
E-mail para contato: brescala@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Bruno Rescala Conde de Medeiros; Laura Ventura Monteiro Mendes

Palavra(s) Chave(s): seio maxilar, implante dentário, enxerto ósseo, periodontite, taxa de sobrevivência

Título: AVALIAÇÃO DA TAXA DE SOBREVIDA DE IMPLANTES INSTALADOS EM SEIOS MAXILARES ENXERTADOS COM BIO-OSS 
EM PACIENTES COM HISTÓRIA DE PERIODONTITE. UM ESTUDO RETROSPECTIVO COM 10 ANOS DE 
ACOMPANHAMENTO

Curso: Odontologia

Saúde

RESUMO

A região posterior de maxila edêntula, muitas vezes não apresenta quantidade óssea para possibilitar a reabilitação com uso de implantes 
osseointegráveis, devido à reabsorção do osso alveolar e pneumatização do seio maxilar que podem ocorrer após exodontias. Como forma de 
suprir esta ausência óssea, o levantamento de seio maxilar tem sido amplamente utilizado, com técnicas bem definidas na literatura. Pacientes 
com história de periodontite tem sido submetidos a este procedimento com a finalidade de reabilitar regiões posteriores de maxila em 
decorrência de perdas dentárias causadas pelo progressão da doença periodontal nesta região. No entanto, o comportamento a longo prazo 
destes implantes em áreas enxertadas nestes pacientes precisa ser avaliado.  O objetivo do presente estudo foi avaliar de forma retrospectiva em 
um período de dez anos de acompanhamento a taxa de sobrevida de implantes instalados em seios maxilares enxertados de pacientes com 
história de periodontite. O grupo foi composto por 22 pacientes (10 homens) com média de idade no início do tratamento de 58 anos. Os 
pacientes foram diagnosticados no início do estudo com Periodontite Crônica Generalizada segundo a classificação da Academia Americana de 
Periodontia de 1999. Todos os pacientes receberam tratamento periodontal antes da realização dos procedimentos de enxerto. Os
levantamentos de seio maxilares foram realizados através da técnica da janela lateral e enxertados com substituto ósseo xenógeno (Bio-Oss). As 
regiões enxertadas receberam implantes de hexágono externo com plataforma regular 4.1. Um total de 38 implantes foram instalados e avaliados 
em função após a instalação das próteses por um período de dez anos de acompanhamento. Durante todo este período os pacientes receberam 
terapia periodontal de suporte com consultas de manutenção semestrais. A taxa de sobrevida dos implantes neste período foi de 97,3%, apenas 
um implante foi perdido por periimplantite um ano após ter entrado em função.  Os resultados mostram uma elevada taxa de sucesso após dez 
anos de acompanhamento, comparáveis a de pacientes saudáveis. Concluímos que a reabilitação com implantes dentários em seios maxilares 
enxertados com Bio-Oss em pacientes com história de periodontite, porém tratados e mantidos em regime de manutenção periódica apresentou 
resultado previsível e satisfatório a longo prazo.
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