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Menezes JDS. Utilização de enxerto autógeno e substitutos ósseos no levantamento 
do seio maxilar: análise volumétrica. [Tese de doutorado]. Araraquara: Faculdade de 
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RESUMO 
 
A proposta deste estudo foi avaliar o processo de manutenção de volume dos 

biomateriais vidro bioativo e beta tricálcio-fosfato (β-TCP) associados ou não ao osso 

autógeno na técnica de levantamento do seio maxilar de humanos. Treze seios 

maxilares foram enxertados com β-TCP, sete com β-TCP associado ao osso 

autógeno, onze com vidro bioativo, nove com vidro bioativo associado ao osso 

autógeno e onze com osso autógeno (Grupo Controle). Após 7 a 14 dias, tomografias 

computadorizadas de feixe cônico (TCFC) foram solicitados para mensurar o volume 

inicial do enxerto (T1). Decorridos 6 meses de reparação óssea, novos exames 

tomográficos foram realizados para avaliar o volume final (T2) e verificar as alterações 

volumétricas dos materiais. Após a análise dos resultados, considerando as 

alterações volumétricas em um período de 6 meses, evidenciou-se um 

comportamento semelhante entre o enxerto autógeno e os substitutos ósseos, não 

sendo observada diferença estatisticamente significante entre os materiais 

analisados.  

 
Palavras-chaves: Seio maxilar. Transplante ósseo. Tomografia. 
  



 

Menezes JDS. Use of autogenous graft and bone substitutes in maxillary sinus lifting: 
volumetric analysis. [Tese de doutorado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da 
UNESP; 2018. 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the process of bone maintenance and 

remodeling with the use of bioactive glass and beta-tricalcium phosphate (β-TCP) 

associated or not with autogenous bone in the human maxillary sinus technique. 

Thirteen maxillary sinuses were grafted with β-TCP, seven with β-TCP associated with 

autogenous bone, eleven with bioactive glass, eleven with bioactive glass associated 

with autogenous bone and eleven with autogenous bone (Control Group). After 7 to 14 

days, computed tomography (CBCT) were requested to measure the initial graft 

volume (T1). After 6 months of bone repair, new tomographic examination were 

performed to evaluate the final volume (T2) and to verify the volumetric changes of the 

materials. After analyzing the results, considering the volumetric changes over a 6-

month period, a similar behavior was observed between the autogenous graft and the 

bone substitutes, and no statistically significant difference was observed between the 

analyzed materials. 

 

Keywords: Maxillary sinus. Bone transplant. Tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A reabilitação dos pacientes edêntulos totais ou parciais na região posterior da 

maxila é frequentemente limitada pela qualidade e quantidade óssea, demandando 

muitas vezes a utilização de técnicas de enxertia, principalmente quando próteses 

implantossuportadas são planejadas1. A cirurgia de elevação da membrana sinusal 

associada à utilização de enxertos e/ou substitutos ósseos é uma alternativa 

frequentemente utilizada para o reestabelecimento da altura óssea destas regiões2. 

O osso autógeno, por apresentar características osteocondutoras, 

osteoindutoras e osteogênicas, é apontado como material mais favorável à 

neoformação óssea, sendo constantemente utilizado para o aumento do assoalho 

sinusal3. Contudo, este tipo de enxerto exige a utilização de um sítio doador, 

aumentando a morbidade do procedimento, além de possuir reabsorção variável4. 

Frente às limitações dos enxertos autógenos, substitutos ósseos foram 

desenvolvidos demonstrando um potencial promissor na reconstrução alveolar maxilar 

posterior5,6. Diversos estudos evidenciaram resultados satisfatórios com o uso do beta 

tricálcio-fosfato na Odontologia, sendo um biomaterial amplamente utilizado para 

enxertia do seio maxilar7,8,9. O β-TCP apresenta características peculiares como 

microporosidade e rápida absorção com a simultânea formação de osso8. A 

interconectividade entre os poros permite a formação de capilares promovendo a 

atração de células, nutrientes e ancoragem de proteínas aos grânulos, além de 

propiciar a circulação de fluídos biológicos que aceleram o processo de 

degradação9,10.  

Outra alternativa que vem sendo explorada como substituto ósseo é o vidro 

bioativo. Este biomaterial sintético reabsorvível destaca-se por seu potencial de 

osteocondução, resistência, biocompatibilidade e bioatividade, ou seja, capacidade de 

ligar-se aos tecidos11,12. Estudos evidenciaram bons resultados em procedimentos 

odontológicos, tais como recobrimentos de defeitos ósseos e levantamento de seio 

maxilar13,14. 

Embora estes biomateriais ofereçam um aumento volumétrico considerável, 

observa-se que a maioria dos substitutos ósseos não possuem características ideais 

de indução e de resistência estrutural, podendo influenciar na qualidade da 

osseointegração em longo prazo15,16. Cientes destas limitações, autores propuseram 
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a adição do osso autógeno a esses materiais com a finalidade de obter maior volume 

e adicionar fatores osteoindutores17,18,19. 

Os estudos de comportamento clínico dos substitutos ósseos no seio maxilar 

são numerosos, porém há uma escassez de pesquisas comparando a estabilidade 

volumétrica destes biomateriais quando utilizados de forma isolada e em associação 

com osso autógeno7,20,21. Frente à essas considerações, a proposta deste estudo foi 

realizar a análise volumétrica dos substitutos ósseos beta tricálcio-fosfato e vidro 

bioativo isolados e associados com osso autógeno na proporção de 1:1 na elevação 

da membrana sinusal de humanos e compara-los com enxertos autógenos puros.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações volumétricas dos biomateriais  

β-TCP (ChronOS®; DePuy Synthes, Paoli, CA, USA), vidro bioativo (Biogran®; Biomet 

3i, Warsaw, IN, USA) puros e misturados ao osso autógeno na proporção de 1:1 no 

aumento do assoalho do seio maxilar de humanos e compara-los à utilização isolada 

de enxerto de osso autógeno.  

  



 14 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 3.1 Anatomia e fisiologia do seio maxilar  

 

O seio maxilar é uma cavidade pneumática em forma de pirâmide localizado no 

interior da maxila, bilateralmente, lateral à cavidade nasal, superior aos dentes 

superiores, inferior ao assoalho orbital e anterior à fossa infratemporal22. Apresenta 

um tamanho variável, tendo em média 35 mm na base e 25 mm de altura em um 

indivíduo adulto. Septos ósseos finos no interior do seio maxilar podem estar 

presentes de 16 a 58% dos casos23. O seio maxilar e sua membrana possuem as 

funções de aquecer e umidificar o ar inspirado, diminuir o peso do crânio, conferir a 

ressonância vocal, além de auxiliar na função olfatória22. A membrana que reveste o 

seio maxilar é caracterizada por um tecido mucoperiosteal bilaminar fino, sendo 

denominada membrana Schneideriana. Esta membrana é composta por epitélio 

pseudoestratificado ciliado que auxilia na passagem de fluidos em direção meato 

nasal médio através do óstio. O óstio sinusal localizado no aspecto superior da parede 

medial do seio maxilar comunica-se com o meato médio maxilar24. 

Abaixo do seio maxilar encontra-se o rebordo alveolar posterior da maxila. Após 

a extração dentária, há uma redução inicial significativa na largura óssea devido à 

reabsorção da cortical vestibular. Além disso, com a manutenção da ausência 

dentária, estabelece-se um processo contínuo de atrofia com perda de altura e 

densidade óssea e um aumento da pneumatização sinusal25. Este achado está 

relacionado com 2 fenômenos: alargamento do seio, em detrimento do aumento da 

atividade osteoclástica após a extração dentária no periósteo da membrana 

Schneideriana e aumento da pneumatização do seio pelo aumento da pressão 

positiva intra-sinusal26,27. 

 

3.2 Levantamento do seio maxilar  

 

A taxa de sucesso e sobrevida dos implantes dentários foi extensivamente 

abordada em diversos estudos e de forma unânime observou-se que a presença de 

quantidade e qualidade adequadas de tecido ósseo é fundamental para o êxito do 

tratamento. A região posterior da maxila apresenta-se como um desafio para a 

reabilitação implantossuportada devido a presença do seio maxilar e escassez de 
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tecido ósseo28. Esta situação não ocorre exclusivamente em pacientes totalmente 

edêntulos, mas também é frequentemente observada em pacientes com edentulismo 

parcial que buscam a reabilitação protética sobre implantes nesta região. A técnica de 

elevação do assoalho do seio maxilar tornou-se uma alternativa corrente na 

Implantodontia para tratamento de pacientes com reabsorção alveolar moderada a 

severa e pneumatização do seio maxilar, observada a sua eficácia e previsibilidade 

neste tipo de reconstrução29,30. 

A técnica de elevação do seio maxilar associado à utilização de enxertos foi 

inicialmente descrita por Boyne e James31 e Tatum32. Atualmente, as técnicas mais 

difundidas para este procedimento são por meio de uma abordagem via crista óssea 

Summers33 e a técnica clássica via parede lateral do seio maxilar32. A técnica via da 

crista óssea do rebordo remanescente é caracterizada pelo uso de osteótomos de 

diâmetros graduais para expansão óssea e compactação de tecido ósseo em direção 

apical e lateral até o rompimento da cortical do assoalho do seio maxilar. Neste 

momento o material de preenchimento pode ser inserido elevando delicadamente a 

membrana sinusal. Esta técnica é indicada em rebordos ósseos com mais cinco 

milímetros de altura. O sucesso desta técnica tem sido reportado variando de 92% a 

97%34. A abordagem via parede lateral do seio maxilar é feita realizando-se uma 

osteotomia incompleta sobre a parede lateral do seio maxilar. Quando a liberação da 

ilha óssea, delimitada pela osteotomia, é alcançada, a membrana sinusal pode ser 

elevada com o uso de curetas rombas de diâmetros variados32.  

Durante o procedimento de elevação do seio maxilar, o espaço criado entre o 

remanescente alveolar e a membrana sinusal é usualmente preenchido por algum 

material de enxertia33.  

Após a realização do procedimento uma fração de tecido ósseo é obtida para 

permitir a instalação futura de implantes, ou a instalação simultânea quando a porção 

alveolar residual oferecer a estabilidade primária suficiente35. As vantagens da 

realização do levantamento do seio maxilar com a instalação simultânea dos 

implantes consistem na redução do tempo de cicatrização e uma menor taxa de 

reabsorção do osso/material enxertado30. Pelo menos 5mm de altura óssea são 

necessários para estabilizar um implante em um mesmo procedimento de 

levantamento sinusal28. No entanto, existem várias vantagens em realizar o 

procedimento em dois estágios, respeitando o período integração biológica do enxerto 

de quatro a seis meses, como possibilidade de avaliação da incorporação durante a 
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instalação do implante, maior densidade do enxerto para a instalação dos implantes e 

aumento do suprimento vascular na região enxertada36. Wannfors et al37, instalaram 

76 implantes em um estágio e, 74 no procedimento em dois estágios. Após um ano, 

20 implantes foram perdidos no procedimento único e 11 implantes perdidos no 

procedimento em dois estágios. Estes autores concluíram que o risco do 

procedimento em um estágio é aproximadamente o dobro do risco nos casos 

realizados em dois estágios cirúrgicos. 

Entre as causas de complicações descritas na literatura, a mais frequente 

durante a cirurgia para o enxerto sinusal é a perfuração da membrana Schneideriana, 

ocorrendo em cerca de 10 a 30% dos casos38. Outras complicações relatadas incluem 

a ocorrência de infecção do seio maxilar com ou sem a perda do implante, formação 

de fístula ou comunicação bucosinusal, sangramento, abertura da linha de incisão por 

deiscência da sutura e sinusite crônica39. 

O sucesso do procedimento de elevação do seio maxilar irá depender da 

qualidade de osso neoformado, permitindo uma grande interface de contato 

osso/implante; e estabilidade tridimensional do mesmo permitindo a manutenção do 

volume necessário para o recobrimento do implante em longo prazo40. 

 

3.3 Enxertos ou substitutos ósseos  

 

Estudos clínicos têm reportado bom prognóstico para implantes instalados em 

áreas de aumento ósseo do seio maxilar. Contudo, a escolha de qual material 

reconstrutivo é mais indicado para o preenchimento do seio maxilar permanece 

controversa há mais de 10 anos24,41,42,43. Os mais frequentes são: osso autógeno, 

xenoenxertos, materiais sintéticos e a combinação destes materiais41,42. 

Enxertos ósseos autógenos são geralmente preconizados por serem 

osteogênicos, osteocondutores e osteoindutores, apresentando um grande número de 

células viáveis e fatores de crescimento. As células viáveis consistem de osteoblastos, 

células mesenquimais indiferenciadas, monócitos e precursores de osteoclastos que 

participam da remodelação e neoformação óssea44. Contudo, estes enxertos 

apresentam desvantagens como disponibilidade limitada, necessidade de cirurgia 

adicional no sítio doador, permanência prolongada no leito hospitalar quando 

utilizados sítios doadores extra-orais, maior risco de complicações e reabsorção 

imprevisível44,45. 
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Considerando as limitações existentes, biomateriais foram desenvolvidos com 

o objetivo de substituir o tecido ósseo e permitir a reabilitação implantossuportada46. 

Estes substitutos ósseos, embora não forneçam os elementos celulares necessários 

para a osteoindução e osteogênese, apresentam propriedades osteocondutoras, além 

de características como biocompatibilidade, resistência, propriedades mecânicas 

adequadas, mínima resposta imune, e reabsorção controlada47. Nos últimos anos, o 

beta tricálcio-fosfato (β-TCP) tem recebido atenção crescente para procedimentos 

reconstrutivos em implantodontia, devido à semelhança estrutural com o osso 

humano48. Este material aloplástico é biocompatível e apresenta propriedades de 

osteocondução, permitindo a proliferação de células osteoprogenitoras ao longo da 

superfície óssea e no interior de seus poros49. Sua reabsorção ocorre por dissolução 

química, contudo, alguns estudos evidenciaram a participação de um grupo pequeno 

de osteclastos50. 

Zijderveld et al50, realizaram um estudo clínico prospectivo em humanos para 

determinar a formação óssea após a enxertia com osso autógeno e β-TCP. Ambos 

criaram um leito capaz de fornecer estabilidade para a instalação dos implantes e 

manutenção ao longo de um ano de acompanhamento.  

Em outro estudo, Szabó et al7, relataram padrões de ossificação semelhantes 

após o uso do enxerto ósseo autógeno e β-TCP em procedimentos bilaterais de 

elevação do seio maxilar. Embora a biodegradação do enxerto de β-TCP tenha sido 

menor quando comparado com osso autógeno, isso não interferiu na estabilidade do 

implante.   

Schulze-Späte et al51, realizaram um estudo baseados em uma série de casos 

clínicos com objetivo de avaliar sistematicamente o desenvolvimento e a maturação 

óssea no seio maxilar aumentado por meio do β -TCP e puderam observar que o β -

TCP é clinicamente fácil de usar e parece não causar nenhuma reação inflamatória 

persistente em torno do osso, quando utilizados para elevação do seio maxilar. Além 

disso, este material parece fornecer estabilidade adequada no momento da colocação 

do implante, não oferece risco de transmissão da doença e pode ser produzido em 

quantidade ilimitada. Portanto, o aumento do seio maxilar com beta tricálcio-fosfato 

representa uma opção viável para o aumento da altura vertical do osso na região 

posterior da maxila antes da colocação do implante. 

Simunek et al52, avaliaram a ocorrência de neoformação óssea após a 

realização de aumento de seio maxilar usando β-TCP, osso autógeno, osso bovino e 
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uma combinação de β-TCP com osso autógeno. Os autores relataram a ocorrência 

neoformação óssea em todos os grupos, observando um valor maior no grupo 

autógeno seguido de osso bovino e o β-TCP combinado com osso autógeno. Contudo, 

em contraste com os dois materiais, o β-TCP oferece a vantagem de ser produzido 

em quantidades ilimitadas.  

Outro substituto ósseo amplamente estudado por seu potencial de 

neoformação óssea é o vidro bioativo. Desenvolvido por Hench em 1969, o vidro 

bioativo é um material composto de dióxido de silício (SiO2), óxido de cálcio (CaO), 

óxido de sódio (NaO2) e pentóxido de fósforo (P2O5).  Apresenta resistência mecânica, 

biocompatibilidade, propriedades osteocondutoras e capacidade de ligar-se ao tecido 

ósseo, ou seja, bioatividade11,12,53.  

Quando implantado in vivo, o vidro bioativo forma uma camada de gel rica em 

sílica em sua superfície e acima desta, uma camada de cálcio e fósforo. A camada de 

cálcio e fósforo é considerada essencial para a adesão de fibras colágenas e 

diferenciação de células osteopromissoras sobre a superfície do material54,55. O vidro 

bioativo apresenta como principais vantagens o fato de ser um material sintético 

absorvível, isento de riscos de transmissão de doenças ou respostas imunológicas e 

auxiliar na hemostasia56. A aplicabilidade clínica deste substituto ósseo foi estudada 

em diversos trabalhos que evidenciaram bons resultados quando utilizado como 

enxerto em procedimentos de levantamento de seio maxilar14,55. Após a realização de 

levantamento de seio maxilar em 25 pacientes com a utilização de vidro bioativo 

(Biogran®), observou-se uma quantidade significativa de crescimento ósseo local, 

comprovando suas propriedades osteocondutoras11. 

Cosso et al57, utilizaram o vidro bioativo após levantamento de seio maxilar e, 

posteriormente os implantes foram instalados, obtendo-se amostras de osso com uma 

trefina. Estes autores evidenciaram a neoformação óssea entre as partículas do 

material e, em alguns casos, internamente a elas e sugeriram que este biomaterial 

pode ser utilizado isoladamente ou em associação com enxerto autógeno devido ao 

seu alto potencial osteocondutor.  

Tadjoedin et al14, demonstraram que com a utilização do vidro bioativo como 

único enxerto foi possível obter neoformação óssea na região posterior de maxilas 

severamente reabsorvidas. No entanto, estes autores concluíram que quando 

utilizado isoladamente, o material promove formação óssea em um ritmo mais lento 

do que quando associado ao osso autógeno.  
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Descreve-se na literatura que esses dois biomateriais (vidro biativo e beta 

tricálcio-fosfato) promovem níveis de neoformação óssea satisfatória e são indicados 

para a reconstrução do rebordo posterior de maxilas atróficas com finalidade de 

instalação de implantes51,55,56. Embora a avaliação histológica forneça informações 

importantes sobre o comportamento biológico desses materiais, dúvidas sobre seu 

comportamento clínico, velocidade de reabsorção e estabilidade volumétrica não 

podem ser explicados por esse método investigativo. Para este fim, técnicas menos 

invasivas como a utilização de tomografias computadorizadas são utilizadas 

oferecendo uma estimativa precisa do volume ósseo necessário de enxerto e seu grau 

de reabsorção durante o período de reparo58,59,60.   

 

3.4 Avaliação volumétrica dos enxertos e substitutos ósseos 

 

Em inúmeros estudos, diferentes métodos foram descritos para a mensuração 

do volume ósseo obtido através das técnicas de enxertia7. Exames imaginológicos 

convencionais, como a radiografia panorâmica, ofereciam um valor estimado da 

dimensão vertical dos enxertos, entretanto não eram capazes de fornecer informações 

sobre volume ou alterações tridimensionais61,62 

Atualmente, com advento da tomografia computadorizada de feixe cônico, é 

possível determinar a estrutura anatômica geral em termos de forma e volume bem 

como analisar as alterações dimensionais ao longo do tempo. Esta técnica não-

invasiva produz imagens de alta precisão e uma dose de radiação relativamente baixa 

durante o processo de aquisição8,62.  

Há algumas décadas este método auxilia cirurgiões no planejamento e 

acompanhamento de tratamentos cirúrgicos. Nos procedimentos de elevação da 

membrana do seio maxilar as tomografias computadorizadas de feixe cônico e as 

reconstruções 3D podem promover um conhecimento detalhado da quantidade de 

volume ósseo necessário para o preenchimento da cavidade sinusal. Isto permite uma 

melhor escolha da área doadora quando do uso de osso autógeno, indicando a 

necessidade de uma área doadora extra ou intra-oral60,63. Além disso, a técnica 

permite a avaliação das alterações volumétricas dos enxertos ou substitutos ósseos 

nos períodos de incorporação e maturação, oferecendo informações importantes 

sobre estabilidade destes materiais em longo prazo58,61,64.  
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4. MATERIAL E MÉTODO 
 

4.1 Considerações éticas  

 

Este estudo seguiu as normas previstas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – MS, recebendo aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista, protocolo 

CAE 47711015.4.0000.5420 (ANEXO A). 

 

4.2 Amostra  

 

A amostra foi constituída 52 seios maxilares de 37 pacientes com atrofia 

alveolar na região posterior da maxila (rebordo alveolar com até 5mm de altura) 

submetidos à cirurgia de levantamento do assoalho sinusal para reabilitação 

implantossuportada. A amostra foi dividida em 5 grupos aos quais 11 seios maxilares 

foram enxertados com osso autógeno sendo este o grupo controle (grupo 1), 13 com 

β-TCP Chronos® (grupo 2), 7 com β-TCP Chronos® + osso autógeno na proporção de 

1:1 (grupo 3), 11 com vidro bioativo Biogran® (grupo 4), 9 com vidro bioativo Biogran® 

+ osso autógeno na proporção de 1:1 (grupo 5). Pacientes com comprometimentos 

sistêmicos não controlados, problemas periodontais não tratados, raízes residuais no 

seio maxilar, patologias sinusais, tabagistas, irradiados na região da cabeça ou 

pescoço ou que possuíssem volume ósseo inadequado na área doadora do enxerto 

ósseo autógeno, foram excluídos do estudo. Os pacientes foram submetidos à uma 

tomografia computadorizada da maxila e da mandíbula com o intuito de avaliar os 

requisitos propostos.  

Todo procedimento cirúrgico foi conduzido por um único cirurgião sob um 

rigoroso protocolo asséptico, incluindo esterilização de todo material cirúrgico, 

delimitação da área operada com campos estéreis e uso de aventais e luvas estéreis.  

Os procedimentos foram realizados na Clínica de Cirurgia Oral da Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba – UNESP. A coleta do osso autógeno foi realizada nas 

regiões do mento e ramo ascendente por meio de brocas trefinas de 10 mm de 

diâmetro (Neodent® - Curitiba/PR) e/ou brocas 701 (KG Sorense – Cotia/SP) sob 

anestesia local com Lidocaína com adrenalina 1:100.000 (DFL – Jacarepaguá/RJ) ou 

Mepivacaína com adrenalina 1:100.000 (DFL – Jacarepaguá/RJ) em pacientes 
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alérgicos. Após a remoção do enxerto, o mesmo foi triturado em particulador ósseo 

(Neodent® - Curitiba/PR) para instalação na forma isolada ou misturado à outros 

biomateriais nos seios maxilares. A sutura foi realizada com fio absorvível de 

poligalactina 4.0 Ethicon (Johnson & Johnson – São Paulo/Brasil). 

O acesso ao seio maxilar foi realizado também por anestesia local com os 

mesmos anestésicos propostos e de acordo com a técnica preconizada por Boyne & 

James31. Com uma lâmina n° 15 (Solidor® - Barueri/SP) acoplada a um cabo de bisturi, 

uma incisão crestal foi realizada no osso maxilar para exposição da parede óssea 

lateral. Após, com uma broca diamantada esférica n° 8 (KG Sorense – Cotia/SP) sob 

irrigação copiosa com soro fisiológico 0.9% (ADV – Nova Odessa/SP), uma 

fenestração foi feita para acesso à membrana do seio maxilar. Elevadores da 

membrana sinusal (Neodent – Curitiba/Brasil) foram utilizados para o cuidadoso 

processo de elevação da mesma adequando a região para a aposição enxerto ósseo 

proposto (Figuras 1A, B). A sutura foi realizada com fio absorvível de poligalactina 4.0 

Ethicon.  

 
Figuras 1 A, B - Elevação da membrana sinusal (A); aposição enxerto ou 

substituto ósseo proposto (B). 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

Durante a primeira semana, todos os pacientes foram medicados com 

paracetamol 500 mg quatro vezes ao dia, para a redução da dor e amoxicilina 500 mg 

3 vezes ao dia (ambas produzidas pela EMS, São Paulo, SP, Brasil). Não foram 

registradas complicações durante o período de reparo dos enxertos, tais como 

sinusites, sangramento nasal ou infecção. 
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4.3 Aquisição das tomografias computadorizadas 

 

 Uma unidade de tomografia computadorizada i-CAT Classic (i-Cat; Image 

Sciences International, Hatfield, PA, USA) foi usada para aquisição das imagens 

padronizadas (14-bit escala de cinza e 0,25mm voxel); o tomógrafo foi programado 

em 120kVp, 5mA, com 20s de exposição. Os arquivos DICOM foram reconstruídos 

usando o software OsiriX Lite, 32-bit (OsiriX Foundation, Geneva, Switzerland). Para 

assegurar a padronização da geração da imagem e orientação espacial, todas as 

imagens foram reorientadas utilizando o software. No total foram obtidas 74 

tomografias computadorizadas de feixe cônico, 37 analisadas no período pós-

operatório imediato (T1; 7–14 dias) e 37 no período pós-operatório tardio (T2; 6 

meses), período prévio à instalação dos implantes nas regiões enxertadas. Os 

arquivos DICOM das TCFC foram salvos e reconstruídos. Cortes sagitais de 0,25mm 

de espessura foram criados tendo 1mm de distância entre as reformatações como 

preconizado por Gorla et al79. O contraste de exposição das imagens foi ajustado para 

o filtro “flow” com 3086 W e 667 L, como nível de largura e centro da banda 

respectivamente (Figura 2).  

 

Figura 2 - Imagem de tomografia computadorizada demonstrando o corte no plano 

sagital após ativação do filtro “flow” para melhor visualização. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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4.4 Avaliação volumétrica  

 

O contorno do enxerto de cada reformatação foi traçado manualmente por um 

único avaliador (Figura 3). Para cada reformatação, foi gerada uma imagem TIFF 

(Tagged Image File Format) e a área (A) foi calculada através da ferramenta ROI tool. 

Para cada paciente foram geradas tabelas contendo as áreas respectivas a cada 

reformatação tomográfica nos períodos de pós-operatório imediato e tardio (Figura 4). 

O volume (V) foi calculado mediante a soma de todas as áreas (A) multiplicado pela 

altura (h) entre as reformatações como proposto por Uchida et al66 (Figura 5). A 

diferença dos períodos (T2 – T1) determinou a taxa de reabsorção do enxerto nos 

seios maxilares, sendo expressa por porcentagem. Todas as análises e dados 

coletados foram executados por um único pesquisador calibrado para este trabalho. 

A calibração foi realizada por meio da aferição duplicada de 30% da amostra com pelo 

menos um mês de intervalo entre as medidas; os valores em cada período (T1 e T2) 

das duas medições foram avaliados através do teste de correlação Pearson.  

 

Figura 3 - Imagem TIFF demonstrando a marcação realizada e o cálculo da área 

referente a reformatação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Figura 4 – Coleta dos dados de área de cada reformatação tomográfica nos períodos 

pós-operatório imediato e tardio e cálculo dos respectivos volumes do enxerto. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5 - Desenho esquemático de medição volumétrica: o volume de um enxerto é 

calculado multiplicando a área (A) e a distância entre os cortes da CT (h). O 

volume total resulta da soma de todos os volumes únicos medidos. 

 
Fonte: Modificado de Uchida et al66 
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4.5 Análise estatística  

 

A normalidade das medidas foi verificada com o teste de Kolmogorov–Smirnov 

e a comparação entre os grupos foi realizada utilizando a análise de variância 

(ANOVA) seguido do teste Tukey de comparação múltipla. Adotou-se um nível de 

significância de 5%.  
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5 RESULTADO 
 

Os volumes correspondentes aos períodos T1 e T2 dos grupos analisados 

foram calculados em mm3. Os resultados quanto ao volume do enxerto, obtidos ao 

final da análise de todos os sítios operados evidenciaram uma reabsorção média de 

36,3% ± 10,44 para o grupo βTCP; 33,4% ±45,61 para o grupo βTCP associado ao 

enxerto autógeno; 41,8% ±59,02 para o grupo vidro bioativo e 43,1% ±17,96 para o 

grupo vidro bioativo associado ao osso autógeno. A média de reabsorção do grupo 

controle foi de 43,8% ±18,47. Tais resultados foram agrupados de acordo com o 

material utilizado e podem ser sintetizados por meio dos Quadros 1 ao 6. 

 

Quadro 1- Volume do enxerto de βTCP após 7-14 dias (T1), após 6 meses de  

reparo (T2) nos seios maxilares e percentual de reabsorção. 
 

T1(mm3)  T2(mm3) T1-T2(mm3) % 

524,189 338,634 -185,555 -35 

1068,977 742,789 -326,188 -30 

549,607 352,063 -197,544 -35 

708,729 382,585 -326,144 -46 

755,213 501,946 -253,267 -33 

809,955 321,519 -488,436 -60 

1734,586 1252,288 -482,298 -27 

1070,176 651,718 -418,458 -39 

2334,055 1253,313 -1080,742 -46 

501,779 305,731 -196,048 -39 

1030,617 765,933 -264,684 -25 

1160,536 693,72 -466,816 -40 

335,354 277,397 -57,957 -17 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 2- Volume do enxerto de βTCP + Osso Autógeno (1:1) após 7-14 dias (T1), 

após 6 meses de reparo (T2) nos seios maxilares e percentual de reabsorção. 

 

T1(mm3)  T2(mm3) T1-T2(mm3) % 

1003,025 864,897 -138,353 -13 

1681,477 963,339 -718,138 -42 

1053,823 533,364 -520,459 -49 

966,323 636,196 -330,127 -34 

541,171 311,94 -229,231 -42 

977,063 702,896 -274,167 -28 

584,695 431,674 -153,021 -26 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Quadro 3- Volume do enxerto de Vidro bioativo após 7-14 dias (T1), após 6 meses 

de reparo (T2) nos seios maxilares e percentual de reabsorção. 
 

T1(mm3) T2(mm3) T1-T2(mm3) % 

1358,204 877,419 -480,785 -35 

1473,008 867,748 -605,26 -41 

394,643 333,186 -61,457 -15 

346,928 194,213 -152,715 -44 

485,472 249,679 -235,793 -48 

958,505 396,997 -561,508 -58 

727,939 545,561 -182,378 -25 

269,643 188,268 -81,375 -30 

1087,202 692,321 -394,881 -36 

1339,35 329,399 -1069,36 -79 

834,254 423,419 -410,835 -49 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 4- Volume do enxerto de Vidro bioativo + Osso Autógeno (1:1) após 7-14 

dias (T1), após 6 meses de reparo (T2) nos seios maxilares e percentual de 

reabsorção. 

 

T1(mm3) T2(mm3) T1-T2(mm3) % 

1074,513 398,191 -679,322 -63 

897,436 529,111 -368,325 -41 

951,18 581,036 -370,144 -38 

3539,428 1973,54 -1565,888 -44 

1586,362 1678,042 91,68 5 

1908,938 1290,531 -618,407 -32 

799,726 374,116 -425,61 -53 

1074,513 398,191 -679,322 -63 

897,436 529,111 -368,325 -41 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Quadro 5- Volume do enxerto de Osso Autógeno após 7-14 dias (T1), após 6 

meses de reparo (T2) nos seios maxilares e percentual de reabsorção. 

 

T1(mm3)  T2(mm3) T1-T2(mm3) % 

3251,667 2143,878 -1107,789 -34 

1419,478 344,461 -1074,539 -75 

1888,947 725,681 -1163,266 -61 

1414,265 540,548 -873,702 -61 

454,016 439,669 -14,317 -3 

1775,226 862,849 -912,377 -51 

1266,441 921,503 -344,467 -27 

742,154 367,429 -374,425 -50 

1649,556 998,912 -650,644 -39 

1152,243 712,326 -439,917 -38 

786,822 444,552 -342,27 -43 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 6- Percentual médio da variação volumétrica dos materiais analisados em 6 

meses. 

 

 BTCP OA+BTCP VBA VBA+OA OA 

Média -36,3 -33,4 -41,8 -43,1 -43,8 

DP 10,44 45,61 59,02 17,96 18,47 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para avaliar a reprodutibilidade dos dados, 30% da amostra foi mensurada 

novamente com um intervalo de 1 mês pelo mesmo avaliador. Os valores de T1 e T2 

das duas medições distintas foram analisados pelo teste de correlação de Pearson. 

Os resultados obtidos para T1 (r=0.96) e T2 (r=0.96) demonstraram uma forte 

correlação das análises, comprovando a reprodutibilidade da metodologia do estudo. 

De acordo com o teste de Kolmogorov–Smirnov, os grupos avaliados 

apresentaram uma distribuição normal (P = 0,182). Portanto utilizou-se ANOVA 

seguido pelo teste de comparação múltipla de Tukey para análise inferencial do 

padrão de reabsorção dos enxertos ao qual não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos avaliados (p=0,61).  
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6 DISCUSSÃO 
 

Características como qualidade e quantidade ósseas são fundamentais quando 

a reabilitação oral com implantes osteointegrados é planejada. Na odontologia os 

biomateriais particulados são excelentes alternativas para o preenchimento de 

cavidades específicas, tais como os alvéolos dentários e o seio maxilar, visando o 

restabelecimento do volume ósseo local para posterior instalação dos implantes 

dentários67.  

Para interagir numa via biológica satisfatória, é importante que estes materiais 

não sejam apenas biocompatíveis, mas também apresentam propriedades químicas 

e mecânicas favoráveis à formação e manutenção do volume ósseo68.  

Inúmeros trabalhos têm demonstrado o comportamento histológico dos 

substitutos ósseos, contudo pouco conhecemos sobre seu comportamento clínico em 

longo prazo, sua velocidade de reabsorção e estabilidade volumétrica51,52,55. Neste 

contexto, o uso de exames de imagem em especial a tomografia computadorizada, 

têm se mostrado de grande valor na avaliação do comportamento dos enxertos.  

A reabsorção do enxerto ósseo causa não apenas redução do volume ósseo, 

mas também descalcificação e redução do osso trabecular. Ambos os fenômenos 

podem ser analisados e quantificados usando tomografias volumétricas69. Neste 

estudo, uma estimativa do volume do enxerto foi determinada por meio da delimitação 

manual da área de interesse em reformatações tomográficas sagitais consecutivas e 

a diferença entre a soma dos valores pós-operatório imediato e tardio forneceu uma 

estimativa da taxa de reabsorção dos materiais utilizados. Estudos relataram que o 

índice de precisão pode ser superior a 95% com a utilização desta metodologia70,71,72. 

Contudo, algumas limitações foram observadas na implementação da técnica, tais 

como a presença de espessamento da mucosa sinusal em alguns pacientes e a 

dispersão das partículas no interior do seio maxilar causando dificuldade na 

delimitação do material enxertado.  

Além disso, alterações nos níveis de dispersão da imagem e presença artefatos 

também podem influenciar na precisão das tomografias computadorizadas73. 

Entretanto, no presente estudo não foi observada a presença destes fenômenos na 

área de interesse analisada. 

O volume ósseo no procedimento de elevação sinusal foi medido por meio de 

tomografias computadorizadas de feixe cônico, mostrando uma redução média de 
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49,5% do enxerto autógeno particulado de crista ilíaca após 6 meses de cicatrização71. 

Para calcular o volume a fórmula matemática foi aplicada V[enxerto] = ∑ (área x 

espessura) de cada corte tomográfico. Seguindo a mesma metodologia, o presente 

estudo evidenciou uma reabsorção média de 43,8% no grupo que recebeu enxerto 

autógeno particulado de mento e/ou ramo ascendente mandibular.  

O β-TCP é um material sintético com grande estabilidade volumétrica e oferece 

alta previsibilidade para utilização no levantamento do seio maxilar. Zijderveld et al50, 

compararam a mudança na dimensão vertical do sítio enxertado, de acordo com o 

material utilizado (osso autógeno x β-TCP). Foram inclusos 20 pacientes, e mantido 

um acompanhamento de 4-5 anos. Os autores observaram que tanto o enxerto com 

B-TCP quanto o com osso mandibular resultaram em redução da altura vertical, 

considerando não foram observadas diferenças significativas entre os dois tipos de 

material de enxertia. Os resultados foram semelhantes aos evidenciados no presente 

estudo ao qual não observou-se diferença estatisticamente significante no padrão de 

reabsorção entre o β-TCP e osso autógeno.  

O vidro bioativo é um biomaterial osteocondutor capaz de se ligar ao osso 

através de uma adesão química74. Este fenômeno ocorre por meio de uma corrosão 

da superfície do vidro pelos fluídos teciduais promovendo uma camada de cálcio rica 

em fósforo e uma subcamada rica em sílica que se aderem firmemente aos cristais de 

apatita do osso55. Devido a estas características, estudos têm demonstrado resultados 

promissores utilizando este material em defeitos periodontais75,76 e em enxertia de 

seios maxilares14,55,77. 

Quando utilizado para elevação da mucosa sinusal de 25 pacientes, o vidro 

bioativo Biogran® (Orthovita e 3i, Implant Innovations, Inc) promoveu crescimento 

ósseo significativo, evidenciando suas propriedades osteocondutivas11. Outros 

autores relataram alta propriedade osteocondutora após elevação do seio maxilar, 

utilizando-se vidro bioativo hidratado com solução salina e colocação posterior de 

implantes, sugerindo seu uso isolado ou associado ao osso autógeno13,57. No presente 

estudo, o vidro bioativo foi empregado como substituto ósseo na elevação da mucosa 

sinusal de maneira isolada e associado ao osso autógeno (1:1) apresentando uma 

reabsorção média de 41,8% e 43,1%, respectivamente, em um período de 6 meses 

após a enxertia.  

Jensen et al78, em estudo animal observou mudanças volumétricas utilizando 

osso autógeno e osso bovino inorgânico, e combinações desses materiais. Os autores 
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encontraram uma grande perda de volume (65%) quando o osso autógeno foi utilizado 

de forma isolada, e que quanto maior a porcentagem de biomaterial, índices menores 

de perda de volume foram encontrados. No presente estudo a adição de biomateriais 

ao osso autógeno não promoveu alterações volumétricas significativas dos enxertos 

quando comparados a sua utilização na forma isolada. 

Gorla et al79 compararam a reabsorção do β-TCP puro, β-TCP adicionado ao 

osso autógeno 1:1 com o osso autógeno puro em seios maxilares de humanos. Seus 

resultados demonstraram que, o uso β-TCP puro quanto a sua mistura ao osso 

autógeno, apresentam o mesmo comportamento de alteração volumétrica que o osso 

autógeno após 6 meses de reparo. Esses resultados corroboram com o presente 

estudo indicando que o beta tricálcio-fosfato e o vidro bioativo em ambas as 

proporções, 100% ou 50% adicionados ao osso autógeno, possuíram o mesmo 

comportamento que o osso autógeno. 

Além das propriedades físicas e químicas dos enxertos ou biomateriais 

empregados, o sucesso do tratamento também dependem da integridade e viabilidade 

do sítio receptor, uma vez que a revascularização e a migração celular locais são 

fundamentais para a qualidade da formação do tecido ósseo. Considerando suas 

características anatômicas, o seio maxilar apresenta um ambiente peculiar. A 

presença de doenças sistêmicas, patologias inflamatórias no interior do seio maxilar 

ou alteração da membrana de recobrimento através da exposição excessiva a agentes 

nocivos como o cigarro, podem alterar a vascularização local e influenciar na 

cicatrização do enxerto ósseo80. Desta forma, ao analisar o comportamento do 

biomaterial é importante observar em qual local anatômico é testado. Com o objetivo 

de reduzir o viés e criar a amostra mais homogênea, pacientes com 

comprometimentos sistêmicos não controlados, problemas periodontais não tratados, 

raízes residuais no seio maxilar, patologias sinusais, tabagistas, irradiados na região 

da cabeça ou pescoço, foram excluídos do presente estudo. 

O período de cicatrização também é uma variável capaz de afetar os resultados 

do presente estudo. Zerbo et al49, relataram que o beta tricálcio-fosfato era um material 

aceitável para o aumento do seio maxilar, mas a taxa de formação óssea foi um pouco 

retardada em comparação com o osso autógeno. No presente estudo, uma maneira 

de melhorar a nova formação óssea no grupo b-TCP seria estender o período de 

cicatrização para 9 a 12 meses. Contudo, um período de cicatrização mais longo é 
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uma desvantagem para este material de enxerto, principalmente quanto uma 

reabilitação protética é desejada.  

A semelhança dos substitutos ósseos com o osso autógeno em relação à 

manutenção do volume do enxerto após 6 meses para a ancoragem de implantes, 

sugere que os mesmos possam ser utilizados com segurança para o levantamento do 

seio maxilar, com a vantagem de não necessitar de um sítio doador, minimizando 

assim os riscos e morbidade. No entanto, este estudo limitou-se a avaliar a diminuição 

volume do enxerto por meio imaginológico, através da análise de tecido mineralizado. 

Além disso, este estudo avaliou a única estabilidade volumétrica de curto prazo de 

osso enxertos durante a fase de cura e não a sua estabilidade a longo prazo depois 

de um determinado período em função. Estudos prospectivos de longo prazo, bem 

como a realização de análises histomorfométrica e imunohistoquímica são 

necessários a fim de analisar estes materiais qualitativamente.  
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7 CONCLUSÃO 
 

Com os resultados encontrados e dentro das limitações desse estudo, conclui-

se que, ao avaliar comparativamente os biomateriais por meio de análise dos cortes 

tomográficos, não foram observadas diferenças estatísticas significantes no que diz 

respeito a diminuição do volume enxertado após 6 meses, demonstrando a 

possibilidade de uso destes materiais sintéticos com segurança e previsibilidade 

comparáveis ao do osso autógeno puro.  
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de Araçatuba-UNESP 

 
 



 44 

 
 



 45 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não autorizo a reprodução deste trabalho até 16/03/2020 
 

Direitos de publicação reservado ao autor 
 

Araraquara 16 de março de 2018 
 

Juliana Dreyer da Silva de Menezes 


