(3,37) 

5,360000 

 
7,02000 

 

Edêntulo 
parcial 

42 7 6,89 
(2,25) 

5,570000 

 
7,56000 

 

Ligeiramente 
deficiente 

Edêntulo 
total 

20 10 7,56 

(3,03) 
5,67000 

 
8,91000 

 

Edêntulo 
parcial 

31 10 6,69 

(2,29) 
5,40000 

 
7,56000 

 

TOTAL  260  6,97 
(2,53) 

5,75 7,79 

Severamente 
deficiente 

Edêntulo 
total 

74 15 16,74 
(4,70) 

14,85000 

 
19,00000 
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 Edêntulo 
parcial 

52 15 16,13 
(4,68) 

15,30000 

 
18,60000 

 

Moderadamente  
deficiente 

Edêntulo 
total 

41 15 12,89 
(4,62) 

11,40000 

 
14,45000 

 

 Edêntulo 
parcial 

42 15 14,43 
(3,62) 

12,90000 

 
16,05000 

 

Ligeiramente 
deficiente 

Edêntulo 
total 

20 15 13,32 
(4,66) 

10,20000 

 
17,01000 

 

 Edêntulo 
parcial 

31 15 11,37 
(3,83) 

8,91000 

 
14,40000 

 

TOTAL    14,74 
(4,77) 

12,80 17,01 

 

Tabela 11. Nova classificação baseada da largura do SM na bora inferior e 

superior da janela de acesso ao SM em pacientes edentulos totais e parciais. 

Largura do SM (mm) Estreito Moderado  Amplo  

Borda inferior da janela de 
acesso do SM 

<6 6-8 >8 

Borda superior da janela 
de acesso do SM 

<13 13-17 >17 

 

 

A espessura da mucosa sinusal (EMS) foi na maioria dos casos <3mm 

com 240 casos (72%, média de espessura 0,88mm) e >3mm com 60 casos 

(28%, média de espessura 11,12mm). Relacionando a EMS com os 4 grupos, 

não houve uma diferença estatisticamente significativa (P = 0.162), no entanto, 

G1 e G3 (<10mm) mostraram uma espessura ligeiramente maior aos G2 e G4 

(Tabela 10). 

 

Figura 14. Porcentagens da espessura da mucosa sinusal. 
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Tabela 10. Relação da espessura da mucosa sinusal e os grupos 

 

Group N  Median 25% 75% 

G-1 135 1,62 0 4 

G-3 126 1,375 0 3,535 

G-4 24 1,16 0 2,625 

G-2 15 0 0 1,32 

H = 5.132 with 3 degrees of freedom.  (P = 0.162) 

 

As variações anatômicas e alterações do SM apresentaram-se em 189 

casos (63%). A variação anatômica avaliada foi a presença de septos (S), 

observou-se em 125 casos (58%). As alterações do SM, como são o velamento 

parcial (VP) e o cisto de retenção mucoso (CRM), apresentaram-se em 52 casos 

(24%) e 40 casos (18%), respectivamente. 

 

 

 

Figura 9. Porcentagem de variações anatômicas do seio maxilar. 
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A presença de Septos foi maior nos grupos G1 com 41,48% e G3 no 

44,44%, no entanto, os grupos G2 e G4 foram ligeiramente menores com 

33,33%, porém sem associação significativa (P=0.67273) (Tabela 11).  

 

 

Tabela 11. Presença de septos no SM 

 

2-Way Summary Table: Observed Frequencies (DADOS-HEITOR (06-12-16))

GRUPO

SM-Septos

NÃO

SM-Septos

SIM

Row

Totals

G-1

Column %

Row %

G-2

Column %

Row %

G-3

Column %

Row %

G-4

Column %

Row %

Totals

79 56 135

45.14% 44.80%

58.52% 41.48%

10 5 15

5.71% 4.00%

66.67% 33.33%

70 56 126

40.00% 44.80%

55.56% 44.44%

16 8 24

9.14% 6.40%

66.67% 33.33%

175 125 300

 

      

Statistics: GRUPO(4) x SM-Septos(2) (DADOS-HEIT OR (06-12-16))

Statistic Chi-square df p

Pearson Chi-square

M-L Chi-square

1.516191df=3 p=.67854

1.541497df=3 p=.67273  
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O CRM foi ligeiramente superior nos grupos G2, G4 e G1 com uma 

porcentagem de 20,00%, 16,67% e 14,07%, respetivamente, e houve uma 

porcentagem menor no G3 com 11,11%. No entanto, não foi estatisticamente 

significativa (P=.71555) (Tabela 12.) 

 

 

Tabela 12. Presença de cisto de retenção mucoso nos grupos 

 

2-Way Summary Table: Observed Frequencies (DADOS-HEIT OR (06-12-16))

GRUPO

SM-CRM

NÃO

SM-CRM

SIM

Row

Totals

G-1

Column %

Row %

G-2

Column %

Row %

G-3

Column %

Row %

G-4

Column %

Row %

Totals

116 19 135

44.62% 47.50%

85.93% 14.07%

12 3 15

4.62% 7.50%

80.00% 20.00%

112 14 126

43.08% 35.00%

88.89% 11.11%

20 4 24

7.69% 10.00%

83.33% 16.67%

260 40 300  

Statistics: GRUPO(4) x SM-CRM(2) (DADOS-HEIT OR (06-12-16))

Statistic Chi-square df p

Pearson Chi-square

M-L Chi-square

1.410256df=3 p=.70313

1.357397df=3 p=.71555  
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O VP do SM foi maior nos grupos G4 (25%), G3 (18,25%) e G1 (16,30%), 

e menor no G2 (6,67%). A diferença entre os grupos não foi estatisticamente 

significativa (P=.46549) (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Presença de velamento parcial do SM. 

 

2-Way Summary Table: Observed Frequencies (DADOS-HEIT OR (06-12-16))

GRUPO

SM-Velamento

NÃO

SM-Velamento

SIM

Row

Totals

G-1

Column %

Row %

G-2

Column %

Row %

G-3

Column %

Row %

G-4

Column %

Row %

Totals

113 22 135

45.56% 42.31%

83.70% 16.30%

14 1 15

5.65% 1.92%

93.33% 6.67%

103 23 126

41.53% 44.23%

81.75% 18.25%

18 6 24

7.26% 11.54%

75.00% 25.00%

248 52 300  

Statistics: GRUPO(4) x SM-Velamento(2) (DADOS-HEITOR (06-12-16))

Statistic Chi-square df p

Pearson Chi-square

M-L Chi-square

2.351412df=3 p=.50274

2.554682df=3 p=.46549  

 

Quando comparados os dois tomógrafos para mensurar a AOR, o 

diâmetro da AASP, distância entre COR e a borda inferior da AASP e espessura 

da mucosa sinusal, não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa 

entre os aparelhos (P=0.446, P=0.542, P=0.490, P=0.231, respetivamente) 

(Tabela 14). A análises estatísticas revelaram uma boa confiabilidade 

interexaminador (ICC=0,997).    
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Tabela 14. Dados da comparação dos tomógrafos   

Parametros avaliados Aparelho               N          Median       25%       75% 

AOR  
(P = 0.446) ACCUITOMO 194 4,905 2,64 7,852 

I-CAT 106 5,1 2,775 7,8 

Diâmetro da AASP  
(P = 0.542) ACCUITOMO 99 0,99 0,76 1,17 

I-CAT 88 0,925 0,71 1,2 

Distância entre COR e a 
borda inferior da AASP 

 

(P = 0.490) ACCUITOMO 99 13,77 10,8 16,47 

I-CAT 88 14,315 11,4 16,2 

Espessura da mucosa 
sinusal 

  

(P = 0.231) ACCUITOMO 194 1,08 0 2,702 

I-CAT 106 1,8 0 4,2 
Mann-Whitney U Statistic  

 

Os seguintes quadros apresentam os dados de porcentagens, média e 

desvio padrão de todos os parâmetros analisados: 

 

Quadro 1. Porcentagens dos diferentes parâmetros avaliados. 

Parâmetros avaliados Porcentagem (%) 

Gênero Feminino 62 

Gênero Masculino 38 

Visualização da AASP 62,33 

Localização intraóssea ada AASP 63 

Localização intrasinusal da AASP 37 

Localização superficial da AASP 0 

Distância entre a COR e a borda inferior da AASP <15mm 60 

Distância entre a COR e a borda inferior da AASP >15mm 40 

EMS <3mm 72 

EMS >3mm 28 

Presença de septos 58 

Velamento parcial do SM 24 

CRM 18 
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Quadro 2. Media dos diferentes parâmetros avaliados e mensurações 

realizadas. 

 

 

DISCUSSÃO 

O cirurgião-dentista na odontologia, atualmente dispõe de ferramentas 

como: TCFC, escâneres intraorais, softwares e impressoras 3D. Quando 

empregados em conjunto, estas ferramentas permitem um planejamento mais 

confortável e com maior previsibilidade nas reabilitações implanto-suportadas 

(SCHERER, 2014; SCHERER e ROH, 2015). A interpretação das imagens da 

TCFC, permitem a visualização da anatomia do SM por meio de três dimensões, 

permitindo a localização das estruturas anatômicas com maior precisão, o que 

pode resultar em um transoperatório sem complicações e diminuição do período 

pós-operatório.   

A TCFC tornou-se em um exame complementar importante para o 

diagnóstico e planejamento nas diversas especialidades odontológicas devido a 

tratamentos cada vez mais demandantes e complexos (ZIEGLER et al., 2002; 

CHAN et al., 2010). No nosso estudo, foram avaliados 300 SMs através de 

imagens de TCFC, simulando a avaliação do SM e estruturas adjacentes antes 

da cirurgia de levantamento de SM. Foram avaliados os SMs de indivíduos 

edêntulos totais e parciais, com uma idade média de 54,21 anos (Idade mínima 

Parâmetros avaliados Média (mm) 

Idade  54,21  

AOR 5,78 

Diâmetro da AASP total 0,98 

Diâmetro da AASP <1mm 0,77 

Diâmetro da AASP 1-2mm 1,30 

Diâmetro da AASP >2mm  2,26 

Distância entre a COR e a borda inferior da AASP total  17,56 

Distância entre a COR e a borda inferior da AASP <15mm 11,48 

Distância entre a COR e a borda inferior da AASP >15mm 17,56 

Largura da parede do SM 5mm 6,76 

Largura da parede do SM 7mm 8,4 

Largura da parede do SM 10mm 10,74 

Largura da parede do SM 13mm 12,84 

Largura da parede do SM 15mm 14,16 

EMS <3mm 0,88 

EMS >3mm 11,12 
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de 20 e idade máxima de 94 anos), sendo indivíduos mais idosos do que os 

estudados por CHAN et al., (2014) e TENG et al., (2016) com 50,1 e 50,4 anos, 

respetivamente, em indivíduos parcialmente edêntulos. Já no nosso estudo, 

incluímos na amostra edêntulos parciais e totais, o G1 e G2 (edêntulos totais) 

tiveram uma maior idade quando comparados ao G3 e G4 (edêntulos parciais), 

pois indivíduos com uma idade mais avançada podem apresentar mais perdas 

dentárias. Por outro lado, a amostra de mulheres, foi maior (62%), talvez isso 

tenha ocorrido por que as mulheres procuraram mais atendimento no nosso 

serviço, provavelmente se preocuparam mais com a autoestima, estética e 

saúde bucal do que os homens. 

Com relação a AOR, a média apresentada neste estudo foi de 5,87mm. O 

G1 e G3 (edêntulos totais e parciais com AOR <10mm) foram os grupos com o 

maior número de casos, sendo 135 e 126 casos com 3,72mm e 5,065mm, 

respectivamente. Estes casos precisariam de um planejamento para 

levantamento de SM por se apresentarem com pouca AOR, o que impossibilita 

a reabilitação com implantes dentários.   

Nos indivíduos com AOR >5mm pode ser feito o levantamento de SM 

atraumático por meio da Técnica de Summers, que utiliza um jogo de osteótomos 

com diâmetros variados resultando em um procedimento mais conservador, no 

entanto, nesta técnica a principal preocupação é a perfuração da membrana 

sinusal (SUMMERS, 1994). A reabsorção óssea de edêntulos totais e parciais é 

progressiva, talvez devido à hiperatividade dos osteoclastos na membrana de 

Schneider provocando pneumatização do SM e à maior quantidade de perda 

dentária. De toda a amostra deste estudo houve somente 39 edêntulos totais e 

parciais com AOR >10mm e a maior parte da amostra foram de edêntulos com 

AOR <10mm. Assim, é muito provável que indivíduos com perda dentária 

posterior prolongada precisem de levantamento de SM, seja traumático ou 

atraumático.  Edêntulos parciais com AOR <10mm provavelmente receberiam 

uma técnica atraumática por possuir dentes adjacentes que mantem o osso da 

região.  

  Neste estudo, a AASP foi visualizada em 62,33% dos SMs avaliados, 

apresentado afinidades na taxa de detecção com MARDINGER et al., (2007) de 

55% e GUNCU et al., (2011) de 64,5%. Ao contrário dos estudos de 

KHOJASTEHPOUR et al., 2016 e ILGY et al., 2013 com 80,6% e 80,3%, 
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respetivamente. Esses resultados discrepantes poderiam ser justificados pelo 

uso das diferentes populações estudadas, a aquisição da imagem obtida por 

técnicas tomográficas diferentes (TCFC e TC) e dificuldade na visualização da 

AASP menor a 0,5mm. O nosso estudo apresentou uma limitação na avaliação 

da AASP por ser avaliado somente na REI, provavelmente por isso não se 

obteve uma taxa de detecção com maior porcentagem. Por outro lado a AASP 

foi observada na maioria das vezes em indivíduos edêntulos totais (G1) e 

parciais (G3) com AOR <10mm. Apresentando resultado semelhante a 

KHOJASTEHPOUR et al., (2016), esse resultado mostra que indivíduos com 

maior reabsorção óssea, a AASP pode ser mais visualizada, portanto, a falta de 

planejamento nesses casos poderia aumentar os acidentes durante o 

levantamento de SM traumático. 

A média do diâmetro da AASP encontrada neste trabalho foi de 0,98mm, 

com 63% de localização intraóssea, 37% intrasinusal e nenhuma com 

localização superficial. Já no trabalho realizado por DANESH-SANI et al., (2017) 

a média do diâmetro foi de 1,17mm com localização da AASP intraóssea em 

69,6% dos casos, intrasinusal em 24,3% e superficial em 6,1%. Já no trabalho 

de CHITSAZI et al., (2017) o diâmetro da ASSP foi de 1,57mm e sua localização 

intraóssea foi mais frequente com 73,2%, seguindo da intrasinusal com 21,7% e 

superficial 4,9%. Por outro lado, o trabalho de ELLA et al., (2008) mostrou que a 

localização da ASSP foi 71,4% intraóssea e 14,3% intrasinusal, no entanto, a 

localização superficial não foi reportada, coincidindo com os resultados do 

presente estudo. Todos os trabalhos mostraram que a localização intraóssea é 

a mais frequente, seguida da intrasinusal. A limitação da visualização da AASP 

superficial neste estudo pode ter ocorrido pela avaliação na REI, quer isto dizer, 

que poderia ser observada fora dessa demarcação. Por outro lado, o diâmetro 

da ASSP deste trabalho foi menor comparado aos outros estudos, este fato 

talvez seja devido ao tipo de população, a região anatômica que foi avaliada e 

os diferentes softwares para mensuração. 

O trabalho de LOPES et al., (2017), onde os autores fizeram um estudo 

sobre achados incidentais na interpretação de imagens obtidas por TCFC 

mostrou 18,22% dos casos com ESM, 2,66% com CRM e 0,44% com velamento 

total do SM. O presente trabalho encontrou 24% de velamento parcial, 18% com 
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CRM e 28% EMS>3mm considerada como patológica. A diferença dos valores 

pode ser resultante também da amostra estudada pois neste estudo, utilizamos 

imagens de edêntulos totais e parciais, e ao número da amostra já que o trabalho 

relatado apresentou 100 TCFC envolvendo a maxila. Por outro lado, a EMS 

neste trabalho foi ligeiramente maior em G1 e G3 (AOR <10mm). 

No interior do SM existem cristas 

ou septos, que tem relevância clínica durante as cirurgias de levantamento de 

SM, por tanto, é importante a avaliação com TCFC para este tipo de cirurgias 

(FERRIN et al., 2010). O trabalho de POLETI et al., (2014), mostrou em um relato 

de caso uma radiografia panorâmica com uma área radiolúcida com borda 

radiopaca localizada na região periapical dos pré-molares esquerdos, cuja 

hipótese diagnóstica foi de variação anatômica do SM ou lesão intraóssea, o 

trabalho mostrou a importância da avaliação da TCFC no caso e confirmou a 

presença de septo nessa região. Muitas vezes, as imagens obtidas em 2D 

podem sugerir de lesões, por isso, em algumas situações se faz necessária a 

complementação com exames de TCFC devido a sobreposição de estruturas 

anatômicas. No presente trabalho avaliou-se todas as paredes do SM e não 

somente a região de REI, e foram encontrados 125 casos (58%) onde foram 

observados septos nas diferentes paredes. A presença destes septos é mais 

prevalente em segmentos edêntulos, podendo dificultar a drenagem do SM e sua 

inspeção cirúrgica (PJETURSSON e LANG, 2010).  

O trabalho de KANG et al., (2013), mostrou que a distância da borda 

inferior da AASP até a COR foi de 69% >15mm e 31% <15mm. A média da 

distância foi de 17,03mm. No nosso trabalho resultou ser diferente, 60% dos 

casos foi <15mm e 40% >15mm, a média dessa distância foi de 17,56mm. Os 

dois trabalhos tiveram resultados contrários, estes resultados talvez foram 

devido à idade média dos pacientes, e que na maioria dos casos apresentaram 

AOR <10mm, isto significa que, precisa-se ter uma maior atenção na hora de 

planejar e avaliar estruturas anatômicas pela alta probabilidade de se encontrar 

com a AASP, durante a criação da janela lateral de acesso ao SM.  

Outra avaliação importante se refere à largura do SM (parede medial-

lateral). O estudo de CHAN et al., (2014), mostrou que a largura do SM foi mais 

ampla na região de molares na altura de 13 e 15mm a partir da COR comparado 

à régio de pré-molares. Outro trabalho similar com edêntulos parciais, subdividiu 
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a AOR em severamente deficiente <3.99, moderadamente deficiente >4 

<6,99mm e ligeiramente deficiente >7 <8,99mm e realizaram mensurações na 

altura de 1mm, 3mm, 5mm, 7mm e 9mm a partir do assoalho do SM. 

Encontraram que a região edêntula do segundo pré-molar é a mais estreita do 

que a região de molares (TENG et al., 2016). Esses estudos avaliaram a largura 

do SM somente em edêntulos parciais com AOR <10mm. Em nosso estudo, a 

AOR da amostra foi classificada da mesma forma do primeiro e feita uma nova 

classificação em casos de edêntulos totais e parciais. No entanto, não foi 

possível determinar a área exata edêntula devido à amplitude da áreas edêntulas 

avaliadas. Ambos estudos encontraram que na região de pré-molares a largura 

do SM foi mais estreita do que na região de molares, este fato pode ser devido 

ao formato piramidal do SM. Por outro lado, este estudo fornece informações 

mais detalhadas da relação do SM com amplas áreas edêntulas em indivíduos 

edêntulos totais e parciais. 

Todas as mensurações realizadas neste estudo foram importantes já que 

simularam uma análise pré-operatória ao levantamento do SM para reabilitação 

com implantes dentários. Além disso, mostrou-se uma nova metodologia para 

pacientes edêntulos totais, já que nenhum estudo foi encontrado avaliando 

amplas áreas edêntulas. Os resultados mostraram a importância de se fazer uma 

avaliação criteriosa de cada estrutura anatômica, para ter uma maior 

previsibilidade no tratamento, melhor planejamento de cada caso, reduzindo 

complicações transoperatórias, o que resulta em maior conforto no pós-

operatório do paciente.  

 

CONCLUSÕES   

 

 A TCFC permite a avaliação de diferentes estruturas anatômicas 

adjacentes ao SM. Este estudo mostrou um grande número de variações 

anatômicas e alterações do SM (63%), assim como septos (58%), velamento 

parcial do seio maxilar (24%) e cisto de retenção mucoso (18%) em edêntulos 

totais e parciais. A espessura da MS >3mm foi apresentada em 28% dos casos, 

sendo considerada patológica.  
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 Existe uma correlação entre a perda dentária e a diminuição da AOR. Os 

edêntulos totais com AOR <10mm e >10mm mostraram maior reabsorção óssea 

(3,72mm e 12,87mm, respectivamente) comparado aos edêntulos parciais com 

AOR <10mm e >10mm (5,065mm e 13,035mm, respectivamente) (P<0.001).  

 Mostrou-se uma nova classificação de largura do SM para pacientes 

edêntulos totais e parciais, sendo estreito (<6/<13mm), moderado (6-8/13-17) e 

amplo (>8/>17mm). A média da largura do SM (parede medial-lateral) na altura 

de 5, 7, 10, 13, e 15mm foi de 6.76, 8.4, 10.74, 12.84 e 14.16mm, 

respectivamente. 

 A AASP foi visualizada em 62,33%, nos grupos de maior reabsorção 

óssea (<10mm), o diâmetro médio foi de 0,98mm, e sua localização intraóssea 

foi 63%, intrasinusal 37% e nenhum caso de localização superficial.    
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4 CONCLUSÕES  

 

 Os edêntulos totais e parciais com altura óssea residual <10mm 

apresentaram maior quantidade de variações anatômicas do seio maxilar, em 

toda a amostra houve 63% com algum tipo de variação anatômica ou alteração, 

principalmente a presença de septos (58%), velamento parcial (24%) e cisto de 

retenção mucoso (18%). É preciso conhecer estes dados e características dos 

indivíduos que requerem levantamento do seio maxilar já que podem apresentar 

esses tipos de variações anatômicas. 

 A espessura da MS >3mm foi apresentada em 28% dos casos, sendo 

considerada patológica, isso pode aumentar as probabilidades de perfuração da 

membrana sinusal nos indivíduos que precisem de levantamento de SM. 

 Existe uma correlação entre a perda dentária e a diminuição da AOR. Os 

edêntulos totais com AOR <10mm e >10mm mostraram maior reabsorção óssea 

(3,72mm e 12,87mm, respectivamente) comparado aos edêntulos parciais com 

AOR <10mm e >10mm (5,065mm e 13,035mm, respectivamente) (P<0.001).  

 Mostrou-se uma nova classificação de largura do SM para pacientes 

edêntulos totais, sendo estreito (<6/<13mm), moderado (6-8/13-17) e amplo 

(>8/>17mm). A média da largura do SM (parede medial-lateral) na altura de 5, 7, 

10, 13, e 15mm foi de 6.76, 8.4, 10.74, 12.84 e 14.16mm, respectivamente.  

A AASP foi visualizada em 62,33%, nos grupos de maior reabsorção 

óssea (<10mm), o diâmetro médio foi de 0,98mm, na classificação <1mm, 1-

2mm e >2mm a média do diâmetro foi de 0,77, 1,30 e 2,26mm, respectivamente. 

A sua localização intraóssea foi 63%, intrasinusal 37% e nenhum caso de 

localização superficial.     
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