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RESUMO

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica sobre a aparência radiográfica de enxertos
ósseos utilizados em cirurgias de levantamento de assoalho do seio maxilar. Tem como
objetivo auxiliar o Especialista em Radiologia Odontológica e Imaginologia a avaliar os
aspectos pós-enxertia do enxerto ósseo, bem como observar a osseointegração osso adjacente
e o enxerto ósseo inserido no decorrer do tempo. Observa-se que a aparência radiografica dos
enxertos ósseos pode ser mais facilmente observada logo após a cirurgia. Porém, a tendência é
a remodelação fisiológica do enxerto onde a visualização com o decorrer do tempo, fica cada
vez mais dificil. Em casos onde não há sucesso cirúrgico (osso enxertado é rejeitado pelo osso
adjacente), alterações nas imagens dos enxertos como diminuição da densidade óssea,
opacidade do seio maxilar, presença de areas radiolúcidas ao redor do enxerto, manutenção de
corticais originais do assoalho ou mesmo a não visualização do enxerto são observadas.

Palavras-chave: aparência; enxerto; assoalho de seio maxilar.
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ABSTRACT

This study consists in a bibliographic revision about radiographic aspect of bones graft, used
in surgeries of maxillary sinus floor augmentation. Has as objectives to help the especialist in
odontological radiology and evaluate the alterations post-graft as well to observe the
osseouintegration bone adjacent/graft. The authors conclude, the radiographic appearance of
the bones grafts can be more easily seen immediately after the surgery, but the tendency is the
tendency is the physiological remoldement of the graft, where the visualization with the
passage of time, stay more and more difficult. In cases where the surgical proceeding don't
precede the success, changes in the images of graft like reduction reduction of the density
bone, opacity of the maxillary sinus, presence of radiolucent areas in turn of the graft,
maintenance of originals corticals of the floor or till the no visualization of the graft are
observed.

Key words: aspect; graft; maxillary sinus floor.
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I INTRODUÇÃO

Devido aos avanços tecnológicos e ao desejo de se obter um tratamento rápido,
eficiente e com alto índice de sucesso a longo prazo, a Odontologia e suas especialidades tem
evoluído rapidamente nos últimos anos.

A Implantodontia é uma especialidade inerentemente complexa, envolvendo
profundos conhecimentos da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, da Prótese Dentária
e da Periodontia, que hoje, está disponível aos pacientes e profissionais que desejam urna

reabilitação protética conservadora.
Segundo Branemark (1985), algumas das condições necessárias para a obtenção e
manutenção da osseointegração são: a utilização de implante em um período mais longo
possível, o maior número de implantes possíveis, uma ancoragem bicortical e uma

estabilidade inicial. Infelizmente, em alguns casos onde existem pouca altura e espessura
óssea no rebordo maxilar, estes requisitos básicos não podem ser totalmente preenchidos.

A reconstrução dos maxilares, quando necessária, é única comparada com a dos outros
ossos do corpo humano. Ao contrário dos ossos longos do corpo, um maxilar reconstruido
deve suportar as forças de cisalhamento ao invés das forças de compressão, e ser capaz de
suportar implantes e próteses dentais ao invés de peso produzido. Para assegurar a própria
função, os enxertos devem satisfazer as especificações com relação ao tamanho, forma,
angulação e coordenação com o maxilar oposto.
No inicio do século XXI vive-se um período de expansão da Implantodontia, ond
tanto a reabilitação com implantes como as reconstruções prévias com vários tipos de enxerto
são freqüentes.
Esta atividade clinica gera urna importante demanda no que diz respeito ao
acompanhamento por imagens destes enxertos. Entretanto, algumas vezes o especialista ern
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Radiologia Odontológica e Imaginologia não está familiarizado com as diversas técnicas de
enxertia disponíveis, bem como com os diversos tipos de enxertos utilizados, tornando a

interpretação dos exames radiográficos uma tarefa árdua.
Portanto o objetivo deste estudo, baseado em uma revisão bibliográfica, consiste em
avaliar os aspectos radiográficos característicos que os enxertos ósseos apresentam em
diferentes tomadas radiográficas, auxiliando os especialistas em Radiologia na correta

interpretação das imagens.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 FORMAÇÃO DO SEIO MAXILAR

A maioria dos seios paranasais é rudimentar ou está ausente no recém-nascido. Os
seios maxilares são pequenos ao nascimento (cerca de 3 a 4 mm de diâmetro), e há apenas
umas poucas células (cavidades) etmoidais anteriores e posteriores. Eles crescem lentamente
até a puberdade, atingindo seu desenvolvimento final somente após a erupção de todos os
dentes permanentes, no inicio da fase adulta (MOORE; PERSAUD, 1994). Podem surgir
como saliências ou diverticulos nas paredes das cavidades nasais e tornam-se extensões cheias
de ar. As aberturas originais destas saliências persistem como orificios dos seios nos adultos
(MOORE, 1992).
Para outros autores, os seios maxilares se desenvolvem a partir do terceiro mês de vida

intra-uterina, aparecendo como evaginações laterais da membrana mucosa do meato nasal
médio, para dentro do primórdio do corpo do osso maxilar (BHASKAR, 1978; KILLAY;
KAY, 1975; LEE, 1978; SICHER; DUBRUL, 1977)
Em contra partida outros autores, consideram uma invaginação do epitélio da parede
lateral da cavidade nasal, como o inicio do desenvolvimento do seio maxilar (LANGLAND;

LANGLAIS; MORRIS, 1982).
Na infância, o assoalho sinusal nivelado com o meato nasal médio e a porção inferior
do corpo do osso maxilar é ocupada pelos germes dentários (SICHER; DUBRUL, 1977). A

expansão do seio maxilar é lenta, aumentando 2 mm horizontalmente e 3 mm verticalmente, a
cada ano (THOMA, 1963).
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0 seio maxilar continua a se desenvolver durante toda a vida, acrescentando que a

expansão após exodontia, seria como que uma substituição de osso pouco funcionante
(SICHER; DUBRUL, 1977).

2.2 MORFOLOGIA DO SEIO MAXILAR

Os seios maxilares são os maiores dos seios paranasais. Estão localizados no interior
da maxila, que é formada por quatro processos: o processo frontal, o processo zigomatico, o
processo palatino horizontal e o processo alveolar curto (DUBRUL, 1991).
0 corpo da maxila pode ser descrito como uma pirâmide de três lados com a base
voltada para a cavidade nasal. Os três lados da pirâmide são uma superfície superior, ou
orbital; uma superfície anterolateral, ou zigomática; e uma superficie posterolateral, ou
infratemporal (DUBRUL, 1991). Estas grandes cavidades piramidais (os seios maxilares)
ocupam o corpo dos maxilares. 0 ápice do seio maxilar estende-se em direção e,
freqüentemente dentro do osso zigomático; a base do seio maxilar forma a parte inferior da
parede lateral da cavidade nasal; o teto do seio maxilar é formado pelo assoalho da órbita; e o
assoalho do seio maxilar é formado pela parte alveolar da maxila (Fig.1). As raizes dos dentes
maxilares, especialmente os molares, freqüentemente produzem elevações cônicas situadas no
assoalho do seio maxilar(MOORE; DALLEY, 2001).
Cada seio maxilar drena por uma abertura — o 6stio maxilar — no interior do meato
médio da cavidade nasal por meio do hiato semilunar (Fig.2) (MOORE; DALLEY, 2001).
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Fig. 1: Visão lateral do seio maxilar
Fonte: http://www.medtronic.de/sinusitis/images/frontal_view_large.jpg

Healthy Sinus Anatomy

Frontal Sinuses

6stio maxilar

Ethmaid Sinuses

Sphenoid Sinuses
(not shown)

Maxillary Sinuses

Fig. 2: Vista frontal dos seios paranasais. Drenagem do óstio maxilar no meato nasal médio.
Fonte: http://www.medtronic.de/sinusitis/images/frontal_view_large.jpg

15

O suprimento arterial do seio maxilar é principalmente originado dos ramos alveolares
superiores da artéria maxilar; contudo, ramos da artéria palatina maior suprem o assoalho do
seio. A inervação do seio maxilar é proveniente dos nervos alveolares anterior, médio e
posterior — ramos do nervo maxilar (MOORE; DALLEY, 2001).
O seio maxilar com recesso alveolar bem desenvolvido

é caracteristicamente

subdividido por septos (criptas) ósseos incompletos em dois ou mais compartimentos
(câmaras) (SICHER; DUBRUL, 1977).
Os diâmetros dos seios maxilares nos adulto pode ser em média: 3,4 cm no sentido
ântero-superior, 3,3 cm no sentido supero-inferior e 2,3 cm no sentido médio-lateral (ETTER,
1968). Em 3,2 cm no sentido ântero-superior, 3,5 cm no sentido supero-inferior e 2,5 cm no
sentido médio-lateral (KILLAY; KAY, 1975). Ou ainda, 3 cm no sentido antero-posterior, 3,5
cm no sentido supero-inferior e 2,5 cm no sentido médio-lateral (GRAZIANI, 1982).
O volume médio varia, segundo os autores, de 15 ml (SPERBER, 1980) a 30m1
(KILLEY; KAY, 1975).
O seio maxilar é revestido por mucosa ciliada. Este epitélio é um traço fisico da
barreira preventiva contra a penetração de microorganismos; o movimento sincronizado dos
cilios das células epiteliais transporta

o

fluido no qual partículas impactadas e

microorganismos se aderem, este fato é muito importante para a saúde do seio. A liberação de
óxido nitroso pelas células epiteliais ciliadas também fortifica a efetividade da defesa
(JEONG et al, 2001).
Ao se elevar o assoalho do seio maxilar em uma cirurgia de enxerto, toda a fisiologia
maxilar é afetada pela alteração da relação anatômica do seio. Em adição a anatomia alterada,
injúria à mucosa e edema pós-operatório, podem conduzir para a redução da unidade ostiomeatal do paciente, a qual é unidade chave para o desenvolvimento de sinusites. Fazendo isso,
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o profissional pode causar o impedimento da funcionalidade do sisterha de limpeza mucociliar

(TERRIER, 1991).

2.3 IMP LANTODONTIA

2.3.1 A Implantodontia Odontológica moderna

Estima se que a quantidade de implantes dentários utilizados nos EUA quadruplicou
-

de 1983 a 1987. Ela teve um aumento adicional de 73% entre 1986 e 1990. Durante o mesmo
período, o número de dentistas que executava o tratamento com implantes aumentou dez

vezes. Nos Estados Unidos, mais de 300 mil implantes dentários foram inseridos em 1992.
Mais de 90% dos especialistas oferecem atualmente

o tratamento com implantes

rotineiramente nos seus consultórios, e mais de 63% dos dentistas clínicos gerais usaram
implantes para suportar próteses fixas e removíveis (MISCH, 2000).

2.3.2 Densidade óssea

0 volume do osso não é o único fator que se modifica como resultado da exodontia.

osso é um órgão capaz de se modificar em relação a uma série de fatores; incluindo
hormônios, vitaminas, ingestão de cálcio, sol, influências mecânicas. As porções cortical e

medular (trabecular)

do osso são constantemente modificadas pela

modelação

ou

remodelação. Estas mudanças são controladas, em parte, pelo ambiente mecânico do esforço,

como resultado da deformação mecânica causada pelo microesforço (MISCH, 2000).
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A redução de densidade óssea nos maxilares está relacionada A duração do período em

que a regido ficou edentula e não recebeu carga apropriada, A densidade óssea original, as
inserções musculares, A flexão e torção da mandíbula, A parafunção antes e depois da
exodontia, as influencias hormonais e condições sistêmicas (LAVELLE, 1993).
A mandíbula geralmente possui densidade cortical mais espessa que a maxila. Porém,
ambos os maxilares diminuem a espessura da cortical e aumentam a porosidade trabecular no
sentido posterior do arco dentário (BENNETT, 2004).

Atualmente a classificação de qualidade óssea mais utilizada pelos cirurgiões
dentistas, é a classificação de Lekholm e Zarb (Fig.3) (1985).
Em 1985, Lekholm e Zarb, listaram quatro qualidades de osso encontradas nas regiões
anteriores do osso mandibular. A qualidade 1 é composta de osso homogêneo e compacto. A
qualidade 2 apresentava uma camada espessa de osso compacto ao redor de um núcleo de
osso trabecular denso. A qualidade 3 exibe uma fina camada de osso cortical ao redor de um
osso trabecular denso, com resistência favorável. A qualidade 4 é uma camada fina de osso
cortical ao redor de um núcleo de osso trabecular de baixa densidade.

Fig. 3: Classificação óssea de Lekholm e Zarb
Fonte: Gentileza do Dr. Eduardo Meurer
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2.3.3 Avaliação da densidade óssea radiogrifica

A densidade óssea pode ser mais precisamente determinada pelas radiografias
tomográficas, especialmente os tomogramas computadorizados (MISCH, 2000).
As radiografias periapicais não são muito eficientes para determinar a densidade óssea,
porque as laminas corticais vestibular e palatal geralmente obscurecem a densidade do osso
trabecular, ocorre a superposição de estruturas, fato que é inerente à técnica. (MISCH, 2000).
Assim os valores de densidade óssea em radiografias periapicais correspondem a uma
somatória da densidade das porções cortical e medular do tecido ósseo. Tal superposição não
ocorre na tomogafia computadorizada, permitindo analisar a densidade de tecido ósseo
cortical e medular separadamente, possibilitando assim, a definição de valores médios de
densidade de forma independente para cada porção (MEURER, M.I. et al, 2003).
O padrão estriado observado visualmente em uma radiografia periapical é resultado do

padrão da superficie endosteal, e não do trabeculado interno. Assim esperava-se que variações
no padrão cortical resultariam em alterações na densitometria óptica radiográfica e que por
este motivo este não seria um bom método em uma análise pré-implantar (TAGUCHI et al,
1997).
A cortical vestibular do processo alveolar, com o passar dos anos, apresenta-se mais
porosa do que a da porção basal. Além disso, a densidade óssea vestibular diminui com a
idade da pessoa (ATKINSON; WOODHEAD, 1968).
Na regido de molares, a cortical vestibular diminui de densidade mais lentamente cpc
a cortical lingual, e na regido de pré-molares, há uma acentuada diminuição da densidade da
cortical vestibular (ATKINSON; WOODHEAD, 1968).
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A variabilidade da densidade óssea na regido posterior do maxilar é provavelmente o
fator de maior peso na baixa porcentagem de êxito para implantes em forma de raiz nesta
regido (JAFFIN; BERMAN, 1991).

2.3.4 Planejamento reverso em Implantodontia

Antigamente um requisito para se reabilitar uma pessoa edéntula com implantes
dentais ósseo-integrados, era ter um aporte ósseo adequado, ou seja, o osso deveria ter
qualidade e quantidade óssea apropriada, de forma a sustentar o implante dental e permitir que
ele pudesse se osseointegrar ao osso adjacente. Quem não preenchesse esta característica,
pacientes com maxilas atróficas analisadas radiograficamente, teria que optar por outro modo
de reabilitação dental, que não os implantes (DINATO; POLIDO, 2001).
Hoje, com os avanços tecnológicos e medicinais na área de enxertos, uma pessoa que
não possui um maxilar que acomode corretamente um implante dental, pode recorrer aos
enxertos ósseos, que re capacitam este osso, tornando-o um sitio adequado para a colocação
dos implantes necessários (DINATO; POLIDO, 2001).
Para determinar a necessidade de reconstrução óssea, o cirurgião dentista recorre ao
planejamento reverso, que nada mais 6, do que um planejamento protético que visa a
colocação dos implantes nos locais ideais para a futura sustentação da prótese dental. Neste
planejamento, o cirurgião dentista juntamente com um protético de sua confiança,
reconstroem a oclusão do paciente, encerando no modelo de estudo o trabalho protético final.
neste momento, que se avalia a necessidade de enxertos ósseos ou de tecido mole
(DINATO; POLIDO, 2001).
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0 guia cirúrgico (Fig.4) visa possibilitar a instalação de implantes em posição ótima
por meio de referências obtidas com o guia radiográfico (SCARSO FILHO; BARRETO;
TUNES, 2001).
Portanto, atualmente quem determina o local e a necessidade de enxertos para
sustentar os implantes é o planejamento reverso, e não mais o fato de o paciente possuir ou
não tecido ósseo para abrigar o implante (DINATO; POLIDO, 2001).

Fig. 4: Aspecto clinico do guia cirúrgico
Fonte: Gentileza do Dr. Eduardo Meurer

2.4 ENXERTOS

Os enxertos ósseos são blocos ou partículas de osso humano ou não, que tem por
finalidade reconstruir uma Area com pouco aporte ósseo (MISCH, 2000).
Nos casos onde ha pouco suporte ósseo maxilar, a inserção de implantes endósseos é
complicada. 0 aumento do assoalho do seio maxilar, com enxerto de osso autógeno, tem sido
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comprovado como uma modalidade de tratamento para esses tipos de caso (RAGHOEBAR,
2000).

Os cirurgiões dentistas que realizam reconstruções teciduais, deveriam ter à sua
disposição um substituto ósseo que fosse além de confidvel, biocompativel, de fácil
manipulação e de longa duração, capaz de restaurar defeitos ósseos com baixa taxa de
morbidade (BARBOZA; CAÚLA; MACHADO, 1999).

Os enxertos ósseos podem ser osteoindutores, osteocondutores e osteogênicos
dependendo do tipo de enxerto utilizado. Os enxertos osteoindutores são aqueles que induzem
a transformação de células indiferenciadas em osteoblastos ou condroblastos em area onde
não se espera tal comportamento; os enxertos osteocondutores, são capazes de reparo através

de remodelação fisiológica ou processo de cicatrização após injuria, o que inclui a extração
dos dentes e inserção dos implantes. Já o enxerto osteogênico, refere-se ao material capaz de
formar osso, mesmo na ausência de células mesenquimais indiferenciadas no local em que foi
enxertado (MISCH, 1996).

2.4.1 Tipos

Para melhor compreensão, os enxertos ósseos neste estudo, foram classificados quanto
a sua forma e sua origem.

Quanto
a forma

BLOCO

PARTICULADO

TTÓGF NO

HON16C:F

Quanto a
origem

•

HETERÓCENO

2.4.1.1 Enxerto em bloco

Vários materiais de enxertia em bloco têm sido utilizados para preenchimento sinusal,

incluindo autoenxertos, aloenxertos e enxertos ósseos sintéticos (MOY; LUNDGREN;
HOLMES, 1993).
Os enxertos ósseos em bloco são indicados em presença de uma altura e/ou de uma
espessura óssea insuficiente (DAVARPANAH

et al,

2003).

2.4.1.1.1 Enxerto autógeno

0 osso autógeno recém colhido é o material de enxertia óssea ideal, sendo o mais
freqüentemente usado pela cirurgia bucal e maxilofacial. Isto acontece devido ao fato de que

ele é o único a fornecer células ósseas vivas e imunocompativeis essenciais a osteogênese,
podendo ser obtido de diversas Areas e regiões do corpo ( PETERSON et al., 2000).
Este enxerto garante melhor resultado no levantamento de seio maxilar, devido a sua
boa arquitetura, a fatores embriológicos e rápida vascularização que criará uma matriz
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orgânica osteoindutora. 0 osso corticomedular da sinfise mandibular tem menor grau de
reabsorção, pela mesma origem embriológica da maxila diferentemente do enxerto de crista
ilíaca que apresenta maior reabsorção, quando enxertado no mesmo local (HARARI, 1998).

Existem diversas áreas eleitas como potenciais sítios doadores de enxertos ósseos,
como a crista ilíaca (LUNDGREN et al, 1999), a tibia (HERFORD et al, 2003), a calvdria
(KORTEBEIN eta!, 1991) e a mandíbula (SCHER; HOLMES, 2003).

Para a escolha do sitio doador, entre outras observações, devem ser considerados o
planejamento cirúrgico-protético, as condições de saúde e econômica do paciente e as
peculiaridades do sitio receptor do enxerto ósseo (SEIBERT, 1983).
Dentre os sítios doadores de enxerto ósseo de origem intrabucal, destaca-se a região
mentoniana, a região do ramo da mandíbula (MISCH, 1997) e o ramo da mandíbula incluindo
o processo coronóide (CHOUNG; KIM, 2001).

Da região mentoniana, pode ser obtido um bloco de enxerto ósseo corticomedular de
dimensões médias de 20, 9 x 9,9 x 6,9mm, variando entre 21 x 6,5 x 6mm até 25 x 13 x 9mm
e de volume médio de 4,84 ml, variando entre 3,25 até 6,5 ml (MONTAZEM et al, 2000).

Tais proporções de enxerto são suficientes para enxerto onlay em rebordos alveolares
atróficos correspondentes a até quatro elementos dentários, ou para enxertos inlay em um seio

maxilar pneumatizado (MISCH, 1997).
Da regido anterior do ramo da mandíbula de cada lado, pode ser obtido um bloco de
enxerto ósseo de constituição predominantemente cortical, raramente ultrapassando o limite
de 1 ml, podendo alcançar dimensões de 35 x 10 x 5mm (MISCH, 1997). Quando se envolve
no enxerto, além da regido anterior do ramo ascendente, também o processo coronóide da
mandíbula, podem ser obtidos blocos de enxerto ósseo com uma média de volume de 2,36 ml,

variando entre

1,3

até 3,2 ml, apresentando, porém, uma conformação irregular

(GONGÓRMUS; YAVUZ, 2002).
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0 osso autógeno é o material de escolha, mas seu uso é limitado pela morbidade do

sitio doador, disponibilidade escassa e reabsorção óssea do enxerto que é praticamente todo
reabsorvido (HAAS et al, 1998).

2.4.1.1.2 Enxerto heterógeno

Dentre os ossos bovinos utilizados como substitutos de enxerto ósseo, temos: osso
desproteinado; matriz orgânica desmineralizada e liofilizada.
0 osso bovino desproteinado tem sido usado com sucesso como material de enxerto

no seio maxilar (MAYFIELD et al, 2001). Além disso, mostra-se com lenta ou sem
reabsorção por mais de seis meses, como confirmado em biópsia clinicas (HALLMAM et al,
2001).

Ele esta disposto para a compra no mercado de diversas formas: em flocos, fragmentos

e partículas. Qualquer um destes tipos está disposto no mercado em forma de diferentes
tamanhos. A matriz orgânica desmineralizada de osso bovino liofilizado, nas versões cortical

e esponjoso, é uma fração mineral do osso, produzida pela remoção de todos os seus
componentes orgânicos. Como é extraído do osso bovino, apresenta estrutura e composição
fisico-quimica comparáveis A. matriz de osso humano mineralizado. Possui estruturas macro e
microscópicas semelhantes ao osso humano que, aliado ao elevado grau de pureza e presença

de partículas trabeculadas, resulta em um material com grande potencial osteocondutor. Desta
forma, o tecido de reparo é guiado para o interior do sitio cirúrgico, sendo assim agilizado o
processo de reparo (GENIUS, 2005).

25

2.4.1.1.3 Enxerto homógeno

Este tipo de enxerto é encontrado em bancos de osso. 0 enxerto é retirado de

cadáveres humanos, e posteriormente tratado com produtos químicos para que possa ser
utilizado em vivo.

2.4.1.2 Enxertos particulados

Atualmente no mercado, existem vários tipos de granulações, desde grânulos pequenos
de 0,1 mm até grânulos maiores de 1 mm (Fig. 5). A escolha destes grânulos depende
exclusivamente do bom senso do profissional. É ele quem vai avaliar o caso e analisar a
necessidade de grânulos maiores (maior sustentação) ou menores (enxertia em áreas de
pequeno defeito ósseo ou associações com outros tipos de enxertos) (GENIUS, 2005).
Um estudo realizado com o objetivo de avaliar comparativamente a resposta celular
em subcutâneo de ratos, empregando enxerto de osso cortical bovino desproteinado a 100°C
de forma microp-anular (250 — 1000mm) e macroganular (1000 — 2000mm), mostrou que em

60 dias após a enxertia não havia diferença na cicatrização entre os dois grupos testados. A
atividade da fosfatase alcalina foi mais acentuada no inicio do processo em resposta a forma

microgranular, mas praticamente igualou-se ao grupo macrogranular depois de 60 dias
(SICCA et al, 2000).

1
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Fig. 5: Ilustração dos diferentes tamanhos granulares das partículas de enxertos ósseos de
origem bovina.
Fonte: http: //www.genius.ind.br

2.4.1.2.1

0

Enxerto autógeno

enxerto

aut6geno particulado pode ser obtido pelos mesmos sítios doadores do

enxerto autógeno em bloco. Para utilizar este enxerto, basta que o profissional use um moedor
no enxerto em bloco, antes de colocá-lo no local de enxertia (Fig. 6). Este enxerto que antes
era em bloco, torna-se fragmentado e o tamanho destes fragmentos depende exclusivamente
da preferência do profissional.
Na região da tuberosidade maxilar, o enxerto é predominantemente constituído de osso
medular, e seu volume apresenta grande variação anatômica, sendo utilizado de forma
particulada para enxertos inlay em levantamento do assoalho do seio maxilar e no
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preenchimento de alvéolos de extração dentária para posterior reabilitação através de
implantes osseointegrados (RAGHOEBAR et al, 1996).

Fig. 6: Imagem do enxerto ósseo autógeno particulado no moedor de osso.
Fonte: Casuistica da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

2.4.1.2.2 Enxerto heterógeno

É o enxerto bovino em fragmentos (Fig. 7), pode ser utilizado isoladamente ou
associado, dependendo do caso e da experiência profissional com este enxerto. 0 tamanho das
partículas pode ser selecionado, sendo que o profissional seleciona o tamanho que achar
necessário (GENIUS, 2005).
0 enxerto de osso bovino composto por biomateriais condutores, osteoindutores e
aglutinantes de coldgeno, nas versões cortical e esponjoso, estão disponíveis no mercado de
forma micro ou macrogranular. A disposição dos tamanhos granulares, tanto para o osso
esponjoso quanto para o osso cortical, é de 0,25 a 1 mm (GENIUS, 2005).
Este osso caracteriza-se por sua capacidade de acelerar o reparo ósseo (propriedade
osteogênica), aliada a um reduzido, porém significativo, potencial osteoindutor (supressão da
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mitose e intensificação da diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em
condroblastos e osteoblastos) (GENIUS, 2005).
Sendo este material matriz orgânica porosa, ele permite a invaginação de vasos
sanguíneos e células para seu interior. Estudos de histopatologia demonstraram, após a
implantação deste biomaterial em humanos, a indução da formação de tecido ósseo normal,
altamente celularizado e vascularizado com todas características de osso vivo normal
(GENIUS, 2005).
A matriz orgânica desmineralizada de osso bovino liofilizado, quando disposta em
grânulos, pode ser micro ou macrogranular. Tanto em osso esponjoso quanto em osso cortical
estes grânulos se apresentam de tamanho entre 0,25 a 1 mm (GENIUS, 2005).
0 osso bovino inorgânico (desproteinado) liofilizado nas versões cortical e esponjoso,
também esta dispostos em 0,25 a 1 mm (GENIUS, 2005).
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Fig. 7: Exemplo de osso particulado vendido no mercado
Fonte: <http: //www.genius.ind.br .
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2.4.1.2.3 Enxerto homógeno

o enxerto encontrado em bancos de osso também de forma particulada. 0 tamanho

das partículas pode ser selecionado, sendo que o profissional pode utilizar o tamanho que
achar necessário para determinado caso clinico.

2.4.1.2.4

Enxerto aloplástico

Nesta categoria estão inclusos materiais como parafusos, implantes, placas,
hidroxiapatita...

Materiais de enxerto não reabsorviveis não remodelarão e não se adaptarão ao
funcionamento do osso circundante (GOSAIN, 1997).
A hidroxiapatita reabsorvivel é fisico-quimico-cristalograficamente idêntica à parte
inorgânica do sistema esquelético, pois contém fosfato de cálcio apatita, que é seu maior

constituinte (SHILIPHAKE, 1995). É um material reabsorvivel que atua como fundação para
regeneração óssea do novo osso (ABRAHAMS; HAY; ROCK, 2000). Ela esta disponível nas
versões absorvível e não absorvível, nas formas de fragmento, flocos, micro

e

macrogranulares. As partículas não absorvíveis estão dispostas em 0,25 a 0,5 mm, 0,1 a 0,25

ou 0,5 a 1 mm. Já as partículas absorvíveis estão dispostas somente nos tamanhos 0,25 a 1
mm (GENIUS, 2005).

2.4.1.3 Associação de enxerto em bloco e particulado

Esta associação pode ser realizada com todos os tipos e formas de enxertos. Isso
depende exclusivamente do profissional. 0 modo como ele costuma trabalhar, as formas que
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ele encontra um maior sucesso em seus casos, a praticidade em conseguir o material de
enxertia e a quantidade necessária para suprir a deficiência óssea costumam ser pré-requisitos
para a escolha do enxerto a ser utilizado.
Uma combinação de materiais de enxerto deve promover tanto osteogênese como a
remodelação para acomodar os implantes e preservar a função sinusal (HATANO; SHIMIZU;
00YA, 2003).
A hidroxiapatita reabsorvivel quando associada a enxerto ósseo autógeno em bloco,
nas cirurgias de levantamento de seio maxilar, mostra ótimos resultados. (HARARI, 1998).
No pós-operatório, foram observados histologicamente a presença de oste6citos, vasos
sanguíneos, osso lamelar e medular (BECKER, 1994).
Enxerto de osso aut6geno junto com osso desmineralizado liofilizado (DFDB) numa
proporção de 1:1, também é utilizado por alguns profissionais (BLOCK; KENT, 1995).
Num estudo retrospectivo de um período de 10 anos, relatou-se 98% de sobrevida de
implantes colocados em 385 seios enxertados. Todos os enxertos, foram feitos com osso
autógeno ou combinados de 25% a 50% de osso autógeno, 25% de DFDB ou 25 a 50% de
hidroxiapatita reabsorvivel (HA) (MISCH, 1993).
Pode-se também associar o enxerto ósseo inorgânico bovino com matriz orgânica,
osso autógeno e BMP (fator de crescimento ósseo), especialmente em grandes defeitos ósseos
(GENIUS, 2005).
Associou-se em cirurgia de levantamento do seio maxilar, osso cortical humano
desmineralizado, congelado e liofilizado; hidroxiapatita reabsorvivel ou medula natural de
osso mineral bovino. A tetraciclina HCL e traços verdes de cálcio indicaram formação de
novo osso ao redor das duas amostras de enxertos, ao longo da superficie apical do implante
(WETZEL et al, 1995).
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2.5 TÉCNICAS RADIOGRAFICAS

2.5.1 Radiografia Periapical

As radiografias periapicais são imagens de uma região limitada do osso alveolar
mandibular ou maxilar. Elas são produzidas pela inserção do filme intrabucal, paralelo ao
corpo do alvéolo e com o raio central do aparelho de raios X perpendicular ao alvéolo na
regido de interesse, produzindo uma visão lateral do alvéolo. A radiografia periapical fornece
uma imagem planar de alta resolução de uma regido limitada. No caso onde há necessidade de
avaliação de enxertos ósseos, este tipo de radiografia normalmente é avaliada quando
associada a outros tipos de técnicas radiográficas. Esta radiografia oferece uma visão
vestíbulo lingual dos maxilares sem nenhuma informação de secção transversal. Mesmo com

as radiografias periapicais adjacentes obtidas com orientações obliquas limitadas, as
informações tridimensionais são de pouco uso para a imagem do implante. Além disso, as
radiografias periapicais podem sofrer distorções e ampliações (MISCH, 2000).
Em termos de objetivos das imagens pré-protéticas, a radiografia periapical é uma
modalidade proveitosa para o controle de doenças ósseas ou dentais locais; de valor limitado
na determinação da quantidade óssea, porque a imagem pode ser distorcida e não retrata a
terceira dimensão da espessura óssea; de valor limitado na determinação da densidade óssea
cu mineralização (as placas corticais prejudicam a interpretação e não conseguem identifie,,,
alterações ósseas trabeculares sutis); e valiosa na identificação das estruturas essenciais, mas
de pouco uso na ilustração das relações espaciais entre as estruturas e o local dos implantes
propostos (MISCH, 2000).
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2.5.2 Radiografia Oclusal

As radiografias oclusais são radiografias planas produzidas pela inserção intrabucal do
filme paralelamente ao plano oclusal, com o feixe principal do raio-X perpendicular ao filme,
para a imagem mandibular, e obliquo ao filme para a imagem maxilar. A radiografia oclusal
produz imagens em um só plano de alta resolução do corpo da mandíbula ou da maxila. A
radiografia oclusal maxilar obliqua, é tão distorcida que não tem uso quantitativo em
implantodontia e enxertia óssea, seja para determinar a geometria ou o grau de mineralização

no local do implante (MISCH, 2000).
JA na mandibular, onde a projeção é ortogonal, existe menor distorção que a

radiografia oclusal maxilar. No entanto o alvéolo geralmente se alarga anteriormente e
demonstra inclinação lingual posteriormente, produzindo uma imagem obliqua e distorcida do
alvéolo mandibular, que é de pouco uso na implantodontia. Além disso, ela demonstra a
largura mais ampla do osso (isto 6, a sinfise) versus a largura na crista do rebordo, onde as
informações diagnosticas são mais necessárias. 0 grau de mineralização do osso trabecular
não é determinado com esta projeção e a relação espacial entre as estruturas essenciais (como
o canal mandibular e o forame mentoniano) e o local dos implantes proposto é perdido. Como

resultado as radiografias oclusais são raramente indicadas para as fases pré-proteticas
diagnósticas em Implantodontia (MISCH, 2000).

Para avaliar áreas de enxertos ósseos em cirurgias de levantamento de seio maxilar,
uma visão infra-superior é conseguida, mas não é suficiente para uma avaliação do reparo
ósseo do enxerto ósseo ao osso adjacente, deve-se associar a outras técnicas radiográficas

(MISCH, 2000).
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2.5.3 Radiografia Panorâmica

A radiografia panorâmica é uma técnica radiográfica tomográfica de plano curvo,
utilizada para retratar o corpo da mandíbula, maxila e a metade inferior dos seios maxilares
em uma única imagem. Esta modalidade é provavelmente a mais utilizada na implantodontia
e também na avaliação de áreas com enxertos ósseos, em função do baixo custo financeiro,
que permite um maior acesso a pacientes de médio e baixo poder aquisitivo (MISCH, 2000).
A ampliação desigual das estruturas produz imagens com distorções que não podem
ser compensadas no plano de tratamento. Além disso, esta técnica

não mostra a

mineralização/qualidade do osso, dá uma falsa impressão quantitativa por causa da ampliação

e a terceira dimensão não é demonstrada (MISCH, 2000).

2.5.4 Teleradiografia de perfil

obtida através da exposição lateral da cabeça do paciente. 0 paciente se posiciona de
forma que o plano sagital mediano fique paralelo ao chassi porta-filme e perpendicular ao
plano horizontal. JA o plano de Frankfurt deve ficar paralelo ao plano horizontal. 0 raio x

incide na regido de tragus auditivo do lado oposto ao examinado, onde o paciente é exposto
durante 1 minuto (média), dependendo do tipo de filme e placa intensificadora usadas
(FREITAS; ROSA; SOUZA, 2004).
Esta radiografia é utilizada associada ou não à outras radiografias, para avaliação de
enxertos em mento e porção anterior da maxila e na mandíbula. Emprega-se também para
avaliação de sítios doadores, como ocorre principalmente no mento (FREITAS; ROSA;

SOUZA, 2004).
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2.5.5 Tomografia convencional

Uma imagem tomográfica corresponde àquela obtida de uma determinada secção ou
fatia do corpo humano, matematicamente gerada a partir de múltiplas atenuações do feixe de
raios X (WIESEN; MIRALDI, 1996).
A tomografia convencional é uma técnica radiográfica, na qual estruturas anatômicas
localizadas em planos superficiais e profundos à área de interesse são propositalmente
borrados, de modo a permitir que elas (áreas de interesse) sejam observada livres de
sobreposições. Este tipo de exame é freqüentemente utilizada devido ao seu menor custo
financeiro e menor dose de radiação, quando comparado com a tomografia computadorizada
(WIESEN; MIRALDI, 1996).

2.5.6 Tomografia computadorizada (TC)

Uma imagem tomogrifica computadorizada corresponde àquela obtida de uma
determinada secção ou fatia do corpo humano, matematicamente gerada apartir da atenuação
das múltiplas exposições de um feixe de raios X de vários ângulos em toda extensão desta
fatia (corte tomográfico) (WIESEN; MIRALDI, 1996).
A imagem gerada é visualizada em tons de cinza, não havendo borramento pela
projeção desfocada de estruturas fora da Area de interesse, o que acontece na tomografia
convencional (WIESEN; MIRALDI, 1996).
Na avaliação dos enxertos ósseos o objetivo principal da tomografia computadorizada
é determinar de forma rápida, e eficaz a análise adequada da osseointegração do enxerto com
o tecido ósseo adjacente, sem sobreposições de estruturas e em tamanho real (OLIVEIRA,
2000). Além disso, há a possibilidade, através da aquisição de imagens em um único plario
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(axial), da reconstrução em outros planos(coronal, sagital e obliquo) sem a necessidade de
expor o paciente novamente à radiação (BERTOLLO et al., 2000).
A ausência de superposição de estruturas adjacentes, a possibilidade de observação de
tecidos moles através de uma janela especifica, a análise seletiva e ampliação das Areas de
interesses devido à digitalização da radiografia, imagem em tamanho real da área analisada,
localização exata de estruturas anatómicas importantes, são vantagens da tomografia
computadorizada em relação As radiografias convencionais

(BODNER et a/.,1996;

BERTOLLO et al., 2000).

2.6 TÉCNICAS DE ENXERTIA EM LEVANTAMENTO DE ASSOALHO DO SEIO
MAXILAR

Ao planejar uma cirurgia de levantamento de assoalho do seio maxilar através de
enxerto, o profissional poderá optar por duas técnicas de abertura e colocação do enxerto.
Uma delas é o levantamento através da técnica do oste6tomo de Summers a outra é pela
técnica aberta (DAVARPANAH et al, 2003).
A abertura através do oste6tomo (Fig. 8 e 9) é menos traumática e invasiva que a
técnica aberta, pois o osso (enxerto) é compactado lateral e apicalmente ao redor da área do
implante graças ac aumento progressivo do diâmetro dos oste6tomos. Summers (1994),
desenvolveu esta técnica, que foi preconizada em presença de uma altura óssea subsinusal
minima de 5 a 6 mm associada a um osso de pouca densidade, e tem como objetivo principal
conservar e aumentar o volume ósseo já disponível. Com o oste6tomo, o profissional delimita
o leito cirúrgico para o implante, com o cuidado de não perfurar a membrana do seio, fratura.-
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se o assoalho e com um calcador insere o enxerto (particulado) através do sitio implantar.
Logo após, o implante é colocado no leito, de forma a vedar o contato enxerto/cavidade bucal,
através de pressão com os osteótomos finais, resultando em uma elevação sinusal de alguns
milímetros (Fig. 10) (DAVARPANAH et al, 2003).

2

Fig. 8: Técnica do osteótomo de Summers
Fonte:www.airportpraxis.de/implantate/sinuslift3.htm

Fig. 9: Técnica do osteotomo de Summers
(visão clinica).
Fonte: Casuística da (UNISUL).

A documentação radiográfica de três casos indicou que após 6,7 e 24 meses de
cicatrização o limite artificial do seio tinha desaparecido e uma nova lamina dura tinha se
formado(OSFE) (SUMMERS, 1994).
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Fig. 10: Ilustração do comportamento do enxerto pela técnica do osteótomo de Summers.
Fonte: http://www.g u mdocs.com/boneg rafts. htm I

Já a técnica aberta (Fig. 11 e 12), é utilizada para enxertos em bloco ou associados a
outros tipos, onde o profissional almeja além de volume, um bom aporte ósseo (altura e
largura adequados) para os implantes. Faz-se uma loja cirárgica retangular ou semicircular
(parte superior utilizada como dobradiça), na face vestibular do rebordo alveolar, de forma
mais apical possível, fratura-se o assoalho sinusal com cuidado para não romper a membrana
sinusal, e posiciona-se o enxerto neste local, fixando-o através de parafusos. Nesta técnica,
pode-se optar pela colocação de implantes imediatamente (quando a altura óssea subsinusal
>5mm, ou quando o volume ósseo residual permitir uma boa estabilização primária dos
implantes) ou num

segundo momento (quando altura óssea subsinusal

(DAVARPANAH et al, 2003).
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Fig. 11: Técnica aberta.Delimitação da abertura óssea antes da remoção da janela.
Fonte: Hospital Florianópolis-Serviço de CTBMF

Fig. 12: Técnica aberta — visão clinica.
Fonte: Hospital Florianópolis-Serviço de CTBMF
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2.7 ASPECTOS RADIOGRAFICAS

2.7.1 Objetivos cia busca radiográfica

Quando se avalia radiograficamente um enxerto ósseo, deve-se procurar observar a
integração do enxerto ao osso adjacente; a correlação entre a quantidade que foi colocada de

enxerto ósseo no momento cirúrgico e a quantidade que há após alguns meses de cirurgia; o
volume do enxerto (observado em tomografia computadorizada); areas radiolúcidas
sugestivas de necrose ou reabsorção; processos infecciosos, bem como patologias ósseas; a
posição que este enxerto ocupa no maxilar e ainda a relação com estruturas anatômicas

nobres.
Salvo a tomografia computadorizada, que a partir de um corte pode-se obter outros
cortes em outros planos, as outras técnicas radiográficas devem ser associadas para que o
profissional tenha uma visão tridimensional, da area enxertada. S6 assim, o profissional da

área radiológica, poderá avaliar com exatidão a situação do enxerto ósseo naquele momento.

2.7.2 Aparência radiogrfifica dos enxertos ósseos em cirurgia de levantamento de

assoalho do seio maxilar

Keller et al (1994), dizem que radiografias panorâmicas têm sido usadas previanh
ao ato cirúrgico para estudar o assoalho do seio maxilar enxertado e sua relação com os
implantes dentários. Entretanto, a posição do assoalho do seio maxilar é de dificil acesso,
pois, uma radiografia panorâmica oferece uma visão bidimensional de um objeto
tridimensional. Portanto, radiografias panorâmicas só devem ser utilizadas para medir altura
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óssea e não volume ósseo. Já a TC, que oferece uma visão tri-dimensional, pode ser utilizada
para avaliar volume ósseo.
Abrahams, Hayt, e Rock (2000), avaliaram cirurgias de levantamento de seio maxilar
descrita por cirurgiões dentistas, e identificadas pela história clinica e radiográfica do caso.
Utilizaram radiografias panorâmicas e estas foram revistas após a cirurgia, para avaliar a
alteração radiográfica causada pelo levantamento de seio maxilar através de enxertia óssea
autógena. Neste estudo, onde se utilizou a técnica aberta, o sitio doador de osteotomia foi bem
visualizado pelos radiologistas (Fig. 13). As osteotomias feitas nas paredes dos seios
maxilares que estão em bom estágio de cicatrização, são dificeis de se visualizar. Entretanto,
pode-se encontrar osteotomias identificadas corno uma borda convexa, se o material do
enxerto estiver para fora da loja cirúrgica, ou côncava, se o material do enxerto estiver contido
somente dentro da loja. Imagens panorâmicas e a formatação sagital obliqua da TC, melhor
mostram o relacionamento do enxerto ósseo com o osso alveolar e o assoalho sinusal. A
reformatação panorâmica, mostra melhor a altura do osso avaliado (aumentada pelo enxerto) e
a imagem obliqua sagital tanto altura quanto à largura do enxerto ósseo. Zonas de tecido de
baixa densidade ao redor do enxerto foram reveladas. Os enxertos ósseos, quando analisados
através de tomografia computadorizada (TC), apresentam-se como uma massa densa e
heterogênea no seio maxilar. Nas imagens axiais a massa, dependendo de onde é colocado o
enxerto, situa-se no centro do seio maxilar. Areas de osso com baixa densidade são
geralmente encontradas, disposta entre a massa e as paredes do seio. Neste estudo, nos casos
em que se obteve sucesso, o enxerto se encontrava adjacente e indistinguivel do assoalho
sinusal e da crista alveolar. Em pacientes, onde o procedimento de levantamento de seio
maxilar precedeu infecção local, a imagem radiográfica já foi um pouco diferente. 0 tecido de
enxertia se mostrava com uma densidade bem menor que em enxertias de sucesso. Além
disso, o seio maxilar pode também estar completamente opacificado ou com aparência
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totalmente difusa e/ou dispersada. Os autores relatam que esse tecido pode ser de granulação e
que estaria relacionado A cicatrização pós-operatória. Pode-se ainda assim, não observar
nenhum resíduo ósseo na regido, o que demonstra a total reabsorção do organismo frente ao
material enxertado. Se a falta de integração não for total, algumas partes deste tecido estarão
aparentemente reparadas. A perda na quantidade óssea do enxerto, onde não há integração
enxerto/osso adjacente, também é observada pelos autores. t possível ter uma membrana

sinusal intacta e sinusite acima do enxerto sem afetá-la. Entretanto, no paciente avaliado,
parece que a infecção vinha do enxerto e não de uma sinusite secundária.

Fig. 13: Demonstração radiográfica de um sitio doador em radiografia panorâmica.
Fonte: Gentileza Dr. Eduardo Meurer

Geurs et al (2001), avaliaram retrospectivamente mudanças na quantidade óssea dos
enxertos utilizados nas cirurgias de levantamento de seios maxilares após um período de três

anos. Um total de 15 cirurgias com técnicas e enxertos diferentes foram utilizadas. Um
mínimo de três radiografias panorâmicas foi requisitado, uma antes da cirurgia, que avaliava a

quantidade de osso existente, uma imediatamente após a colocação do implante e outra após

três anos da colocação do implante. Enquanto radiografias panorâmicas contem informações
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válidas sobre a anatomia dos seios maxilares, implantes dentais e materiais de enxertia, a

mesma realizada com técnica não padronizada pode resultar em uma grande quantidade de
magnificações e distorções. Para facilitar a análise quantitativa longitudinal do enxerto e area

de crista ao redor dos implantes dentais, a magnitude inerente à técnica, tem sido estimada e
considerada durante a análise radiográfica e interpretação do estudo, por esta razão, os autores
selecionaram radiografias com baixo índice de distorção e magnificação. Estas radiografias
foram digitalizadas, e a regido de interesse foi selecionada. Com o uso de um software
(Periovisiom), a altura do material do enxerto foi medida e calculada utilizando-se um fator de
conversão, que ajustou os erros de magnificação. 0 software converteu os valores de pixels

para milímetros. 0 valor de magnificação das radiografias panorâmicas usadas neste estudo
foi de 24,5% ± 1,23%. A magnificação minima foi 21,1% e a maxima foi de 30,1%. Após três
anos de cirurgia, os autores observaram que todos os materiais de enxertos utilizados
perderam altura (Fig. 14 e 15) e que a diferença mostrou-se menor na combinação de enxerto
autógeno intraoral e aloplastico, com perda óssea de 0,79 mm. 0 contrário ocorreu quando se

usou somente enxerto aloplistico, com uma alteração de 2,09 mm, após os três anos. A
análise das informações radiograficas neste estudo não pôde caracterizar a natureza do tecido

mineralizado presente no seio maxilar. Uma avaliação histológica seria necessária para avaliar
a natureza da formação do tecido ósseo e da estrutura trabecular do osso periimplantar no seio
preenchido. Contudo, na ausência da radiopacidade, os autores concluíram que o tecido ósseo
não estava presente após o período de 3 anos. A maioria dos enxertos demonstrou pouca

opacidade na porção apical do implante dental avaliado, este é um motivo de preocupação
segundo os autores. Na média, todos os materiais de enxerto resultaram em redução na altura
radiografica do enxerto depois de 3 anos. Por fim, concluíram que radiografias panorâmicos

de alta qualidade fornecem uma relativa repetição geométrica das estruturas anatõmicas e que
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a sobrevida dos implantes foi prejudicada pelo uso do cigarro e pela pequena quantidade de
osso basal presente antes do processo cirúrgico.

Fig.14: Caso inicial
Fonte: Casuistica da (UNISUL)

Fig.15: Caso final - enxerto ósseo reabsorvido,
mas com osseointegração implantar.
Fonte: Casuistica da (UNISUL)

Hallman et al (2001), realizando uma prévia investigação clinica do levantamento do
assoalho sinusal, demonstraram perda óssea e manutenção da altura vertical e volume ósseo
por mais de 6 meses após o levantamento. 0 uso de diferentes materiais de enxertos e
desenhos de implantes deve explicar os consistentes achados. A degradação e reabsorção
induzidas pela pressão no assoalho do seio enxertado deve precipitar a perda da altura óssea
vertical.
Lorenzetti et al em (2002), avaliaram treze pacientes (6 homens e 7 mulheres), com

média de idade entre 48 e 66 anos, que haviam sido submetidos i cirurgia de levantamento de
seio maxilar com osso autógeno do tipo em bloco da crista ilíaca. Analisaram o tecido ósseo
através de biopsia colhida em três tempos cirúrgicos (T1, T2 e T3) na posição basilar da
maxila. Ti, no momento da colocação do enxerto; T2, no momento da colocação dos

implantes (após 6 meses); e T3 no momento da reabilitação por próteses. A composição dos
blocos de enxerto foi de 80% de osso esponjoso e 20% de osso cortical. Este tipo de osso
(autógeno) tem sido utilizado porque sofre mais rápido reparo

e por ser mais facilmente
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penetrado por novos vasos sanguíneos, fornecendo um grande número de células
osteoprogenitoras; e permitindo um reparo imediato do enxerto, ao invés de um ou dois anos
necessários para completar o reparo do enxerto ósseo cortical. A obliteração da cavidade foi
completada usando osso trabecular particulado. Os implantes foram colocados somente após 6
meses do processo de enxertia óssea, e os conectores após 1 ano. A avaliação histológica
sugeriu um decréscimo no volume do tecido mineralizado e na vitalidade do enxerto 6 meses
após a inserção deste, a coleta em T2 mostrou característica óssea com estrutura trabecular
fina e com uma mensuração de vitalidade abaixo da observada em Ti. A mineralização e
altura da amostra óssea como a quantidade das células do tecido conjuntivo, foi reduzida. 0
sistema trabecular (internamente) mostrou-se rico em células e novos vasos sanguíneos, em
volta do perímetro trabecular, um significante número de osteoblastos foi evidenciado. Em T3
observou-se uma maior concentração de trabeculas. Com o decorrer do tempo, houve uma
redução no número de osteoblastos e de pequenos vasos sanguíneos. A média percentual do
tecido mineralizado do enxerto em T1 foi de 59,3% (oscila 6,3%). Em T2 a amostra do tecido
mineralizado é de 54,1% (oscila 6,8%), mostrando uma redução de 5,2% (oscila 2,1%) no
conteúdo médio de tecido mineralizado. Depois da osseointegração dos implantes (T3), um
aumento da mineralização foi detectado, com um valor médio de 63,9% (oscila 8,7%)
observando um aumento de 8,8% (oscila 2%) quando comparado com T2 e de 4,8% (oscila
2,3%) quando comparado com TI. A taxa de sobrevida dos implantes foi de 94%. Os
resultados sugerem que o procedimento de elevação do assoalho de seio maxilar com bloco de
osso autógeno ilíaco, em duas fases cirúrgicas permite a colocação de implantes quando a
cicatrização do enxerto esta entrando em uma fase de grande densidade e vitalidade. Estes
autores, concluíram que a cirurgia de duas fases é mais favorável que a de uma fase.
Hatano, Shimizu e Ooya (2003), avaliaram mudanças radiográficas em longo prazo, na
altura do enxerto sinusal, após o procedimento de levantamento do assoalho do seio maxilar.e
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colocação simultânea de implantes. Um total de 191 pacientes que haviam sido submetidos
cirurgia de levantamento de seio maxilar, foram acompanhados durante um período de dez
anos. Uma mistura de osso autógeno e enxerto xen6geno bovino foi usada como material de
enxerto. A altura do enxerto sinusal foi medida usando 294 imagens panorâmicas
imediatamente após o aumento e subseqüentemente mais de 108 meses depois. Mudanças na
altura do enxerto foram calculadas respeitando o comprimento do implante e a altura sinusal
original. Os pacientes foram divididos em três grupos baseados na altura do enxerto do
assoalho sinusal em relação ao ápice do implante: grupo 1, no qual o enxerto do assoalho
sinusal ficou acima do ápice do implante; grupo 2, no qual o ápice do implante está no nível
do enxerto do assoalho sinusal e grupo 3, no qual o enxerto do assoalho sinusal está abaixo do
ápice do implante. A maioria dos pacientes foi classificada como grupo 1 logo após o
levantamento, mas o número de pacientes diminuiu rapidamente ao longo dos anos, após 0-6
meses (88,5%) e 7-12 meses (76,2%). Este grupo relacionou 38,2% de todos os pacientes aos
13-24 meses. As proporções de pacientes dos grupos 2 e 3 aumentaram gradualmente depois
de um tempo. Mais de 50% dos pacientes foram classificados como grupo 3 aos 25-36 meses.
De 73-84 meses em diante, nenhum paciente foi classificado como grupo 1 e de 97 meses em
diante, a proporção de pacientes classificados como grupo 3 foi de 71,4%. A proporção de
pacientes classificados como pertencentes ao grupo 3 alcançaram no máximo 3 anos de
sobrevida do implante. A altura total do enxerto ósseo diminuiu durante os primeiros 2-3 anos
após o aumento sinusal. Entretanto, a altura do enxerto depois de 96 meses de cirurgia foi
maior que aquela observada no período pré-operatório. Estes achados sugerem que a carga do
implante promove a osteogenese após um longo período. A taxa de sobrevida clinica dos
implantes foi de 94,2%. 0 local mais freqüente de perda do implante, após colocação do
enxerto ósseo, foi na Area de primeiro pré-molar superior, seguido pelo segundo pré-molar.
Todos os implantes perdidos ocorreram dentro de 3 anos após a cirurgia. 0 total de BL/IL
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(altura do rebordo alveolar até a porção superior do enxerto/altura do implante) foi de 1,14 ±
0,37 durante aproximadamente dez anos após o aumento do seio maxilar (Fig. 16). 0 BL/IL

diminuiu significativamente entre 7-12 meses (1,30 ± 0,36), (p<0,01). Entre 7-12 meses a 1324 meses (1,07 ± 0,24), e entre 13-24 meses a 25-36 meses (0,89 ± 0,19). 0 índice BL/IL 2536 meses após o levantamento foi menor que 1, indicando cobertura incompleta do ápice do

implante pelo assoalho sinusal enxertado. Mudanças significativas não foram observadas de
37 meses em diante. BL/IL foi de 0,83 ± 0,12, após 49 meses do levantamento. 0 índice total
GSH/OSH (altura do rebordo alveolar até a porção superior do enxerto/altura do rebordo

alveolar até a porção inferior do enxerto) foi 2,29 ± 1,46 durante aproximadamente dez anos
após o levantamento (Fig. 16). 0 GSH/OSH diminui significativamente entre 7-12 meses
(2,20 ± 0,99) não demonstrando mudança significativa após esse período. GSH/OSH não foi

menor que 1 após 85-96 meses, indicando que o assoalho sinusal enxertado foi maior que o
assoalho sinusal original. De 97 meses em diante, GSH/OSH diminui significativamente para
0,79 ± 0, 87, mas esta mudança não alterou a taxa de sobrevida do implante. Por fim,
concluíram que bons resultados em longo prazo podem ser conseguidos com a mistura de

osso autógeno/enxerto xen6geno a 2:1 para levantamento de seio maxilar. Contudo, a altura
do enxerto diminui durante os primeiro anos (2-3), mas as mudanças subseqüentes são
mínimas. A estabilidade em longo prazo da altura do enxerto sinusal representa um

importante fator para o sucesso do implante.
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Fig. 16: Desenho esquemático do processo de enxertia.
Fonte: Hatano, Shimizu e Ooya (2003).

Timmenga et al (2003), analisou através de um estudo prospectivo os efeitos do
preenchimento do assoalho do seio maxilar. Dezessete pacientes foram submetidos ao
procedimento de elevação do assoalho sinusal com enxerto de osso autógeno de crista ilíaca.
Todos os pacientes foram submetidos a uma extensiva anarnnese e investigação clinica sobre
sinusite. Radiografias convencionais (water's) e tits inspeções endoscópicas unilaterais do
seio maxilar foram realizadas. Esta triade de avaliações foi realizada no pré-operatório
(imediatamente antes do procedimento), aos três (na inserção dos implantes) e nove meses (na
reabertura dos implantes) após o preenchimento. A anamnese relatou que dos 5/17 pacientes
tinham história de fator comprometedor do seio límpido. Em concordância com o critério de
inclusão, nenhum dos 5 pacientes mostrou sinal agudo ou crônico de sinusite, dois destes
pacientes tiveram historia de doença obstrutiva pulmonar, os outros dois tiveram processo
alérgico o último sofreu cirurgia de antrostomia e etimoidectomia. A detecção da sinusite pósaumento sinusal é dificil de se observar em radiografias convencionais. A interpretação pode
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facilmente ocultar, por exemplo, a própria pneumatização alterada e a profundidade do seio
como um resultado de procedimento de enxertia. Nenhum dos dezessete pacientes (11
mulheres e 6 homens), mostraram sinais clínicos ou radiograficos de patologia atual no seio
durante o pré-operatório. Por outro lado, uma avaliação endoscópica unilateral revelou uma
patologia subclinica da mucosa pré-existente em dois dos cinco pacientes com uma história de
fator comprometedor do espaço sinusal e em um dos outros doze pacientes, que não
apresentava fator comprometedor do seio. Aos três meses após o preenchimento, um exame
clinico e radiogrifico mostrou sinusite maxilar crônica em um dos pacientes não
comprometido a principio. No mais, uma avaliação endosc6pica serial unilateral revelou uma
pré-existente patologia subclinica da mucosa maxilar em quatro outros pacientes (dois dos
quais tiveram uma história), confirmado pela projeção de water's em três desses quatro
pacientes. Nesses três meses de pós-operatório, a projeção de water's mostrou opacidade pósenxerto do assoalho do seio maxilar em todos os pacientes, observou-se espessamento da

mucosa parietal em 4 pacientes. Destes, dois sabiam ter uma história de comprometimento
sinusal. 0 paciente que desenvolveu sinusite pós-enxertia mostrou completa opacidade no

seio maxilar esquerdo. Em adição cistos de retenção nos seio maxilares foram observados em
2 pacientes. Nove meses após o preenchimento, apenas a patologia da mucosa maxilar
subclinica foi detectada endoscopicamente em dois pacientes (um comprometido e o outro
não), confirmada pela radiografia de water's neste último. Os implantes foram colocados

através de duas técnicas cirúrgicas (dois tempos cirúrgicos), cinco implantes foram perdidos
durante os nove meses de observação. Para este prospecto estudo a cirurgia resulta em
desprezíveis sinais de patologia sinusal. Na maioria dos casos, não houve problemas clínicos e

em um paciente que desenvolveu sinusite, os sintomas desapareceram depois do tratamento.
0 procedimento de elevação do assoalho sinusal reduz o volume do seio maxilar. Como

resultado do problema iatrogênico causado pela perfuração da membrana sinusal, urn
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transitório ou persistente efeito da mucosa ciliada pode ser esperado. Sobre outros efeitos, por

exemplo, quando o seio maxilar é preenchido corn sangue, o atraso estrutural da limpeza do
seio maxilar também é esperado. Isto poderia resultar em bloqueio da unidade ostio-meatal, o
qual é um risco em potencial no desenvolvimento da sinusite. Entretanto os resultados deste
estudo mostraram sinais clínicos de desenvolvimento de sinusite em apenas um paciente. Isto
indica que o seio maxilar normal no momento cirúrgico parece ter um alto potencial para
resgatar as funções no pós-cirúrgico. Injúria da mucosa e edema pós-operatório deve ser
esperado depois da cirurgia de elevação, pois ela pode influenciar a função da barreira
mucociliar e efetivamente do sistema de limpeza, resultando em divergência radiográfica e/ou

achados endoscópicos (subclinicos). Como é obvio desta prospectiva avaliação, os efeitos do
procedimento de aumento do seio maxilar, em seios maxilares relatados em pacientes sem
sinais clínicos de sinusite maxilar, são de baixo significado clinico. 0 aspecto inflamatório
discreto da mucosa observado pela endoscopia não é contra-indicação para a cirurgia, visto
que é uma atividade normal do sistema de defesa da mucosa do trato respiratório, podendo ser
observado também em pacientes saudáveis.
Bragger et al (2004), documentaram radiograficamente a remodelação tecidual no
ápice e cristas ósseas em implantes ITI, posicionados através da técnica de osteotomia de

Summers. Foram colocados 25 implantes ITT adjacentes ao assoalho sinusal, em 19 pacientes,
de 59 anos de idade, onde nenhum deles era fumante. Os leitos dos implantes foram prépreparados com brocas piloto e/ou usando o kit de osteotomia de Summers. Os assoalhos
sinusais foram então elevados com cuidado para não lesar a membrana Schmeideriam e
partículas de Bio-Oss (osso bovino desproteinado), foram misturadas com osso autógeno e

inseridos no ápice dos implantes. Em um dos casos, a membrana de Schneideriam foi rompida
e testada pelo sopro do nariz, neste caso o Bio-Oss não fui utilizado. Os implantes foram

colocados self-tapping (auto perfuração), com estabilidade primaria conseguida em todos os
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casos. A cicatrização a nível gengival ou subgengival, foi conseguida em 24/25 implantes e a

medicação antibiótica e enxaguatório bucal foram utilizados. Em 6 meses, colocaram-se os
conectores protéticos e de 2 a 4 semanas após foram assentadas as supra-estruturas. Em 1 ano,
todos os implantes haviam sido restaurados com coroas ou pequenas partes de dentaduras

fixas. Um implante foi perdido nos primeiros 3 meses, mais foi recolocado 6 meses depois
numa segunda tentativa. Radiografias periapicais intraorais foram realizadas pré e pós
cirurgicamente aos 3 e 12 meses. As radiografias foram realizadas utilizando-se a técnica do
paralelismo. Os parâmetros lineares a seguir foram aceitos para espaços de 1 mm (Fig. 17):

•

1: distância pré-cirúrgica (A) da crista alveolar ao assoalho do seio maxilar
(projeção horizontal);

✓ 2: distância mesial e distal (B) do assoalho do seio ao ápice do implante
(projeção horizontal);
•

3: distância mesial e distal do ápice do implante á borda do material do
enxerto/novo osso (C);

•

4: soma mesial e distal B+C(D).

s7 5: distância mesial e distal (E) do ombro do implante até a crista alveolar
(DIB).

.

D

Fig. 17: Parâmetros lineares na técnica do osteótomo.
Fonte: Bragger et al (2004).
A aparência radiográfica da maturação periapical da regido de enxerto foi avaliada.
Para este último propósito, um artigo para descrever o processo de remodelação segundo a
técnica de elevação do assoalho sinusal com osteótomo (OSFE), em conjunto com a
colocação do implante foi definido como o artigo de remodelação do enxerto sinusal (SGRI).
Numa tentativa de acessar a remodelação do enxerto do osso periapical, uma nova
classificação foi aplicada: 0: sem osso/ enxerto invisível; 1: aparência nebulosa com
demarcações desfocadas, lâmina dura original do assoalho sinusal ainda visível; 2:

osso/enxerto claramente visíveis e apicais ao implante e inicio de reabsorção da lamina dura
original; 3: estrutura do enxerto ósseo periapical densa, com um novo limite do assoalho do
seio maxilar e com uma nova lâmina dura (bem definida), lâmina dura original reabsorvida.
Esta classificação obteve significado estatístico da linha de base aos 12 meses. 0 valor da
distância média pré-operatória entre o assoalho sinusal e a crista foi de 7 mm (variação de 2,3
- 10,3 mm). Dezessete dos vinte e cinco (68%) locais estavam 8 mm abaixo em altura. As
distâncias médias entre o ápice do implante e o inicio do assoalho sinusal enxertado foi de
3,66 ± 1,74 mesialmente e 4,44 ± 1,62 mm distalmente dentro do assoalho sinusal antigo.
Houve excedente apical na área enxertada que consolidou e diminuiu em altura, porém aos 12
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meses as areas apicais aos implantes estavam circundadas radiograficamente por osso em
ambos os dois casos. A altura média do novo osso alcançado apicalmente e mesialmente aos
implantes foi de 1,52 ± 2,48 mm na cirurgia, mais foi reduzida significativamente para 1,24 ±
1,30 mm aos 3 meses e 0,29 ± 1,91 mm após 12 meses. As mudanças radiográficas foram
descritas pelo significado do SGRI. Por outro lado, o limite original do seio maxilar
desapareceu completamente na maioria dos locais. Observou-se aumento do DIB de 0,51 mm
imediatamente após a cirurgia para 1,11 mm após 3 meses e para 2,40 mm após 1 ano. Este
estudo demonstrou que a OSFE resulta na instalação previsível do implante em osso maxilar
com perda óssea menor que 8 mm de altura. Usando implantes orais relativamente pequenos
(com 8 a 10 mm de profundidade de perfuração), este procedimento abre novas possibilidades
para o plano de tratamento de pacientes comprometidos pela perda de osso alveolar como
resultado da perda dental prematura e/ou doença periodontal. Este estudo indicou que, durante
o curso de primeiro ano de função, os níveis de osso na crista foram reduzidos em média dois
milímetros. A condição periapical ao redor dos implantes assentados, entretanto, resultou na

criação de uma área em forma de bolsa considerável, composta por partículas e fluidos
enxertados, cobertos pela membrana Schneideriam que estava transposta e suportada pelo
parafuso inserido ITI. As limitações das avaliações radiográficas foram principalmente
relatadas para a vista bi-dimensional. Nas radiografias periapicais intraorais, assim como nos
orthopantomogxamas, a relação exata do limite sinusal original ao corpo do implante, assim
como, a estrutura apical tridimensional atual, não pôde ser retratada. Cortes axiais, sagitais e
coronais da área do seio devem fornecer informações, assim como seqüênciar alguma
mudança peri-implantar sem exposição volumétrica aos raios X. 0 artigo descreve a
visibilidade do enxerto, o grau de mineralização, a formação de uma nova cortical e a
reabsorção do limite do assoalho sinusal. Todas essas características e linhas de remodelação
não podem ser percebidas através do uso de medições lineares. Este estudo ajuda em estudos
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futuros sobre enxertos sinusais, na analise do processo de remodelação após um período e

quando comparar várias modalidades de tratamento (Fig. 18). Em conclusão, as áreas com
redução de altura óssea subjacente ao seio, utilizando-se a técnica de osteotomia, devem ser
minimamente evasivas para obter conexões de implantes previsíveis. A area periapical
enxertada sofre contração e remodelação. 0 limite original do seio maxilar esta eventualmente
consolidado e reposicionado por uma nova placa cortical. Adicionalmente as medidas lineares
e a nova classificação, devem auxiliar na avaliação da remodelação periapical em implantes

posicionados com uma técnica de osteotomia.

Fig. 18: Imagem periapical do pós-cirurgico: (a) imediatamente após a cirurgia, (b) três meses
depois, (c) doze meses depois, (d) remodelação óssea do enxerto.
Bennett (2004), diz em seu site que as técnicas de radiografia periapical, cefalometria,

tomografia convencional e radiografias panorâmicas oferecem limitada informação sobre a
qualidade óssea presente em diferentes sítios. Determinar a qualidade óssea para o tratamento

é um passo necessário para o sucesso do implante. A tomografia computadorizada permite aos
cirurgiões dentistas, um meio mais viável para determinar a qualidade óssea em determinados
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locais de implantes. A exatidão da ressonância magnética e tomografia computadorizada em
determinar a qualidade óssea tem sido promissora. Softwares variados têm sido
desenvolvidos para analisar as leituras da tomografia e interpretar qualidade óssea baseada
nestas leituras. Este autor mostra, que estes programas estão aptos a distinguir com exatidão
as diferenças dos tipos ósseos. Quanto à ressonância magnética, é uma opção real para
determinar a qualidade óssea, mas o alto custo financeiro restringe o seu uso na área
odontológica. A respeito dos sistemas de classificação dos quais foram avaliadas
interpretações de imagens, não providenciaram uma solução ideal para o problema de predizer
a imediata e segura informação para os procedimentos de colocação de implantes em uma
região da maxila ou mandíbula. Uma técnica para medir a densidade óssea, além da biópsia
pré-cirúrgica, diz o autor, é medir o consumo ósseo durante a colocação do implante e usar
esta informação para calcular a verdadeira resistência ao corte no osso. Avaliando-se esta
técnica os autores descobrem que a resistência ao corte esta relacionada com os sistemas de
classificações convencionais já utilizados pelos cirurgiões dentistas. Esta informação é critica
para a seleção do tipo de implante a ser utilizado no tratamento. Inovações nas características
das superficies dos implantes dentais dão aos cirurgiões dentistas e aos pacientes um aumento
da confiança no prognóstico das próteses. A qualidade óssea está se tornando menos
importante, pois resultados semelhantes estão sendo vistos em todos os tipos ósseos. Ela deixa
de ser exclusivamente a causadora de insucessos ou não, e outros fatores, adentram na
avaliação do cirurgião dentista que almeja os sucesso de seu procedimento.

2.7.2.1 Imagens referentes a enxerto em bloco

Fig. 19: Tomografia computadorizada inicial de um paciente com atrofia maxilar.
Fonte: http://www.estheticperioimplants.com/cases/case_sinus.html
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Fig. 20: Tomografia computadorizada após a colocação dos enxerto/implantes.
Fonte: http://www.estheticperioimplants.com/cases/case_sinus.html

Fig. 21: Ilustração clinica e radiográfica de enxertia em bloco ósseo.
Fonte: http://www.estacio.brigraduacao/odontologia/cursos_antigos/levantamento.asp#null

Fig. 22: Tomografia computadorizada inicial e final
Fonte: Gentileza Dr.Eduardo Meurer
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Fig. 23: Radiografia panorâmica inicial — doença periodontal severa.
Fonte: Gentileza Dr.Eduardo Meurer

Fig. 24: Radiografia panorâmica após 6 meses de enxertia óssea
Fonte: Gentileza Dr.Eduardo Meurer
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2.7.2.2 Imagens referentes a enxerto particulado

Fig. 25: Caso inicial — enxerto particulado.

Fig. 26: Após colocação da prótese.

Fonte: http://www.mccawley.com/implants/aboutimplants.htm

2.7.2.3 Imagens referentes à associação de enxertos

Fig. 28: Caso finalizado
Fig. 27: Altura óssea inicial do rebordo alveolar
Fonte: http://www.scholles-med.de/html/gallery/album21/Ki_3
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Fig. 29: Associação clinica do enxerto em bloco e particulado.
Fonte: Casuística da UNISUL.

Fig. 30: Radiografia panorâmica inicial da maxila atrófica.
Fonte:Hospital Florianópolis- Serviço de CTBMF
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Fig. 31: Radiografia panorâmica depois da cirurgia de levantamento sinusal com enxerto
ósseo em bloco e em partículas
Fonte: Hospital Florianópolis- Serviço de CTBMF.

Figura 32: Aparência radiográfica do enxerto visto em teleradiografia de perfil.
Fonte: Gentileza Dr.Eduardo Meurer

3 DISCUSSÃO

Injuria da mucosa e edema pós-operatório deve ser esperado depois da cirurgia de
elevação do assoalho do seio maxilar, pois ela pode influenciar a função da barreira
mucociliar e efetivamente do sistema de limpeza, resultando em divergência radiografica e/ou
achados endoscópicos (subclinicos) (TIMMENGA et al, 2003).
A altura total do enxerto ósseo diminui durante os primeiros 2-3 anos após o aumento
sinusal. Entretanto, a altura do enxerto depois de um longo período de cirurgia foi maior que
aquela observada no período pré-operatório (HATANO; SHIMIZU; 00YA, 2003; KELLER
et al, 1994). Uma prévia investigação clinica do levantamento do assoalho sinusal demonstrou
perda óssea e manutenção da altura vertical e volume ósseo por mais de 6 meses após o
levantamento (KELLER et al, 1994; HALLMAN et al, 2002).
Todos os materiais de enxertos utilizados perderam altura e a diferença mostrou-se
menor na combinação de enxerto autógeno intraoral e aloplástico. O contrário ocorreu quando
se usou somente enxerto aloplástico (GEURS et al, 2001).
Isso pode ser confirmado, através de avaliação histológica sugerida em um estudo de
outros autores. Um decréscimo no volume do tecido mineralizado e na vitalidade do enxerto
ósseo, ocorreu após 6 meses da inserção deste. A mineralização e altura da amostra óssea,
bem como, a quantidade das células do tecido conjuntivo, foi reduzida (LORENZE'TTI et al,
2002).
Houve um excedente apical na area enxertada que consolidou e diminuiu em altura,
porém aos 12 meses as áreas apicais aos implantes estavam circundadas radiograficamente
por osso. 0 limite original do seio maxilar desapareceu completamente na maioria dos locais
(BRAGGER et al, 2004).
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A carga do implante pode exercer um efeito estabilizador na manutenção da altura do
enxerto ósseo (LISTROM; SYMINGTON, 1988; ABRAHAMS; HAYT; ROCK, 2000). Estes
achados sugerem que a carga do implante promove a osteogênese após um longo período
(HATANO; SHIMIZU; 00YA, 2003; KELLER et al, 1994).

As osteotomias feitas nas paredes dos seios maxilares, em bom estágio de cicatrização,
são dificeis de se visualizar. Entretanto, podem estar identificadas como uma borda convexa,

se o material do enxerto estiver para fora da loja cirúrgica, ou côncava, se o material do
enxerto estiver contido somente dentro da loja (ABRAHAMS; HAYT; ROCK, 2000).
A detecção da sinusite pós-aumento sinusal é dificil de se ver em radiografias
convencionais.

A interpretação

pode facilmente ocultar, por exemplo, a

própria

pneumatização alterada e a profundidade do seio como um resultado de procedimento de

enxertia. A cirurgia resulta em desprezíveis sinais de patologia sinusal. Na maioria dos casos,
não houve problemas clínicos e em um paciente que desenvolveu sinusite, os sintomas

desapareceram depois do tratamento. 0 procedimento de elevação do assoalho sinusal reduz o
volume do seio maxilar. 0 seio maxilar normal no momento cirúrgico parece ter um alto
potencial para resgatar as funções no pós-cirúrgico (TIMMENGA et al, 2003).
A limitação das avaliações radiográficas intrabucais foi principalmente relatado pela
visão bidimensional, como ocorre também na radiografia panorâmica (BRAGGER et al,
2004).

As radiografias panorâmicas oferecem uma visão bidimensional de um objeto
tridimensional. Portanto, radiografias panorâmicas só devem ser utilizadas para medir altura
óssea e não volume ósseo. Já a TC, que oferece uma visão tri-dimensional, pode ser utilizada

para avaliar tanto altura como volume ósseo (KELLER et al, 1994; ABRAHAMS; HAYT;
ROCK, 2000; GEURS et al, 2001; HATANO; SHIMIZU; 00YA, 2003). As radiografias
panorâmicas oferecem limitada informação sobre a qualidade óssea, presente em diferentes
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sítios. A tomografia computadorizada é um meio mais viável para determinar locais de

implantes (BENNETT, 2004).
No entanto, uma radiografia panorâmica bem feita pode nos fornecer informações do
osso que circunda os dentes, medidas de altura de implante e também ósseas, além de possuir
um baixo custo financeiro. Entretanto, analise da magnificação proposta pela técnica deve ser
observada (GEURS et al, 2001; ABRAHAMS; HAYT; ROCK, 2000).
Os enxertos ósseos, quando analisados através de tomografia computadorizada (TC),
mostram-se como uma massa densa e irregular no seio maxilar. Áreas de osso com baixa
densidade são geralmente encontradas, dispostas entre a massa e as paredes do seio (tecido
granular). Quando há sucesso no processo de enxertia, com o período de cicatrização
completado, o enxerto se encontra adjacente e indistinguivel do assoalho sinusal e da crista
alveolar. Em pacientes, onde o procedimento de levantamento de seio maxilar precede
infecção local, a imagem radiográfica mostra-se com quantidade óssea reduzida e com

densidade óssea bem menor do que em enxertias com sucesso. Além disso, o seio maxilar
pode estar completamente opacificado ou com aparência totalmente difusa e/ou dispersada. Se
a falta de integração não for total, algumas partes deste tecido estarão aparentemente
cicatrizadas (ABRAHAMS; HAYT; ROCK, 2000). Porém, a qualidade óssea está se tornando
menos importante, pois resultados semelhantes estão sendo vistos em todos os tipos ósseos
(BENNETT, 2004).
0 uso da ressonância magnética é uma opção real para determinar a qualidade óssea,

mas o alto custo financeiro restringe o seu uso na area odontológica (BENNETT, 2004;
HATANO; SHIMIZU; 00YA, 2003).

Embora não relatado em literatura, a imagem radiográfica da Area doadora intrabucal
de enxertos ósseos autógenos é de grande importância para o Especialista em Radiologia
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Odontológica, visto que esta imagem pode ser confundida com diferentes patologias ósseas;
dependendo dos limites propostos a ela, tamanho e tempo de reparo ósseo.

4 CONCLUSÃO

Após a revisão da literatura parece licito concluir que:
V A grande variedade de materiais presentes no mercado e os diferentes tipos de

técnicas radiográficas podem influenciar na imagem do enxerto ósseo. Cabe ao
Cirurgião, esclarecer o tipo de enxerto e o tempo que transcorre após a cirurgia,

para que o Especialista em Radiologa possa avaliar o comportamento do
enxerto ósseo frente ao osso adjacente. E cabe ao Radiologista, avaliar o local,
e com bom senso, recomendar uma técnica

radiográfica que melhor

proporcione uma visão direta do material enxertado.
✓ Ocorre uma reabsorção fisiológica do enxerto ósseo no período pós-operatório,
mas isso nem sempre quer dizer, que o enxerto irá ser totalmente reabsorvido.
Há casos, onde não se observa resquício de enxertia ao redor do implante, mas

este se mostra osseointegrado ao osso adjacente e clinicamente saudável.
✓ As técnicas radiogificas indicadas para a avaliação de enxertos ósseos são: a
radiografia periapical, oclusal, panorâmica, tele radiografia de perfil,
tomografia convencional e computadorizada, ressonância magnética. Porém, as

mais utilizadas pelos cirurgiões são a radiografia periapical e panorâmica, e em
alguns casos mais específicos, utiliza-se a teleradiografia de perfil e TC.
•

Na literatura, não foram encontrados artigos relatando a diferença radiográfica
de tipos diferentes de enxertos ósseos, bem como, a correlação deste com
diferentes técnicas radiográficas. Para isso, outras pesquisas precisariam ser
realizadas.
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