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RESUMO

O presente avaliou, in vivo, a distância média entre o seio maxilar e os ápices radiculares dos dentes posteriores de ambos os lados de indivíduos 
brasileiros. Para isto, 103 exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram analisados por três examinadores qualificados, de forma 
independente. A menor distância entre o ápice de cada raiz dentária e a cortical do canal mandibular adjacente foi mensurada nos cortes 
transversais, com o auxílio de um programa computacional Denta Slice. As médias obtidas pelos avaliadores foram então calculadas. A análise 
estatística foi realizada através do Teste Exato de Fisher para verificar a influência do gênero. No total, 1232 raízes fizeram parte do estudo (792 
dentes), sendo que 120 estavam localizadas no interior do seio maxilar (10 %, média de 1,54 mm ± 0,84), 114 estavam em contato com os limites 
da cortical inferior do seio (9 %) e 998 estavam distantes (81 %, média de 2,96 mm ± 3,09). A raiz disto-vestibular dos molares apresentou ao 
mesmo tempo a maior média de profundidade de penetração no seio maxilar (1,90 mm) e, em conjunto com a vestibular dos pré-molares, a 
maior distância (0,10 mm), demonstrando a diversidade de posicionamento interindividual. Não houve diferença estatisticamente significante 
com relação ao gênero (p > 0,05).  Casos que apresentavam os seguintes resultados foram incluídos para uma análise mais aprofundada, presença 
de pré- molares e de molares permanentes na maxila, dentes totalmente erupcionados e com o ápice completamente formados, pré-molares e 
molares superiores com reabsorção radicular, destruição óssea ao redor dos dentes, assoalho do seio completo e não deformado, dentes com 
tratamento endodôntico. Os critérios de exclusão usados nesta análise foram: imagens com qualidade ruim, dentes com lesão perirradicular, 
presença de artefatos que impossibilitassem a visualização e a medição, dentição decídua, dentes permanentes com ápice aberto. A elevada 
ocorrência de raízes com íntima relação com o seio maxilar e a grande diversidade de posicionamento interindividual enaltecem o valor da 
tomografia computadorizada de feixe cônico para prevenir acidentes decorrentes de tratamento endodôntico.
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