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RESUMO 

Objetivos: Avaliar a associação entre a presença de imagens sugestivas de 

periodontite apical crônica e alterações da mucosa sinusal. 

Métodos: Cem tomografias computadorizadas por feixe cônico, incluindo 

molares e pré-molares, apresentando imagem sugestiva de lesão perirradicular 

em um dos dentes foram avaliadas. A espessura da mucosa do seio maxilar foi 

medida em milímetros e a condição do seio maxilar avaliada utilizando-se o score 

de Lund-Mackay. Os dentes foram classificados com relação à presença de 

tratamento endodôntico e lesão perirradicular. Os dados foram analisados por 

meio de estatística descritiva, comparação entre frequências e um modelo de 

regressão. O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

Resultados: Observou-se que as raízes mésio-vestibulares dos segundos 

molares superiores eram as mais próximas do seio maxilar. A prevalência de 

lesões perirradiculares foi de 35,56% analisando as raízes e 41,56% analisando 

os dentes. 18,93% das lesões perirradiculares estavam aquém do seio maxilar, 

12,25% das lesões estavam em estreito contato com a cortical do seio maxilar 

sem, no entanto, ruptura da mesma. Apenas 26,27% das lesões que atingiam a 

cortical do seio maxilar, apresentavam ruptura dessa cortical. Dos dentes 

avaliados, 13,58% apresentavam imagens sugestivas de lesão perirradicular 

primária, enquanto 27,98% dos dentes apresentavam imagem sugestiva de 

lesão perirradicular secundária. A presença de lesão perirradicular não estava 

associada com o velamento do seio maxilar (p=0,748). No entanto, observou-se 

que, quando a lesão se encontrava em contato com a cortical do seio maxilar, 

havia associação significativa com alteração na mucosa do seio maxilar direito 

(p=0,012) e uma tendência a associação para o lado esquerdo (p=0,059). 
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Conclusão: A presença de lesão perirradicular per se não estava associada com 

alterações sinusais. No entanto, a estreita relação, com e sem ruptura da cortical, 

mostrou-se associada às alterações sinusais. 

 

Palavras-chaves: Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico, Sinusite 

Maxilar, Periodontite Apical. 
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ABSTRACT 

Objectives: To evaluate the association between the presences of images 

suggestive of chronic apical periodontitis and changes in the sinus mucosa. 

Methods: Hundred computed tomography cone beam, including molars and 

premolars, with an image suggestive of apical periodontitis in one of the teeth 

were evaluated. The thickness of the mucosa of the maxillary sinus was 

measured in millimeters and the condition of the sinus using the evaluated score 

of Lund Mackay. The teeth were classified with respect to the presence of 

endodontic treatment and apical periodontitis. Data were analyzed using 

descriptive statistics, comparison of frequencies and a regression model. The 

level of significance was set at 5%. 

Results: It was observed that the mesiobuccal roots of the second molars were 

the closest to the maxillary sinus. The prevalence of apical periodontitis was 

35.56% analyzing the roots and 41.56% by analyzing the teeth. 18.93% of apical 

periodontitis were below the maxillary sinus, 12.25% of the lesions were in close 

contact with the cortical bone of the maxillary sinus without, however, break it. 

Only 26.27% of lesions that affected the cortical of the maxillary sinus, had break 

this cortical. Of the teeth examined, 13.58% had images suggestive of primary 

apical periodontitis, while 27.98% of teeth showed an image suggestive of 

secondary apical periodontitis. The presence of apical periodontitis was not 

associated with the veiling of the maxillary sinus (p = 0.748). However, it was 

observed that, when the lesion was in contact with the cortical bone of the 

maxillary sinus, were significantly associated with changes in the mucosa of the 

maxillary sinus law (p = 0.012) and a tendency to pool on the left side (w = 0.059). 
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Conclusion: The presence of periradicular lesions per se was not associated 

with changes sinus. However, a close relationship with and without disruption of 

cortical was associated with changes sinus. 

 

Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Maxillary Sinusitis, Periapical 

Periodontitis.  
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1. INTRODUÇÃO 

A periodontite apical crônica (PAC) apresenta-se como uma alteração 

patológica inflamatória de origem microbiana altamente prevalente na população 

brasileira, sendo sua causa primária a infecção no sistema de canais radiculares 

(SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 2015). As injúrias pulpares podem ter 

origem química, física ou biológica, sendo que somente os agentes bacterianos 

são capazes de estimular e perpetuar o dano tecidual (SIQUEIRA et al., 2011). 

As infecções endodônticas apresentam uma variedade de mais de 460 

espécies bacterianas que vão promover progressão e perpetuação de diferentes 

formas de periodontite apical (SIQUEIRA et al., 2011). A PAC pode estar 

intimamente relacionada com estruturas anatômicas importantes como o seio 

maxilar e, sinusopatias podem advir dessa relação ou de uma eventual 

agudização do processo infeccioso (BROOK, 2006). 

Os seios maxilares ao longo da vida do ser humano passam por um 

processo de crescimento desde a embriogênese até 14 anos. O paciente adulto 

apresenta o crescimento completo do seio maxilar que se estende desde o 

canino até o terceiro molar superior, e muitas vezes o assoalho do seio 

apresenta-se pneumatizado e acompanhando a porção apical dos dentes 

posteriores na maxila (BROOK, 2006). O seio maxilar é virtualmente estéril, mas 

susceptível à infecção microbiana via ostium nasal ou cavidade oral (MEHRA & 

MURAD, 2004; DRAGO et al., 2013). 

A sinusite odontogênica, pode ser crônica ou aguda, sendo a causa mais 

comumente resultante de infecção endodôntica ou periodontal (DRAGO et al., 

2013). Os sinais e sintomas associados sugerem a necessidade de terapia 
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multidisciplinar, na qual Cirurgiões-dentistas e Otorrinolaringologistas precisam 

juntos, tomar medidas que visam o controle do processo infeccioso e tratamento 

da doença (FERGUSON, 2014). 

Diante da evidência da estreita relação do seio maxilar com a cavidade oral, 

mais especificamente com a região perirradicular, torna-se de grande 

importância elucidar as questões referentes ao diagnóstico e manejo das 

infecções de origem dentária que podem desencadear sinusopatia 

odontogênica. 

No dia a dia de um serviço de radiologia oral, a maioria das requisições de 

exames tomográficos é direcionada para fins de planejamento na 

Implantodontia, seguida de avaliações Endodônticas e diagnósticos de 

patologias maxilares. O Radiologista tem obrigação legal (código de ética- CFO) 

de emitir laudos descritivos relativamente a toda a área visualizada no exame. 

No caso de um exame tridimensional como a Tomografia Computadorizada por 

Feixe Cônico (TCFC) das regiões posteriores de maxila, muitas vezes é possível 

evidenciar imagens sugestivas de alterações sinusais (mucosites, cistos de 

retenção, sinusites e sinusites odontogênicas). Essas imagens, associadas com 

dados clínicos e com a anamnese podem contribuir para o diagnóstico de 

sinusopatias levando ao referenciamento do paciente para o especialista em 

Otorrinolaringologia.  

Desta forma, é importante compreender de que forma as TCFC podem 

servir como ferramentas auxiliares no diagnóstico de alterações sinusais, bem 

como, qual a possível influência de patologias perirradiculares no 

desenvolvimento de sinusopatias.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Periodontite apical crônica 
 
2.1.1 Definição 

Segundo a literatura, a periodontite apical sempre está relacionada com 

dentes com polpa necrosada. Se ao exame radiográfico não houver a presença 

da lesão perirradicular sugere-se um curto tempo de evolução do processo 

patológico, não tendo reabsorção óssea suficiente que permita uma discreta 

visualização radiográfica (ROÇAS et al., 2015). Cabe ressaltar que a 

sensibilidade do exame de imagem utilizado se correlaciona diretamente com a 

visualização precoce da lesão perirradicular, tendo em vista a visualização 

tridimensional das estruturas avaliadas e a possibilidade de validar a correlação 

com as estruturas nobres adjacentes (MAILLET et al., 2011; PAZERA et al., 

2011). 

Em condições normais o complexo dentino-pulpar é estéril e isolado da 

microbiota oral pelo esmalte e cemento. Durante um processo carioso na 

dentina, bactérias conseguem alcançar a polpa devido à estrutura tubular da 

dentina. Em casos de polpa vital, os prolongamentos odontobláticos e as fibras 

colágenas limitam a permeabilidade dentinária, propiciando meios de eliminar 

uma infecção transitória e rapidamente remover os produtos bacterianos. Já em 

casos de necrose, os túbulos tornam-se patentes ao acesso bacteriano tanto via 

coronária quanto via apical (SIQUEIRA et al., 2011). As bactérias se organizam 

em comunidades de biofilme, os quais são multicelulares, sésseis e apresentam 

células com alta capacidade de adesão à matriz de substância polimérica 

extracelular (GARY et al., 2009). Esta organização possibilita uma colonização 



4 

difusa, que não fica restrita ao canal principal, colonizando tanto túbulos 

dentinários quanto ístmos e reentrâncias (SIQUEIRA & ROÇAS, 2014). 

A periodontite apical é uma doença infecciosa polimicrobiana, que pode ser 

classificada em primária ou pós-tratamento endodôntico, dependendo das 

condições clínicas do dente associado a esta alteração patológica (SIQUEIRA & 

ROÇAS, 2014). Pode ser precedida ou não de um processo inflamatório agudo, 

pois a intensidade da resposta inflamatória está diretamente relacionada com o 

tipo de agente agressor (SIQUEIRA et al., 2011). Quando precede de processo 

inflamatório agudo, significa que a resposta inflamatória aguda foi eficaz na 

redução da intensidade do agente agressor. Já se o agente agressor inicial for 

de baixa intensidade não passa por um processo agudo e vai direto para um 

estado crônico (ROÇAS et al., 2015).  

A periodontite apical é uma doença dos tecidos perirradiculares, 

caracterizada pela reabsorção óssea que se estende da infecção no sistema de 

canais radiculares até o osso alveolar na região perirradicular. A reabsorção 

óssea é desencadeada por uma agressão biológica persistente que estimula 

uma resposta inflamatória também persistente. Diante da dificuldade de alcançar 

os microrganismos no interior do sistema de canais radiculares, as células de 

defesas do hospedeiro reabsorvem o osso adjacente à região perirradicular para 

viabilizar a chegada de mais células de defesa, como os linfócitos T e B 

específicos localizados nos linfonodos (SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 

2015).  

Segundo NURBAKHSH et al. (2011) a reabsorção óssea associada à 

região perirradicular de determinados grupos dentários, como caninos, pré-

molares e molares, pode desencadear uma resposta inflamatória persistente no 
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seio maxilar, que vai desde mucosites e periostites até sinusites, dependendo da 

intensidade do agente agressor. 

 

2.1.2 Etiopatogênese da periodontite apical 

A resposta inflamatória associada à periodontite apical está relacionada 

com o tipo de agente agressor e principalmente sua intensidade. Uma vez 

rompida a integridade tecidual, o objetivo da resposta inflamatória é localizar e 

preparar os tecidos alterados para o reparo tecidual (ROÇAS et al., 2015).  

A resposta imune inata induzida, de caráter inespecífico, é a responsável 

pela primeira linha de defesa do sistema imune, com a produção de neutrófilos 

e macrófagos. Estas células apresentam como principais funções a 

apresentação do antígeno, a fagocitose e a eliminação de microrganismos. Na 

maioria das vezes esta cascata de eventos contém a evolução do quadro 

inflamatório (SIQUEIRA et al., 2011).  

Independente do curso de evolução é denominada de resposta imunológica 

adaptativa específica e tem como finalidade erradicar o processo infeccioso, 

estimulando células imunocompetentes como macrófagos linfócitos e 

plasmócitos a desencadear a resposta específica para o agente causal 

(SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 2015).  

A resposta imunológica adaptativa específica é desencadeada por 

antígenos que atingem a região perirradicular via forame apical. Estes antígenos 

promovem um estímulo dos linfócitos que estão nos linfonodos e são específicos 

para um determinado antígeno. A resposta imunológica adaptativa apresenta a 

capacidade de aumentar a atividade de defesa após várias exposições ao 

mesmo antígeno (SIQUEIRA et al., 2011, 2011; ROÇAS et al., 2015). 
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No início do desenvolvimento da lesão perirradicular crônica, o antígeno é 

levado até o linfonodo para que seja apresentado a um linfócito específico. 

Quando o antígeno é reconhecido, começa então a proliferação dos linfócitos, 

expandindo clones. São produzidas cerca de 1000 células filhas de idêntica 

especificidade antigênica (ROÇAS et al., 2015). 

Os linfócitos B dão origem aos plasmócitos e os linfócitos T se diferenciam 

em células alvo (linfócitos T citotóxico CD8) ou em células do sistema imune (TH 

CD4). Após estas células efetoras deixarem o linfonodo, as mesmas são atraídas 

até o foco infeccioso pela ação dos mediadores químicos com o objetivo de 

conter o avanço do processo infeccioso (SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 

2015). 

O processo de expansão clonal e diferenciação dos linfócitos em 

plasmócitos levam de 4 a 5 dias, razão pela qual a resposta imunológica 

adaptativa é mais tardia, exceto se o sistema imune já teve contato prévio com 

os mesmos microrganismos (SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 2015).  

Vale ressaltar que inúmeros antígenos diferentes são simultaneamente 

envolvidos na patogênese das lesões perirradiculares, uma característica 

compatível com infecções mistas (SIQUEIRA & ROÇAS, 2009; SIQUEIRA & 

ROÇAS, 2014). Algumas peculiaridades da infecção endodôntica não são 

observadas em outras regiões do corpo humano, como por exemplo, a remissão 

espontânea pela ação do mecanismo de defesa do hospedeiro. Além disso, o 

uso de antibioticoterapia sistêmica apresenta efeitos limitados, pois esta região 

não apresenta vasos sanguíneos que possam levar células de defesa ou 

antibióticos para a zona infectada (SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 2015). 
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2.1.3 Prevalência da periodontite apical crônica 

A periodontite apical é uma das doenças bacterianas mais comuns, 

acometendo 60% da população mundial ao longo de toda sua vida (GARY et al., 

2009). Pode ser dividida em periodontite apical primária e secundária. 

A periodontite apical primária é da doença que se instala antes da 

realização de qualquer tratamento endodôntico e na qual, quanto ao aspecto 

microbiológico, observa-se a predominância de microrganismos Gram-negativos 

ou facultativos anaeróbios e ainda múltiplas espécies. As infecções primárias 

são predominantemente anaeróbias e mistas, apresentando uma densidade 

bacteriana por canal entre 10³ a 108, a qual está diretamente relacionada com o 

tamanho da lesão perirradicular e a presença de sintomas (SIQUEIRA & 

ROÇAS, 2009; SIQUEIRA et al., 2011).  

A periodontite apical secundária caracteriza-se pelo diagnóstico após o 

tratamento endodôntico, apresenta maior prevalência de microbiota facultativa 

Gram-positiva e a variedade de espécies é reduzida quando comparada com 

uma infecção primária (GARY et al., 2009). Segundo SIQUEIRA & ROÇAS 

(2009) a periodontite apical secundária apresenta uma menor diversidade 

microbiana. O tratamento endodôntico fracassado, porém, com uma boa 

qualidade de obturação endodôntica, apresenta entre 1 a 5 espécies 

bacterianas. Em contrapartida, o tratamento endodôntico inadequado apresenta 

em torno de 30 espécies bacterianas. Correlacionando em termos de densidade 

bacteriana pode ser observado entre 10³- 107 células por conduto radicular. 
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2.1.4 Tratamento endodôntico 

O sucesso do tratamento endodôntico correlaciona-se diretamente com a 

condição pulpar que o dente apresenta, podendo requerer o tratamento de 

polpas vitais, de polpas necrosadas ou o retratamento endodôntico (SIQUEIRA 

et al., 2011). 

A polpa dental viva, inflamada ou não, inviabiliza o estabelecimento de um 

processo infeccioso no sistema de canais radiculares, devido à capacidade de 

defesa do tecido pulpar (SIQUEIRA et al., 2011). Entretanto, no momento que 

esta polpa se tornar necrosada, independentemente do fator etiológico, ou 

havendo a presença de espaços vazios no sistema de canais radiculares, torna-

se viável o estabelecimento de uma infecção endodôntica (SIQUEIRA et al., 

2011). 

O sistema de canais radiculares infectados é o meio propicio para indução 

e manutenção da periodontite apical, tendo em vista que os microrganismos são 

os principais agentes etiológicos das patologias perirradiculares, devido à 

presença de células bacterianas, seus produtos de virulência e antígenos 

bacterianos (SIQUEIRA et al., 2011). 

As infecções endodônticas são compostas em média por mais de 400 

espécies bacterianas diferentes. As infecções primárias são compostas por 10 a 

30 espécies com predomínio de anaeróbios estritos e as persistentes ou 

secundárias por 1 a 5 espécies com predomínio de anaeróbios facultativos. 

Entretanto, o estabelecimento da doença depende da interação entre número e 

virulência microbiana com as defesas do hospedeiro (SIQUEIRA et al., 2011). 

Diante desta evidência, o tratamento e o retratamento endodôntico 

apresentam como principal objetivo a eliminação da infecção existente no 
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sistema de canais radiculares, além da prevenção de uma futura reinfecção 

(SIQUEIRA et al., 2011). A eliminação da infecção se dá principalmente através 

do preparo químico-mecânico com a ação mecânica dos instrumentos 

endodônticos e fluxo e refluxo da solução irrigadora, reduzindo em até 90% a 

colonização bacteriana no canal radicular (SIQUEIRA et al., 2011; ROÇAS et al., 

2015). A ação mecânica promove uma redução significativa do número de 

bactérias no canal radicular, porém, a eliminação bacteriana raramente é 

observada (ROÇAS et al., 2015). Para conseguir a eliminação das bactérias 

residuais utiliza-se uma solução irrigadora com propriedades antimicrobianas. 

Segundo SIQUEIRA et al. (2011), cerca de 70% dos casos de canais radiculares 

infectados submetidos ao preparo químico-mecânico utilizando substância 

irrigadora antimicrobiana apresentava cultura negativa. 

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a substância química auxiliar mais 

empregada no tratamento de canais radiculares, podendo ser utilizada em três 

concentrações diferentes (1%, 2,5% ou 5,25%). Em um estudo in vitro, não foi 

encontrada diferença significativa entre as diferentes concentrações em termos 

de desinfecção. A proposta clínica de associação do uso de instrumentos 

ultrassônicos por 1 minuto imediatamente após o término da instrumentação 

parece melhorar o desempenho antimicrobiano da substância química auxiliar, 

devido aos efeitos de cavitação acústica e de aumento da temperatura 

(SIQUEIRA et al., 2011). 

A utilização da medicação intracanal é recomendada para complementar o 

efeito antimicrobiano do preparo químico-mecânico e eliminar bactérias que 

resistiram aos procedimentos prévios de desinfecção. A infecção residual deve-

se na maioria das vezes às limitações físicas da instrumentação mecânica 
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associada ao curto período de tempo que a solução química auxiliar fica em 

contato com as paredes do canal radicular (SIQUEIRA et al., 2011). 

A prevenção da reinfecção ocorre com a obturação adequada do sistema de 

canais radiculares e posteriormente com a restauração coronária definitiva.  

A grande variedade interindividual que compõe as comunidades bacterianas 

endodônticas, exige que os tratamentos endodônticos sejam de amplo espectro 

e que não se restrinjam as estratégias antimicrobianas, permitindo uma 

sensibilização em diferentes membros da comunidade bacteriana (SIQUEIRA et 

al., 2011). 

 
2.2 Sinusite  

 
2.2.1 Definição 

A sinusite é a inflamação da mucosa de um ou mais dos seios paranasais. 

O processo inflamatório é a maior causa de opacidade unilateral do seio maxilar 

(CHEN et al., 2010), podendo apresentar-se como um processo agudo (mais 

relacionado com infecção viral ou infecção secundária) ou um processo crônico. 

Destacam-se como sinais e sintomas associados ao processo agudo a presença 

de secreção nasal purulenta, congestão nasal, dor facial, pressão na região 

anterior da face, na região periorbitária e na cabeça (UGINCIUS et al., 2006; 

FERGUSON, 2014). Já o processo crônico pode ser resultante de processos 

alérgicos, infecções bacterianas ou fúngicas (UGINCIUS et al., 2006; 

FERGUSON, 2014; MATSUMOTO et al., 2015), apresentando como sinais e 

sintomas dor de cabeça, halitose, cansaço, dor de dente, tosse e pressão no 

ouvido (FERGUSON, 2014).  
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Ao exame de imagem, apresenta-se como uma opacidade nos seios 

paranasais, denominada radiopaca quando for imagem radiográfica e 

hiperdensa quando for imagem tomográfica (CHEN et al., 2010). 

A classificação da sinusite depende do agente causal. Podendo ser viral, 

bacteriana ou fúngica (UGINCIUS et al., 2006). 

 Os principais agentes causais são: Peptostreptoccocus spp, Bacteroides 

spp, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Raramente encontra-

se Moraxella catarhalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus intermedius, 

Veillonella, Coliform bacilli, Stafilococcus aureus, Beta-hemolytic streptococcus, 

Alpha- hemolytic streptococcus, Rhinovirus, Influenza vírus (UGINCIUS et al., 

2006).  

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis 

são patógenos mais comuns na sinusite aguda, porém, segundo a literatura, 

podem ser isolados em dois terços das infecções crônicas. Os anaeróbios são 

isolados entre 5 e 10 % dos casos de sinusite maxilar secundária de infecção 

odontogênica. Estes achados sugerem que infecções agudas e crônicas 

relacionadas às infecções odontogênicas tem predominância de anaeróbios, 

sendo os microorganismos mais comuns Peptostreptococcus spp, 

Fusobacterium spp, Prevotella pigmentada e Porphyromonas spp (BROOK, 

2006). Estima-se que as bactérias anaeróbias correspondam aproximadamente 

a 50% da cultura microbiana de pacientes com sinusites paranasais 

(MATSUMOTO et al., 2015).  

As infecções odontogênicas sabidamente apresentam uma natureza 

polimicrobiana (BROOK, 2006), que com aumento do quadro infeccioso pode 

causar uma disseminação e consequente sinusite do seio maxilar. A secreção 
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mucosa e purulenta que se acumula no seio maxilar cria um ambiente propício 

para anaerobiose devido à baixa concentração de oxigênio e do pH nesta região 

(BROOK, 2006; MATSUMOTO et al., 2015). Segundo MATSUMOTO et al. 

(2015), os estafilococos foram os microrganismos mais prevalentes em cada 

grupo de pacientes avaliados. 

Outros agentes etiológicos podem estar associados com o 

desenvolvimento de sinusites. Nos últimos anos foram identificadas formas de 

sinusite de origem fúngica, causadas por Candida, Arpegillus e Zygomicetos, e 

viral, na qual se observa que o Parainfluenza vírus é o vírus mais comum 

(UGINCIUS et al., 2006). 

A odontalgia é um sinal comum em pacientes acometidos pela sinusite dos 

seios maxilares (MATSUMOTO et al., 2015), porém não significa que o dente 

apresenta comprometimento que requer cuidados odontológicos. Ao exame 

clínico, pode ser observada dor à percussão que normalmente é comum a um 

grupo de dentes e hipersensibilidade ao estímulo térmico frio (MAILLET et al., 

2011), além dos sinais clássicos de sinusites como dores que ficam mais 

intensas com movimentos da cabeça e durante a manobra de Valsalva, e ainda 

um desconforto mais acentuado em posição supina quando comparado à 

posição de decúbito dorsal (FERGUSON, 2014). 

 
2.2.2 Anatomia do seio maxilar e sua relação com dentes posteriores 
 

O seio maxilar inicia sua formação no terceiro mês embrionário e prossegue 

seu crescimento em direção ao maxilar adjacente até o quinto mês embrionário. 

Sua ausência é extremamente rara (TIEPO et al., 2006).  Este crescimento só é 

finalizado entre 12 e 14 anos de idade, período que coincide com a erupção dos 

dentes permanentes e o crescimento do processo alveolar posterior. Antes dos 



13 

seios maxilares atingirem um tamanho adulto, existe uma distância considerável 

entre o seu assoalho e o ápice dos dentes (BROOK, 2006). O seio maxilar 

apresenta aspecto piramidal com base na parede naso-sinusal e o ápice 

estendendo até a raiz do osso zigomático. Medialmente, possui uma parede 

óssea medindo em torno de 12 mm, que o separa da cavidade nasal, está 

delimitado lateralmente pela cavidade nasal, superiormente está delimitada pela 

cavidade orbitária e inferiormente pela cavidade oral (TIEPO et al., 2006; 

UGINCIUS et al., 2006; CHEN et al., 2010). A parede posterior delimita-se 

medialmente pela fossa pterigomaxilar e lateralmente pela fossa infratemporal 

(CHEN et al., 2010; FERGUSON, 2014). Após seu crescimento completo atinge 

um volume que varia entre 15 e 20 ml (BROOK, 2006). 

O processo alveolar vai compor o assoalho da cavidade do seio maxilar, 

estando a mesma delimitada anteriormente pelo canino e posteriormente pelo 

terceiro molar (FERGUSON, 2014) justificando assim a íntima relação das raízes 

dos dentes posteriores da maxila com esta estrutura anatômica (BROOK, 2006). 

 Segundo a literatura, o primeiro e o segundo molares são os dentes que 

apresentam mais estreita relação com o seio maxilar, podendo apresentar suas 

raízes projetadas no interior do seio maxilar (UGINCIUS et al., 2006). Em 

seguida aparecem os segundos pré-molares e, por último, os primeiros pré-

molares (BROOK, 2006). 

Segundo BROOK (2006) o ápice do segundo molar apresenta-se o mais 

próximo do assoalho do seio maxilar, com uma distância média de 1,97 mm, e o 

primeiro pré-molar é o que se apresenta mais distante, com uma média de 7,5 

mm de distância entre o ápice e o assoalho do seio maxilar. Essa relação 
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anatômica explicaria a maior chance da disseminação de processos infecciosos 

para dentro do seio maxilar quando a infecção acometer os molares. 

O assoalho do seio maxilar pode apresentar um processo de 

pneumatização que é iniciado com a erupção dos dentes permanentes. A 

contínua expansão e pneumatização do seio maxilar podem persistir por toda a 

vida (BROOK, 2006). Em pacientes saudáveis, este processo de pneumatização 

da membrana do assoalho do seio maxilar acompanha a anatomia radicular e a 

mesma se mantem íntegra. Em pacientes edêntulos, o processo alveolar 

apresenta-se com mais reabsorção óssea e consequentemente observa-se um 

seio maxilar mais pneumatizado (FERGUSON, 2014), que é o que determina a 

diferença de altura do assoalho do seio maxilar de pacientes edêntulos ou não, 

deixando muitas vezes, apenas uma fina camada de osso entre seio maxilar e 

cavidade oral (BROOK, 2006). 

 Essa relação anatômica entre seio maxilar e o processo alveolar favorece 

uma maior susceptibilidade a alterações sinusais, principalmente quando existe 

doença de origem infecciosa na região perirradicular (NAIR & NAIR, 2010). 

Essas infecções podem desencadear reabsorções do assoalho da cavidade 

sinusal com formação de muco até adelgaçamento da cortical do assoalho do 

seio maxilar com posterior rompimento na mucosa de Schneider, possibilitando, 

em casos extremos, uma comunicação entre seio maxilar e cavidade oral 

(PHOTHIKUN et al., 2012; FERGUSON, 2014). 

 
2.2.3 Sinusite odontogênica  

A sinusite odontogênica é uma infecção no seio maxilar correlacionada com 

infecções oriundas da cavidade oral (BROOK, 2006). Pode ser causada por 

fístula buco sinusal crônica ou corpos estranhos (preenchimentos dentários, 
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raízes dentárias, partes de instrumentos quebrados, material de enxertia), 

introduzidos no seio maxilar tanto via endodôntica quanto via direta pela 

comunicação buco sinusal. A sinusite odontogênica é uma doença relativamente 

comum, porém sua prevalência tem sido subestimada na literatura (LOPATIN et 

al., 2002).  

O diagnóstico diferencial deve ser realizado por um Cirurgião-dentista, 

avaliando criteriosamente dados clínicos e radiográficos (BROOK, 2006; 

FERGUSON, 2014). A estreita relação anatômica dos dentes com o seio maxilar 

após seu crescimento final pode ser um meio facilitador para o desenvolvimento 

de uma sinusite odontogênica (UGINCIUS et al., 2006). 

Embora a etiologia odontogênica não seja a causa mais comum de sinusite, 

é de extrema importância a identificação de alterações que possam justificar uma 

etiologia dentária para determinar o tratamento adequado. A necrose pulpar, por 

exemplo, funciona como reservatório bacteriano, desencadeando e mantendo 

abscessos, granulomas e cistos na região perirradicular (SANDLER, 1999). 

A terapia convencional para o tratamento da sinusite pode não ser efetiva 

para o tratamento da sinusite odontogênica, pois a mesma apresenta 

particularidades tanto em sua fisiopatologia quanto em sua etiopatogênese e 

evolução quando comparada à sinusite convencional (BROOK, 2006). É 

importante que o tratamento odontológico seja instituído concomitantemente ao 

tratamento sistêmico de modo a eliminar a causa dentária antes ou 

concomitantemente ao tratamento da consequência observada no seio 

(FERGUSON, 2014). 

O tratamento das sinusites odontogênicas envolve a associação da terapia 

endodôntica ou periodontal, a drenagem cirúrgica, a administração de 
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antibioticoterapia por 21 a 28 dias e a irrigação nasal durante 2 a 3 dias, podendo 

necessitar de medicação tópica ou sistêmica associada como: corticoides, 

descongestionantes, anti-histamínicos, antibióticos e antifúngicos (BROOK, 

2006; FERGUSON, 2014). Em alguns casos, pode ser necessária a exodontia 

do (s) elemento (s) dentário (s) associado (s) ao processo infeccioso. 

A penicilina é a droga antibiótica de escolha, sendo a clindamicina a 

alternativa para pacientes alérgicos (BROOK, 2006). 

 

 
2.2.4 Prevalência da sinusite odontogênica 

A sinusite odontogênica pode ocorrer em qualquer idade, porém observa-

se maior prevalência na meia idade (SANDLER, 1999). Segundo UNGICIUS et 

al. (2006), a prevalência de sinusite odontogênica é maior em mulheres do que 

em homens, acometendo mais frequentemente indivíduos entre 31-40 anos. 

Diferentemente, MATSUMOTO et al. (2015) observaram uma prevalência maior 

em homens na faixa etária entre 40-49 anos. A amostra deste estudo foi 

composta de 138 casos, nos quais 72,6% das opacidades unilaterais 

apresentavam sua origem a partir de infecção odontogênica, mais 

frequentemente relacionada aos primeiros molares superiores. 

O aspecto radiográfico mais comum da sinusite odontogênica segundo a 

literatura é a opacidade unilateral no seio maxilar (LEE, 2008). Mais 

recentemente, CHEN et al. (2010) descreveram a ocorrência de opacidade 

unilateral do seio maxilar em 84,5% dos casos em uma amostra de pacientes 

encaminhados para avaliação da saúde sinusal. Os autores diagnosticaram 

esses casos como sinusites odontogênicas, uma vez que outras causas de 
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infecções sinusais que promovem a opacidade do seio maxilar, normalmente 

manifestam-se bilateralmente. 

Evidências científicas destacam que a presença de debris endodônticos 

apresenta uma maior correlação com a sinusite odontogênica crônica que as 

doenças periodontais (SANDLER, 1999), respondendo por entre 10 a 12% dos 

casos (BROOK, 2006; PHOTHIKUN et al., 2012). Apesar das periodontites 

apicais crônicas e as infecções endodônticas serem altamente prevalentes, a 

baixa incidência de sinusite odontogênica se justifica, segundo a literatura, 

porque tanto o assoalho do seio maxilar quanto o da cavidade nasal são 

compostos por um osso cortical denso que constitui uma barreira efetiva que 

impede a disseminação direta de infecções odontogênicas (MAILLET et al., 

2011). 

 No entanto, em alguns casos, o exsudato proveniente das infecções 

odontogênicas pode drenar para dentro do seio maxilar. Isso acontece com mais 

frequência em regiões onde o mesmo encontra se pneumatizado, podendo estar 

coberto somente pelo mucoperiósteo, com as raízes dentárias próximas ou 

ultrapassando o assoalho do seio maxilar (BROOK, 2006; CHEN et al., 2010; 

NAIR & NAIR, 2010).  

Segundo MEHRA & MURAD (2004) a causa mais comum de sinusite 

odontogênica é o deslocamento iatrogênico de um dente da maxila para o seio 

maxilar. Todavia, tal afirmação diverge da literatura que considera os processos 

infecciosos de origem endodôntica como sendo a principal causa de sinusite 

odontogênica (BROOK, 2006; UGINCIUS et al., 2006). Além disso, o 

deslocamento iatrogênico de um elemento dentário ou resto radicular para o 

interior do seio maxilar é um evento que não ocorre frequentemente.  
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LOPATIN et al. (2002) descrevem uma prevalência elevada da sinusite 

odontogênica. A amostra utilizada foi de 70 casos de sinusite com um período 

de proservação de 3,5 anos, sendo que 35 (50%) casos apresentavam fístula 

buco sinusal. A sinusite odontogênica associada com fistula buco sinusal requer 

uma abordagem mais ampla e exaustiva no seio maxilar, muitas vezes 

acompanhada de uma abordagem cirúrgica que tem como objetivo restaurar a 

permeabilidade do óstio e promover um mecanismo de limpeza que diminua a 

contaminação do seio maxilar, possibilitando a cura. Em condições normais, o 

mecanismo de limpeza da mucosa do seio maxilar é suficientemente forte para 

transportar inclusive partículas maiores para a cavidade nasal. 

 Segundo MATSUMOTO et al. (2015), em estudo mais recente, a 

prevalência de sinusite odontogênica é alta, variando entre 10 a 40%, 

principalmente por conta de dentes comprometidos endodonticamente que 

permaneceram sem tratamento, exacerbando a etiologia infecciosa. A principal 

causa pode ser tanto comprometimento perirradicular quanto periodontal de 

dentes posteriores da maxila, acometendo mais frequentemente o primeiro molar 

e, em especial, a raiz palatina.  

A incidência das sinusites odontogênicas é 11 vezes maior em casos de 

infecções associadas com molares do que em pré-molares (MAILLET et al., 

2011), apresentando um maior risco quando diante de abcessos perirradiculares 

e de doenças periodontais, trauma dental, extração dentária e implantes 

dentários (BROOK, 2006; NAIR & NAIR, 2010; MAILLET et al., 2011; 

MATSUMOTO et al., 2015). 
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2.2.5 Complicações sinusais oriundas de infecções odontogênicas 

 O processo infeccioso estabelecido e a formação de exsudato, associado 

aos fatores de virulência bacteriana promovem uma erosão e adelgaçamento da 

cortical do seio maxilar, usualmente levando ao rompimento da membrana de 

Schneider (BROOK, 2006) o que gera uma comunicação e drenagem de 

secreção para o interior do seio maxilar (NAIR & NAIR, 2010; PHOTHIKUN et 

al., 2012; FERGUSON, 2014).  

Embora a causa infecciosa seja a mais frequente, existe a possibilidade da 

sinusite odontogênica estar associada com causas iatrogênicas. A 

sobreinstrumentação e a sobreobturação de canais radiculares, a perfuração da 

membrana sinusal durante as exodontias ou as cirurgias periodontais e ainda o 

deslocamento de raízes para o interior do seio maxilar, podem levar ao 

desenvolvimento de processos infecciosos no seio maxilar (BROOK, 2006; 

UGINCIUS et al., 2006). 

 Na endodontia, uma preocupação importante é com o extravasamento de 

material obturador para o interior do seio maxilar. Apesar de complicações serem 

raras, pode ocorrer migração da guta-percha extravasada para o seio etmoidal 

ou obstrução do óstio do seio maxilar, com consequente inflamação crônica e 

sinusite persistente. Felizmente, estudos em animais mostram que normalmente 

a guta-percha é encapsulada causando apenas uma pequena reação 

inflamatória (HODNETT & FERGUSON, 2014). 

A sinusite odontogênica não tratada adequadamente pode evoluir e 

comprometer a saúde dos seios paranasais (maxilares, frontais e etmoidais), 

tendo em vista a contiguidade destas estruturas anatômicas (BROOK, 2006; 

FERGUSON, 2014). Pode levar também ao comprometimento da saúde geral, 
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com repercussões mais raras, porém importantes por estarem associadas com 

uma alta taxa de morbidade e mortalidade, como a trombose do seio cavernoso 

e o abscesso cerebral. Estas infecções são tipicamente oriundas dos molares 

superiores, dos seios paranasais, ouvido médio ou da região mastoide (LAZOW 

et al., 2011). 

A trombose do seio cavernoso (TSC) muitas vezes é uma infecção 

secundária dos seios paranasais (etmoidal, frontal e esfenoide), cavidade nasal, 

amigdalas, ouvido médio, órbita, pele do nariz e da face ou dentes. Os patógenos 

mais prevalentes nesta infecção são os Staphylococcus aureus (50 a 60%) e 

Beta-hemolítico Streptococcus (20%), seguidos por Streptococcus pneumoniae, 

Haemophylus influenza e Bacteroides (LAZOW et al., 2011).   

 CHILDS & COURVILLE (1942) e HAYMAKER (1945) destacam a maior 

prevalência de trombose do seio cavernoso em homens, acometendo 

frequentemente o lado esquerdo. Os dentes incisivos, caninos e pré-molares 

estão envolvidos em 80% dos casos com comprometimento do plexo pterigoide. 

No estudo de CHILDS & COURVILLE (1942) foram relatados 59 casos de TSC 

secundária à infecção dentária, e no estudo de HAYMAKER (1945) foram 

apresentados 11 casos fatais de trombose séptica do seio cavernoso após as 

extrações dentárias. 

O abscesso cerebral associado à infecção ou tratamento dentário também 

é outra possível complicação que ocorre na frequência de 1 caso para cada 

100.000 indivíduos da população. Historicamente é considerado apenas para 

diagnóstico de exclusão. Semelhante à TSC, o modo de inoculação pode ser 

contaminação direta por trauma perfurante ou procedimento cirúrgico, 
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disseminação hematogênica e disseminação através de um foco contíguo 

(LAZOW et al., 2011).  

A disseminação purulenta intracraniana de um foco oral pode ocorrer 

mediante ao rompimento do assoalho do seio maxilar, o que leva à celulite da 

órbita posterior e do seio frontal, apresentando secundariamente a osteomielite 

do osso esfenoide. A infecção se estende ao espaço submassetérico até a fossa 

infratemporal, ocasionando a destruição do osso temporal, movimentando-se em 

direção à base do crânio através dos planos faciais. As infecções cerebrais 

atribuídas ao foco odontogênico ocorrem em sua grande maioria no lóbulo 

têmporo parietal e frontal (LAZOW et al., 2011).  

Inicialmente, estudos correlacionavam abscessos cerebrais de origem 

odontogênica com apenas um patógeno, usualmente S viridans. Atualmente, é 

unânime que o abscesso cerebral é polimicrobiano, sendo o abscesso cerebral 

causado por evolução da sinusite e da infecção odontogênica frequentemente 

relacionado com Streptococcus aeróbios e anaeróbios, bacilos anaeróbios 

Gram-negativos, Fusobacterium, S aureus e Enterobacterium (LAZOW et al., 

2011).  

A confirmação da relação da etiologia dentária associada tanto à TSC 

quanto ao abscesso cerebral é obtida através de resultados compatíveis das 

culturas intracranianas e extracranianas.  Atualmente, métodos moleculares de 

identificação de microrganismos permitem apontar melhor a correlação entre a 

flora da cavidade oral e a do cérebro, as quais não eram identificadas somente 

com o método de cultura convencional. Antigamente, na maioria dos casos a 

correlação entre as duas condições era pautada em relato anterior de 
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comprometimento odontológico, o que poderia levar a prevalências 

superestimadas (LAZOW et al., 2011). 

 

2.2.6. Diagnóstico diferencial da sinusite odontogênica 

O seio maxilar pode ser acometido por inúmeras patologias, entre elas, o 

cisto dentígero, o cisto de retenção mucoso, o cisto cirúrgico ciliado, a 

osteomielite, o rinolito antral, os pólipos, as mucoceles, as neoplasias benignas 

e malignas (TIEPO et al., 2006; ARAUJO et al., 2014). 

Os cistos de retenção mucosos são assintomáticos e de origem inflamatória 

crônica (TIEPO et al., 2006), porém é de extrema importância o correto 

diagnóstico para a terapia adequada (ARAUJO et al., 2014). O cisto retenção 

mucoso é o mais frequente. Já o cisto cirúrgico ciliado da maxila é o mais raro, 

exceto quando se avalia especificamente e população japonesa, o qual ocorre 

com mais frequência, num percentual de 20% da população (SHEAR, 1999; 

CANO et al., 2009; ARAUJO et al., 2014). 

Os cistos de retenção mucosos são caracterizados por protuberâncias 

únicas ou múltiplas, amareladas ou esbranquiçadas na parede do assoalho 

(57%) ou na parede lateral (24%) do seio maxilar, de tamanho variado, desde 

muito pequeno até o preenchimento completo do seio maxilar (TIEPO et al., 

2006). O exsudato seroso pode ter origem em infecções endodônticas ou 

periodontais, infecções do próprio seio maxilar ou sinusites alérgicas (ARAUJO 

et al., 2014) A prevalência da faixa etária ocorre entre 21-30 anos e observa-se 

na literatura uma predileção por pacientes que apresentam quadros alérgicos, 

porém sua etiologia ainda não é definitiva, podendo ter estímulos inflamatórios, 

infecciosos e alérgicos. 
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 O cisto de retenção mucoso é caracterizado pela ausência de 

sintomatologia clínica, o qual o diagnóstico é realizado na grande maioria dos 

casos através de o exame de rotina (SHEAR, 1999; TIEPO et al., 2006; ARAUJO 

et al., 2014). 

Radiograficamente o cisto de retenção mucoso apresenta-se como uma 

imagem radiopaca com bordos nitidamente arredondados, pois a resistência 

sinusal é uniforme em todos os sentidos (SHEAR, 1999; TIEPO et al., 2006; 

ARAUJO et al., 2014). 

O tratamento consiste em acompanhamento radiográfico, pois na grande 

maioria dos casos os cistos permanecem estáticos ou regridem 

espontaneamente (SHEAR, 1999; TIEPO et al., 2006). A forma mais simples de 

tratamento é punção e drenagem (TIEPO et al., 2006), caso seja necessário. 

O cisto cirúrgico ciliado (CCC) é uma complicação tardia após uma 

intervenção cirúrgica realizada no seio maxilar, onde ocorre o rompimento 

voluntário da membrana sinusal (CANO et al., 2009; MARANO et al., 2012), no 

qual os pacientes tiveram o seio maxilar manipulado cirurgicamente através do 

acesso de Caldwell-Luc, gerando o encarceramento de restos epiteliais da 

mucosa sinusal na ferida cirúrgica durante o procedimento da sutura (SHEAR, 

1999; MARANO et al., 2012; ARAUJO et al., 2014). Sua localização mais comum 

é na parede lateral do seio maxilar (CANO et al., 2009). 

O primeiro relato da literatura do CCC foi no Japão em 1927. Esta entidade 

é frequentemente relatada na literatura asiática e bastante incomum ou até rara 

na literatura ocidental (SHEAR, 1999; CANO et al., 2009; MARANO et al., 2012; 

ARAUJO et al., 2014). Não existe um fator causal específico que justifique esta 

discrepância, porém o que é observado é o predomínio da sinusite maxilar na 
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população deste país. Uma possível teoria é a maior susceptibilidade da 

membrana do seio maxilar dos japoneses a inflamação crônica (CANO et al., 

2009; MARANO et al., 2012). 

Os pacientes frequentemente apresentam-se sintomáticos com dor 

localizada ou desconforto na região da maxila (SHEAR, 1999). Ao exame clínico 

podem ser detectados edema e secreção purulenta na região (MARANO et al., 

2012; ARAUJO et al., 2014). O CCC ocasionalmente pode apresentar-se mais 

agressivo ocupando desde assoalho da órbita até as células etmoidais (CANO 

et al., 2009; ARAUJO et al., 2014). 

 O CCC faz diagnóstico diferencial com cisto perirradicular sob aspectos 

clínicos e radiográficos, porém histopatologicamente apresenta o epitélio colunar 

ciliado, que não é visualizado no cisto perirradicular (SHEAR, 1999; MARANO et 

al., 2012; ARAUJO et al., 2014). 

O aspecto radiográfico pode ser uni ou multilocular (CANO et al., 2009; 

MARANO et al., 2012), com margens radiopacas, sempre acompanhado de uma 

história de cirurgia anterior (SHEAR, 1999; ARAUJO et al., 2014). A TCFC é o 

exame de imagem de escolha como exame complementar (MARANO et al., 

2012). O tratamento consiste na reintervenção cirúrgica que está diretamente 

relacionada com o tamanho e localização da lesão (MARANO et al., 2012). 

A mucocele do seio maxilar (MMS) é resultante de uma obstrução do óstio, 

semelhante a um processo inflamatório. As MMS são alterações relativamente 

frequentes, que em estágios iniciais são completamente assintomáticas, 

apresentando nos estágios mais avançados sinais e sintomas semelhantes da 

sinusite infecciosa (ARAUJO et al., 2014). 
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As MMS apresentam imagem radiopaca ao exame radiográfico e devido ao 

seu caráter expansivo, evidencia erosões ósseas na cavidade nasal que podem 

ser observadas ao exame tomográfico (ARAUJO et al., 2014). 

As radiografias odontológicas convencionais da região do seio maxilar não 

são suficientes para o diagnóstico conclusivo das patologias sinusais por se 

tratar de um exame bidimensional e apresentar superposições de estruturas 

anatômicas, como a concha nasal inferior, devendo estar sempre associadas 

com a história clínica e exames complementares (TIEPO et al., 2006).  

Atualmente, as tomografias médicas são o exame de imagem de eleição 

para o diagnóstico de patologias em região de seios maxilares. No entanto, para 

o cirurgião-dentista, a TCFC pode servir como uma importante ferramenta na 

identificação de alterações nos seios maxilares, contribuindo como exame 

complementar para o diagnóstico, especialmente nos casos de sinusite 

odontogênica (TIEPO et al., 2006). 

 
2.2.7 Critérios para diagnóstico da sinusite odontogênica 

Por se tratar de uma doença que acomete simultaneamente estruturas 

distintas, o diagnóstico da sinusite odontogênica pode não ser tão claro, 

necessitando de uma avaliação multidisciplinar envolvendo o Cirurgião-dentista 

e o Otorrinolaringologista (MATSUMOTO et al., 2015). 

O atendimento multidisciplinar possibilita estabelecer o protocolo de 

atendimento, permite o planejamento mais amplo e o tratamento concomitante 

das alterações patológicas encontradas. Muitas vezes, é possível observar a 

redução do espessamento da mucosa sinusal após o tratamento endodôntico ou 

periodontal bem-sucedido (BROOK, 2006; PHOTHIKHUN et al., 2011; 

MATSUMOTO et al., 2015). 
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O diagnóstico é feito através da avaliação dos sinais e sintomas 

apresentados pelo paciente, juntamente com a investigação de sua história 

médica pregressa e os exames de imagem (BROOK, 2006). O exame físico inclui 

a inspeção dos tecidos moles para descartar edema e eritema na região 

juntamente com o teste de percussão e os testes pulpares térmicos e elétricos 

para a avaliação da sensibilidade dos dentes em questão (BROOK, 2006; 

MATSUMOTO et al., 2015). Os sintomas podem ser: descarga de muco 

purulento, frequentemente unilateral; dor facial; percepção de odor ou halitose e 

inchaço gengival (DRAGO et al., 2013). 

 O exame radiográfico tem papel coadjuvante importante no diagnóstico 

das sinusites odontogênicas. As radiografias panorâmicas são utilizadas para 

avaliação de alterações nos seios maxilares, como a presença de 

pneumatização total ou sítios de pneumatização, a identificação de raízes 

deslocadas e ainda a presença de dentes ou corpos estranhos no interior do seio 

(BROOK, 2006). As radiografias perirradiculares associadas aos dados clínicos 

vão determinar se há o comprometimento pulpar dos dentes envolvidos. No 

entanto, os exames de imagem bidimensionais apresentam limitações devido às 

superposições das estruturas anatômicas, não possibilitando evidenciar 

detalhes, como comunicações do seio maxilar com a cavidade oral (NAIR & 

NAIR, 2010; NURBAKHSH et al., 2011).  

 A utilização da tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) 

permite uma visualização tridimensional tanto dos seios maxilares quanto da 

região perirradicular adjacente, podendo ser visualizado em diferentes planos 

com obtenção de cortes finos e múltiplas imagens (BROOK, 2006; 

PHOTHIKHUN et al., 2012). Essas propriedades das TCFC favorecem um 
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diagnóstico mais preciso devido à maior sensibilidade e especificidade da 

técnica utilizada (UGINCIUS et al., 2006; FERGUSON, 2014).  

 A TCFC na prática da endodontia permite planejar e decidir a melhor 

conduta clínica, pois localiza de forma precisa a região perirradicular com suas 

alterações de tamanho e forma e a relação com as estruturas nobres adjacentes 

(MAILLET et al., 2011). 

 A TCFC pode apresentar um campo de visão pequeno ou grande, o qual 

é denominado de field of view (FOV), que significa a região que o exame vai 

englobar, interferindo diretamente no custo, na dose de radiação e na qualidade 

da imagem (NURBAKHSH et al., 2011; PHOTHIKHUN et al., 2012). Quando 

comparada com a tomografia computadorizada helicoidal, a TCFC tem como 

vantagem uma menor dose de radiação e menor custo do aparelho (NAIR & 

NAIR, 2010; NURBAKHSH et al., 2011; PHOTHIKHUN et al., 2012).  

Quando o seio maxilar é avaliado com exames de imagem, deve se levar 

em conta alguns valores de referência descritos na literatura. A mucosa do seio 

maxilar considerada normal apresenta espessura menor que 1 mm, não sendo 

visualizada uma imagem radiográfica referente a ela (NURBAKHSH et al., 2011; 

PHOTHIKHUN et al., 2012). 

No estudo de PHOTHIKHUN et al. (2012), foi observada maior prevalência 

do espessamento da mucosa do seio maxilar em homens numa faixa etária 

maior que 49 anos e a presença de cistos mucosos em ambos os gêneros, 

porém, sendo mais prevalente numa faixa etária menor que 30 anos. 

Nos casos diagnosticados como mucosite, observa-se imagem radiográfica 

paralela ao assoalho do seio maxilar com uma média de espessamento da 

mucosa maior que 3,5 mm.  NURBAKHSH et al. (2011) utilizando tomografias 
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computadorizadas, reportaram uma prevalência de 77% a 83% de mucosite na 

amostra incluída no estudo. A mesma era composta por indivíduos maiores que 

18 anos, apresentando necessidade de tratamento ou retratamento endodôntico 

na maxila na região de pré-molares e molares. Foram utilizados como fatores de 

inclusão no estudo o índice periapical (PAI) com score maior que 2 e a 

profundidade de sondagem menor que 5 mm.  

A sinusite apresenta uma imagem tomográfica mais generalizada e 

exuberante com uma média de espessamento maior que 4 mm (NURBAKHSH 

et al., 2011). 

 No estudo de MAILLET et al. (2011) foram estabelecidas quatro categorias 

para o diagnóstico de sinusite. O seio maxilar normal apresentava espessura da 

mucosa menor que 2 mm. A sinusite de origem odontogênica apresentava dente 

com comprometimento carioso ou endodôntico ou região de exodontia, 

associada ao espessamento da mucosa na região em questão. A sinusite de 

origem não odontogênica apresenta dentes sem comprometido endodôntico ou 

periodontal e o espessamento da mucosa é difuso, não se restringindo a nenhum 

dente. Nos casos de sinusite de origem indeterminada podem ser observados 

dentes com comprometimento endodôntico ou periodontal, porém o 

espessamento da mucosa é difuso. 

A proservação da resposta ao tratamento odontológico é realizada com 

exame radiográfico convencional. Segundo a literatura, o reparo das alterações 

patológicas somente pode ser observado após seis meses da terapia concluída. 

Porém, NURBAKHSH et al. (2011) observaram, ao realizar a proservação com 

TCFC, que 3 meses após a terapia endodôntica os casos de mucosite 

apresentavam remissão total em 80% dos pacientes avaliados. Essa variação 
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poderia ser atribuída à diferença de sensibilidade entre as técnicas radiológicas 

convencionais e as TCFC. 

 
2.3 Tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) 
 

Na década de 70 foi desenvolvido um método revolucionário de avaliar 

radiograficamente uma estrutura anatômica (CAVALCANTI, 2010) que permite 

a visualização tridimensional destas estruturas denominada de tomografia 

computadorizada (PAZERA et al., 2011). A tomografia computadorizada espiral 

(TC espiral) se baseia em um feixe de radiação em forma de leque delgado e um 

arranjo circular de detectores (CAVALCANTI, 2010). Nesse tipo de exame, a 

imagem é adquirida em fatias e processada por meio de um software para que 

as mesmas sejam unidas, possibilitando a obtenção da imagem como um todo 

(CAVALCANTI & SALES, 2008; CAVALCANTI, 2010). 

Posteriormente, foi desenvolvido um tipo de algoritmo que possibilitou a 

aquisição da imagem tomográfica utilizando um feixe de radiação em forma de 

cone com o auxílio de um detector plano, denominado tomografia 

computadorizada por feixe cônico (TCFC) (CAVALCANTI, 2010). A TCFC 

apresenta o feixe de raios-X em forma de cone, com largura suficiente para 

abranger toda a região de interesse e teve o início da utilização para odontologia 

no ano 2000, nos Estados Unidos (COHENCA & SHEMESH, 2015). Os raios-X 

são capturados por um intensificador de imagens (substituto do filme 

radiográfico) e por um sensor sólido, que juntamente com a fonte dos raios-X, 

faz um movimento de rotação em torno da cabeça do paciente durante a 

realização do exame tomográfico (CAVALCANTI & SALES, 2008; CAVALCANTI, 

2010). 
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A aquisição da imagem ocorre por projeções sequenciadas durante a 

rotação do conjunto tubo e receptor da imagem ao redor do volume irradiado 

(CAVALCANTI, 2010). Durante este processo são produzidas 360 imagens, ou 

seja, uma por cada grau de rotação e posteriormente as mesmas são unidas por 

um programa computadorizado fornecendo um modelo tridimensional da região 

de interesse (CAVALCANTI & SALES, 2008; CAVALCANTI, 2010). Essa 

característica facilita não somente o diagnóstico e o planejamento clínico, como 

a proservação dos casos num período de tempo mais curto (NURBAKHSH et al., 

2011), especialmente quando a questão é endodôntica devido à complexidade 

do sistema de canais radiculares (PATEL et al., 2014a) 

A TCFC apresenta diferenças significativas quando comparada a TC 

espiral, contudo ambas vão originar imagens digitais as quais são compostas a 

partir de um arranjo matricial (CAVALCANTI, 2010). Os voxels são as estruturas 

cúbicas que vão formar o arranjo matricial e estão diretamente relacionados com 

a qualidade da imagem. Por esta razão, quanto menor e mais próximo de um 

cubo perfeito for o voxel, melhor será a imagem tomográfica (CAVALCANTI, 

2010). O voxel menor consequentemente determina um maior número de fatias 

da estrutura escaneada. Isoladamente estas estruturas cúbicas não afetam a 

dose de radiação na unidade da TCFC, todavia relaciona-se diretamente com o 

tempo de aquisição e com a mAs (miliamperagem por segundo) (PONCE et al., 

2014). 

As imagens da TC espiral são anisotrópicas, ou seja, apresentam 

dimensões diferentes nos eixos X, Y e Z, o que justifica uma resolução da 

imagem inferior quando comparada com a TCFC (CAVALCANTI & SALES, 

2008). 
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Na TCFC a aquisição é feita pela captura de todo o volume da região de 

interesse e posteriormente o programa computadorizado reformata este volume, 

para obtenção de cortes da imagem axial, coronal e sagital (CAVALCANTI, 2010; 

LIMA et al., 2014).  

A TCFC permite uma redução da área irradiada através da colimação dos 

raios-X em feixe cônico. O mapeamento máximo vai abranger desde a borda 

inferior da órbita até a margem inferior da mandíbula. O tempo de captura para 

toda a face pode variar entre 20 a 45 segundos e para somente uma região esse 

tempo médio é reduzido para 7 segundos (CAVALCANTI & SALES, 2008).  

Os diferentes aparelhos de TCFC apresentam diferentes tamanhos de 

campo de visão (FOV) e teoricamente todos são adequados para realização de 

exames com finalidade endodôntica, porém tomógrafos com pequeno FOV 

apresentam uma melhor resolução para visualização do sistema de canais 

radiculares quando comparado com os tomógrafos de grande campo de visão 

(PATEL et al., 2014a; KRUSE et al., 2015). 

 A TCFC mais indicada na endodontia é a de FOV pequeno, limitando a 

região de interesse, podendo englobar tanto dentes como estruturas adjacentes 

(PATEL et al., 2014a; COHENCA & SHEMESH, 2015) utilizando uma menor 

dose de radiação no paciente (KRUSE et al., 2015). Ao solicitar o exame da 

TCFC deve ser enviado ao radiologista o máximo de informação com relação ao 

objetivo específico do exame (PAZERA et al., 2011). 

O risco da exposição à radiação deve ser considerado, embora a dose de 

radiação emitida pela TCFC seja cerca de 20% da dose total da radiação da TC 

espiral, devido ao seu regime de trabalho menor (baixa quilovoltagem e 

miliamperagem). Porém a dose de radiação é superior a uma radiografia 
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periapical isolada e a uma radiografia panorâmica (NAIR & NAIR, 2010; 

PHOTHIKHUN et al., 2012; LIMA et al., 2014; MOTA DE ALMEIDA et al., 2014; 

PATEL et al., 2014a). Quando comparada com os exames de imagem 

convencionais, a dose de radiação emitida para obtenção de uma TCFC é 

equivalente a uma tomada periapical completa (CAVALCANTI & SALES, 2008; 

LIMA et al., 2014). A dose de radiação reduzida destaca-se especialmente para 

os exames tomográficos realizados em crianças (COHENCA & SHEMESH, 

2015).  

A nitidez final da imagem tomográfica pode ser alterada por interferências 

de outros fatores, sendo eles: a qualidade do sensor utilizado, o aparelho 

tomográfico, o software e a estabilidade do paciente durante a aquisição do 

exame (CAVALCANTI, 2010). 

 A formação de artefatos de imagem é chamada de Beam Hardening ou 

efeito do endurecimento do raio, o qual gera em um objeto metálico uma 

aparência mais brilhante que o seu centro, consequentemente gerando a perda 

de dados do exame avaliado (CAVALCANTI, 2010; LIMA et al., 2014). A TCFC 

apresenta como uma de suas vantagens, a redução de artefatos da imagem, 

porém não sua total eliminação, o que deve ser considerado antes da solicitação 

do exame tomográfico (PATEL et al., 2014a). A TCFC possibilita compensar ou 

reduzir tais artefatos pelo uso de algoritmos de supressão de artefatos e pelo 

aumento do número de projeções de imagens, resultando em um baixo nível de 

artefatos metálicos, principalmente quando se tratar de reconstruções para 

visualização dos dentes dos maxilares (CAVALCANTI & SALES, 2008). 

Destaca-se ainda como característica da TCFC a capacidade de resolução 

submilimétrica que possibilita uma excelente visualização das estruturas ósseas 
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envolvidas no exame tomográfico, com alta resolução no delineamento do 

esmalte, da dentina, a cavidade pulpar, o espaço periodontal e o osso alveolar 

(CAVALCANTI, 2010; LIMA et al., 2014). 

 
2.3.1 Aplicações endodônticas da TCFC 

A aplicabilidade da TCFC na Odontologia vem aumentando com fins de 

diagnóstico, planejamento de tratamento e proservação, principalmente devido 

à capacidade de visualização das estruturas anatômicas sem superposição, 

possibilidade de obtenção de múltiplos ângulos de visão da mesma estrutura, 

possibilidade de reconstrução em terceira dimensão (3D – TCFC) e ainda a 

possibilidade de transmissão das imagens em tempo real via internet ou redes 

locais (CAVALCANTI, 2010). 

Na endodontia, o diagnóstico é parte primordial do tratamento, o qual 

associado ao exame clínico é realizado através de radiografias periapicais e 

interproximais (NAIR & NAIR, 2010; MOTA DE ALMEIDA et al., 2014). As 

mesmas também são empregadas com o objetivo de avaliar a anatomia dentária, 

a anatomia da cavidade pulpar e a região óssea circundante, e ainda estabelecer 

o comprimento de trabalho, e confirmar a colocação do cone de guta-percha. 

Além disso, são fundamentais também para avaliar o sucesso do tratamento 

endodôntico ao longo do tempo (CAVALCANTI, 2010; COHENCA & SHEMESH, 

2015).  

Ao exame radiográfico, certamente as estruturas tridimensionais serão 

reduzidas a uma imagem bidimensional, conferindo um grande desafio para os 

endodontistas. A TCFC pode superar estas limitações da técnica radiográfica, 

por reproduzir de forma precisa a morfologia interna e externa do dente, 

fornecendo informações até então ocultas à rotina do endodontista 
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(CAVALCANTI, 2010; LIMA et al., 2014; COHENCA & SHEMESH, 2015), 

determinando resultados mais precisos e melhorando o prognóstico dos 

tratamentos endodônticos (PATEL et al., 2014a). 

Em uma revisão sistemática, KRUSE et al. (2015) destacaram a acurácia 

da TCFC em relação as radiografias convencionais, dessa forma, as TCFC 

possibilitam a identificação mais precisa de lesões perirradiculares, mesmo em 

caso de lesões incipientes (MOTA DE ALMEIDA et al., 2014). 

Quando utilizada em exames da face, a TCFC apresenta uma boa 

qualidade de imagem associada a uma alta velocidade de aquisição, não 

necessitando de tomógrafos altamente sofisticados e onerosos para exames de 

qualidade (CAVALCANTI & SALES, 2008). 

A imagem tomográfica pode ser utilizada no diagnóstico de lesões 

perirradiculares, fraturas e reabsorções radiculares, avaliação da anatomia do 

canal radicular, análise da espessura do osso cortical e esponjoso e ainda 

inclinação das raízes em relação à maxila circundante. A tridimensionalidade 

permite visualização de estruturas anatômicas como o seio maxilar e o nervo 

alveolar inferior (LIMA et al., 2014). A TCFC fornece informações tridimensionais 

não disponíveis na radiografia convencional para detecção de lesões 

endodônticas e evidencia sua importante relação com estruturas vizinhas (LIMA 

et al., 2014). 

Tendo em vista a especificidade do exame tomográfico, a TCFC possibilita 

a visualização extremamente precoce da destruição do osso medular adjacente 

à região perirradicular, compatível com uma infecção endodôntica, a qual na 

maioria das vezes não é detectável ao exame radiográfico convencional (LIMA 

et al., 2014; PATEL et al., 2014a; KRUSE et al., 2015). 
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 No estudo de ESTRELA et al. (2008) foram avaliados 1014 imagens, nas 

quais a periodontite apical foi diagnosticada em 39,5% das imagens com o uso 

de radiografias periapicais convencionais e em 60,9% com o uso da TCFC. A 

maior acurácia do exame tomográfico minimiza a interferência do observador, 

consequentemente aumentando a confiabilidade dos estudos epidemiológicos 

(LIMA et al., 2014). 

A TCFC possibilitou delimitar a verdadeira relação com pontos anatômicos 

e uma mensuração em milímetros do espessamento da mucosa do seio maxilar 

adjacente ao dente, principalmente nos cortes coronais e sagitais (NURBAKHSH 

et al., 2011; LIMA et al., 2014; COHENCA & SHEMESH, 2015), podendo 

esclarecer o diagnóstico, evidenciando se o comprometimento do seio maxilar 

apresenta ou não origem endodôntica (PATEL et al., 2014a).  

Segundo MARQUES et al. (2010), para que haja detecção de radiolucidez 

na região perirradicular por meio de radiografia periapical, é necessário que 

ocorra perda de estrutura mineral avançada e ruptura da cortical da lâmina dura.  

As lesões perirradiculares apresentam imagem tomográfica com aspecto 

hipodenso, devido à perda da matriz óssea na região afetada pela doença 

perirradicular e estão associadas ao dente com comprometimento endodôntico. 

A TCFC permite a quantificação da dimensão das imagens tridimensionais com 

maior sensibilidade quando comparado ao exame radiográfico sendo possível o 

diagnóstico de lesões incipientes (CAVALCANTI, 2010; COHENCA & 

SHEMESH, 2015). 

Segundo estudo de NAKATA et al. (2006) destaca-se como vantagem das 

TCFC, a possibilidade da detecção tanto da presença quanto do tamanho de 

lesões perirradiculares próximas ao seio maxilar, permitindo a visualização 
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mesmo de discretas áreas de reabsorção óssea não detectadas na radiografia 

periapical convencional. 

VELVART et al. (2001) encontraram uma diferença significativa quando 

avaliaram clinicamente, radiograficamente e cirurgicamente 50 pacientes com 

lesões perirradiculares persistentes após terapia endodôntica. Segundo os 

autores, 21% das lesões perirradiculares diagnosticadas na tomografia 

computadorizada e constatadas cirurgicamente, não foram detectadas nas 

radiografias periapicais. 

MAILLET et al. (2011) destacam que 70% dos pacientes submetidos à 

TCFC para diagnóstico de infecção dental na maxila demonstravam sinais de 

sinusite no seio maxilar adjacente. Ainda com relação à sinusopatias, 

NURBAKHSH et al. (2011), observaram que de 3 meses após tratamento 

dentário já era possível visualizar, ao exame tomográfico, pontos de reparo 

ósseo nas áreas de solução de continuidade da cortical do seio maxilar. Já nos 

exames radiográficos convencionais, os mesmos só foram perceptíveis após 6 

meses.  

MOURA et al. (2009) avaliaram 503 dentes tratados endodonticamente. Os 

mesmos foram divididos em 3 grupos: anteriores; pré-molares e molares e 

avaliados por meio de exames periapicais e tomografias computadorizada por 

feixe cônico. Foi avaliada a relação material obturador-forame apical e a 

presença de lesão perirradicular. O primeiro grupo apresentava o material 

obturador 1-2 mm aquém do ápice. No segundo grupo, o material obturador 

encontrava-se de 0-2 mm além do ápice. Na análise radiográfica do primeiro 

grupo foi detectada periodontite apical em 28%,19,4% e 51,3% respectivamente 

em dentes anteriores, pré-molares e molares. E no segundo grupo foi detectada 
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a presença da periodontite apical em 5%, 3,9% e 3,3% respectivamente em 

dentes anteriores, pré-molares e molares. Utilizando-se de tomografias para 

avaliar o grupo com obturação aquém do ápice, foi possível a detecção 

periodontite apical em 34% dos dentes anteriores, 20,3% dos pré-molares e 

58,6% dos dentes molares respectivamente. Já no segundo grupo (dentes com 

obturação além do ápice) foi identificada periodontite apical em 15%, 8,7% e 

14% dos casos, respectivamente. O estudo concluiu que o comprimento real do 

dente não pode ser determinado apenas por radiografias periapicais 

convencionais, já a TCFC além de ser uma técnica não invasiva é de grande 

confiabilidade na medição dos canais radiculares, apresentando padrões de 

confiabilidade equivalente ao localizador apical eletrônico. Além disso, o uso da 

TCFC permitiu um percentual maior de detecção de periodontite apical do que a 

radiografia periapical convencional (KRUSE et al., 2015). 

A TCFC também permite avaliar de forma mais precisa se há o 

comprometimento da cortical óssea adjacente à lesão perirradicular e a relação 

de estruturas anatômicas, como o seio maxilar e o canal mandibular, com a 

região perirradicular (CAVALCANTI, 2010). MAILLET et al. (2011) destacam que 

70% dos pacientes submetidos à TCFC para diagnóstico de infecção dental na 

maxila demonstravam sinais de sinusite no seio maxilar adjacente. 

A proximidade de dentes posteriores superiores apresentando lesão 

perirradicular com o seio maxilar pode evoluir com a destruição da membrana 

sinusal adjacente, a comunicação buco-sinusal e consequente sinusopatia 

inflamatória. Tal relação pode ser mais bem observada por meio do exame 

tomográfico, uma vez que o mesmo permite a visualização dos 3 planos e elimina 

as limitações advindas da superposição de imagens (HUANG & BRUNSVOLD, 
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2006; NAIR & NAIR, 2010; LIMA et al., 2014). A TCFC avalia o seio maxilar em 

múltiplos cortes e diferentes planos, permitindo uma delimitação detalhada da 

relação da cortical do assoalho do seio maxilar com a lesão perirradicular, e 

ainda, a espessura da mucosa do seio maxilar adjacente ao agente irritante 

(PHOTHIKHUN et al., 2012). A TCFC mostra-se bastante eficaz no diagnóstico 

da sinusite de origem odontogênica, colaborando de maneira decisiva para 

escolha da terapêutica adequada (LIMA et al., 2014). 

Segundo PATEL et al. (2014b) as radiografias convencionais quando 

comparadas com as TCFCs apresentam limitações para determinar o tamanho 

e\ou a presença da lesão perirradicular, porém a indicação da TCFC não deve 

se sobrepor ao uso da radiografia periapical como exame de imagem de primeira 

escolha, respeitando o princípio de ALARA (As Low As Reasonably Achievable). 

A conceito por trás do princípio de ALARA visa assegurar que a dose de radiação 

deve sempre ser tão baixa quanto exequível (MOTA DE ALMEIDA et al., 2014; 

PONCE et al., 2014), utilizando somente a dose necessária para possibilitar o 

diagnóstico correto e a elaboração de um plano de tratamento adequado (LIMA 

et al., 2014; COHENCA & SHEMESH, 2015; KRUSE et al., 2015). Segundo a 

Sociedade Europeia de Endodontia (ESSE-2014) o princípio de ALARA deve ser 

rigoroso principalmente em crianças e adolescentes, pois estes são os 

indivíduos mais sensíveis aos efeitos da radiação ionizante. 

A ESE (2014) considera as radiografias periapicais como o exame de 

primeira escolha para diagnóstico e elaboração de um plano de tratamento em 

Endodontia, sendo as mesmas, o tipo de exame de imagem mais utilizado devido 

a sua praticidade ao fato de estarem acessíveis a praticamente todos os 

cirurgiões-dentistas. No entanto, o exame periapical fornece informações 
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limitadas devido ao seu padrão bidimensional, mascarando áreas de interesse 

através da superposição de imagens e distorções geométricas (LIMA et al., 2014; 

MOTA DE ALMEIDA et al., 2014).  

Atualmente, quando disponível, a radiografia convencional digital é 

preferível por requerer menor exposição à radiação, dispensar a utilização de 

produtos químicos para revelação e eliminar os possíveis erros de 

processamento da película. Além disso, os softwares de visualização 

apresentam inúmeras ferramentas para o processamento das imagens, 

possibilitando maior acurácia e a realização de medições diretamente sobre a 

imagem (LIMA et al., 2014). 

A TCFC apresenta indicações específicas durante a gestão de casos 

difíceis, superando as limitações do exame bidimensional devido a sua alta 

precisão. A utilização da TCFC deve ser restrita aos casos nos quais a 

radiografia convencional for considerada inadequada para diagnóstico e o 

planejamento de tratamento endodônticos complexos, e assim possa minimizar 

o potencial de complicações endodônticas (LIMA et al., 2014; MOTA DE 

ALMEIDA et al., 2014; KRUSE et al., 2015). A introdução da TCFC na endodontia 

contribuiu de maneira expressiva nas pesquisas científicas, apresentando 

resultados mais confiáveis quando comparados com os resultados das 

radiografias convencionais (LIMA et al., 2014; COHENCA & SHEMESH, 2015; 

KRUSE et al., 2015). 

KRUSE et al. (2015) ressaltam a necessidade de estudos que determinem 

um protocolo para realização do exame tomográfico em endodontia, incluindo 

prioritariamente o FOV e o voxel para avaliação dos tecidos perirradiculares e 

estruturas suportes circundantes. 
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 3. JUSTIFICATIVA 

A proximidade anatômica entre o periápice dos pré-molares e, 

principalmente, dos molares superiores, possibilita que, em casos de processos 

infecciosos de origem dentária, possa haver ruptura da cortical do assoalho do 

seio maxilar seguida ou não de alterações patológicas na membrana sinusal e 

no próprio interior do seio maxilar. Alguns estudos, principalmente na área de 

Otorrinolaringologia, sugerem inclusive que exista uma entidade clínica chamada 

de sinusite odontogênica, cuja prevalência descrita apresenta alta variabilidade. 

Com a evolução dos exames de imagem tridimensionais aplicados à 

Odontologia, tornou-se mais precisa a avaliação da região periapical e sua 

relação com outras estruturas anatômicas. Dessa forma, justifica-se a realização 

do presente estudo para descrever a relação anatômica entre os elementos 

dentários superiores e o seio maxilar e avaliar a possível influência da 

periodontite apical crônica nas sinusopatias. 
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4. HIPÓTESE 

A hipótese levantada pelo presente estudo é que existe uma associação 

entre as alterações de origem infeciosa (periodontite apical crônica e aguda) que 

acometem a região perirradicular dos dentes posteriores superiores com as 

alterações na saúde do seio maxilar (espessamento da membrana sinusal e 

sinusite odontogênica). Tais alterações devem ser mais frequentes em pacientes 

que apresentem anatomicamente uma estreita relação entre as regiões de 

periápice dos dentes envolvidos e o assoalho do seio maxilar. 
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5. OBJETIVO 

• Avaliar a associação entre a periodontite apical crônica e alterações 

na espessura da mucosa de revestimento do seio maxilar. 

• Avaliar e descrever a relação anatômica entre os elementos 

dentários superiores posteriores e o seio maxilar. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo transversal retrospectivo analisou a possível influência de lesões 

perirradiculares presentes em dentes posteriores da maxila sobre a mucosa 

sinusal do seio maxilar adjacente. 

 
6.1 Seleções dos exames 
 

Foram avaliados exames tomográficos realizados pela técnica de 

Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico (TCFC). Os exames foram 

obtidos entre agosto de 2014 e julho de 2015, haviam sido solicitados com a 

finalidade de auxiliar no planejamento do tratamento odontológico e 

encontravam-se disponíveis no banco de imagens da Clínica Radiológica 

Odontológica ODT Digital, localizada na cidade do Rio de Janeiro.  

Todos os exames considerados para análise foram obtidos a partir do 

aparelho tomográfico PreXion Elite 3D (PreXion, Inc, San Mateo, CA, USA) 

seguindo as especificações do fabricante. Utilizou-se um pequeno campo de 

visão (FOV 5x5cm ou 8x8cm) e as imagens foram reconstruídas utilizando o 

tamanho do voxel de 0,1mm ou 0,15mm respectivamente. Os parâmetros 

operacionais foram 4.0 mA e 90KV, apresentando fluxo de trabalho contínuo, 

com tempo de aquisição em alta resolução de 37 segundos e no modo padrão 

de 19 segundos. O tempo de reconstrução em alta resolução é de 30 segundos, 

com espessura da corte de 0,5mm. 

  As imagens tomográficas avaliadas foram da região posterior da maxila 

uni ou bilateralmente, e apresentaram em pelo menos um dos dentes da região 

avaliada, a presença de imagem sugestiva de lesão perirradicular. As análises 

tridimensionais das imagens foram realizadas por meio de um software público 
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de visualização de imagens médicas InVesalius 3.0 (Centro de Tecnologia de 

Informação Renato Archer, Campinas, São Paulo). 

Inicialmente, foram visualizados 130 exames tomográficos obtidos por meio 

de TCFC, nos quais era possível visualizar a região posterior de maxila. 

Em uma primeira triagem foram excluídos do estudo: os exames não 

compatíveis com a visualização e manipulação das imagens no programa 

visualizador; os exames que apresentaram artefatos de técnica que 

inviabilizaram a nítida análise das imagens nas regiões de interesse; os exames 

de pacientes com ausência de todos os pré-molares e molares superiores 

(terceiros molares não foram considerados para o estudo devido à alta variação 

anatômica); os exames com evidências de alterações patológicas e de 

desenvolvimento de origem não odontogênica; os exames que apresentaram 

imagens sugestivas de corpo estranho no interior do seio maxilar; os exames 

que apresentaram evidência de cirurgias de levantamento do assoalho de seio 

maxilar, cirurgias ortognáticas ou cirurgias para correção de fraturas do 

complexo crâniomaxilofacial; os exames que apresentaram terceiros molares 

inclusos ou semi-inclusos. 

Ao final da primeira fase de seleção das imagens, 100 exames foram 

incluídos no estudo para análise. Foram analisados todos os dentes pré-molares 

e molares superiores (exceto terceiros molares), no qual pelo menos um dos 

dentes desta região apresentou uma lesão perirradicular associada, segundo 

BORNSTEIN et al. (2012) foi definida como imagem hipodensa associada ao 

ápice radicular ultrapassando duas vezes a largura do espaço referente ao 

ligamento periodontal. 
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Os arquivos completos dos exames tomográficos foram salvos em formato 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) e visualizados no 

Software InVesalius 3.0 (Software Público de Imagens Médicas), desenvolvido 

pelo Centro de Tecnologia e Informação Renato Archer. Este software pode ser 

utilizado nas plataformas Microsoft Windows, GNU/Linux e Apple Mac OS X e 

seus principais recursos são: a importação de arquivos DICOM ou Analyze, 

exportação nos formatos STL, OBJ, PLY, renderização volumétrica e 

segmentação semiautomática e manual. 

 
6.2 Seleções dos cortes tomográficos e análise da relação anatômica entre 

dentes e seio maxilar 

Após análise de todo o volume tomográfico, foram selecionados os cortes 

tomográficos sagitais que permitiram a melhor visualização da relação entre o 

periápice de cada uma das raízes dos elementos dentários presentes e o seio 

maxilar adjacente a esta região, conforme exemplo demonstrado na figura 1.  

 

Figura 1 - Distância da região perirradicular à cortical do assoalho do seio maxilar. 
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Os cortes selecionados foram registrados juntamente com os dados das 

análises de identificação do paciente, para o caso de haver a necessidade de 

rever o corte de escolha. As ferramentas para mensuração linear disponíveis no 

programa de visualização de imagens tomográficas (InVesalius 3.0) foram 

utilizadas para realização de uma medida linear da região mais apical da raiz até 

a porção interna da cortical do assoalho do seio maxilar. Essa medida linear (em 

milímetros) foi registrada para posterior análise da relação anatômica entre dente 

e seio maxilar (figura 2). 

 

 

Figura 2 - Medida linear da distância da região perirradicular à cortical do assoalho do seio 
maxilar. 

 
 
6.3 Avaliações das condições da mucosa sinusal e seio maxilar 

 
Na análise da mucosa do seio maxilar, foram utilizados para efeito de 

comparação, os valores de referência descritos por NURBAKHSH et al. (2011), 

segundo os quais a mucosa do seio maxilar foi considerada normal quando 

apresentou espessura menor que 1mm e não gerou a imagem radiográfica 
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(podendo no entanto ser visualizada em alguns casos por meio de tomografia 

computadorizada); considerou-se mucosite quando se observou uma imagem 

paralela ao assoalho do seio maxilar com espessura medindo até 3,54 mm e 

considerou-se sinusite quando apresentava imagem radiográfica mais 

generalizada e exuberante com uma média de espessamento maior que 3,54 

mm (figura 3). 

      

A                                   B                                    C 

Figura 3 - Medida linear da condição da mucosa sinusal (A- Mucosa sinusal dentro dos padrões 
de normalidade; B- Espessamento da mucosa sinusal compatível com mucosite; C- 
Espessamento da mucosa sinusal sugestivo de sinusite). 

 

A condição do seio maxilar foi avaliada através do escore Lund-Mackay 

(LUND & MACKAY, 1993), o mesmo, é um escore extremamente simples 

utilizado na Otorrinolaringologia para avaliação da condição do seio maxilar e 

tem, dentre suas vantagens, o fato de não exigir treinamento radiológico prévio. 

Segundo o escore de Lund-MacKay, o seio maxilar pode ser classificado em três 

categorias quanto à opacidade visualizada ao exame de imagem: 0 - seio maxilar 

completamente limpo, 1 - seio maxilar parcialmente opaco ou 2 - totalmente 

opaco (figura 4). 
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 A                                  B                                    C 

Figura 4 - Escore de LUND & MACKAY (A- Seio maxilar completamente limpo; B- Seio maxilar 
parcialmente opaco; C- Seio maxilar totalmente opaco). 

 

6.4 Avaliações dentárias 
 

A avaliação dentária foi dividida em duas etapas. Primeiramente foi 

avaliada a relação anatômica do vértice do ápice radicular com a cortical do 

assoalho do seio maxilar. Os dados foram tabulados e os elementos 

classificados da seguinte forma: 0 - dentes ausentes, 1 – vértice do ápice 

radicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar, 2 – vértice do ápice 

radicular em estreito contato com a cortical do assoalho do seio maxilar ou além 

da cortical do seio maxilar, porém sem solução de continuidade da cortical, 3 - 

ápice em estreito contato com o assoalho do seio maxilar desencadeando a 

solução de continuidade da cortical do assoalho do seio maxilar, e 4 – dentes 

que não apresentaram imagem hipodensa no ápice radicular, compatível com 

lesão perirradicular (figura 5). 

 



49 

   

  A                                B                                       C 

  

             D                                               E 

Figura 5. Relação da lesão perirradicular com o assoalho do seio maxilar (A- Dente ausente; B- 
Lesão perirradicular aquém do seio maxilar; C- Lesão perirradicular em estreito contato ou além 
do assoalho, sem ruptura da cortical do seio maxilar; D- Lesão perirradicular com ruptura da 
cortical do assoalho do seio maxilar; E- Dente com ausência de lesão perirradicular). 

 
 Secundariamente, foi avaliado se o dente apresentou ou não tratamento 

endodôntico e se havia ou não imagem sugestiva de periodontite apical crônica. 

Caso houvesse imagem compatível com a periodontite apical crônica, foi 

avaliada a relação da lesão perirradicular com a cortical do assoalho do seio 

maxilar e os dentes foram classificados de acordo com o seguinte escore (figura 

6): 0 - dentes com ausência de tratamento endodôntico e ausência de lesão 

perirradicular; 1 – dentes sem tratamento endodôntico com imagem hipodensa 

no ápice, compatível com lesão perirradicular; 2 - dentes com tratamento 

endodôntico realizado sem presença de lesão perirradicular; 3 - dentes com 
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tratamento endodôntico realizado e imagem hipodensa no ápice compatível com 

lesão perirradicular (figura 6). 

  

               A                                         B          

  

             C                                               D 

Figura 6. Avaliação da condição endodôntica (A- dentes sem tratamento endodôntico e sem 
lesão perirradicular; B- dentes sem tratamento endodôntico com imagem hipodensa no ápice, 
compatível com lesão perirradicular; C- dentes com tratamento endodôntico realizado sem 
presença de lesão perirradicular; D- dentes com tratamento endodôntico realizado e imagem 
hipodensa no ápice compatível com lesão perirradicular). 

 
Por se tratar de um estudo transversal retrospectivo avaliando um banco 

de imagens, as informações referentes às características clínicas (presença de 

alterações clínicas e presença de sintomas) e a razão pela qual foi solicitado o 

exame tomográfico não estavam disponíveis para a maioria dos exames 

avaliados. A idade e gênero foram obtidos e incluídos na planilha e 

posteriormente no modelo de análise de regressão. 
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Todos os exames tomográficos foram analisados por um único avaliador. 

Tendo em vista as características do escore utilizado (Escore de Lund-MacKay), 

não houve necessidade de treinamento prévio, nem formação radiológica para 

sua utilização (HOPKINS et al, 2007). 

 
6.5 Tabulações dos dados e análise estatística 
 

Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva e comparativa 

usando o pacote estatístico SPSS (Statistical Program for Social Sciences 17.0). 

O nível de significância estatístico estabelecido foi de 5%.   

As análises da estatística descritiva foram realizadas para detalhar as 

características da amostra estudada. A medida das distâncias entre a região 

mais apical do periápice de cada raiz avaliada até a cortical do seio maxilar foi 

expressa em milímetros e apresentada na forma de média e intervalo (mínimo e 

máximo).  

A espessura da imagem correspondente à membrana do seio maxilar foi 

expressa em milímetros e apresentada na forma de média e intervalo (mínimo e 

máximo). Além disso, foram apresentadas as frequências (em percentual) de 

seios maxilares com imagem sugestiva de saúde sinusal, mucosite ou sinusite.  

As frequências de seios maxilares completamente limpos, parcialmente 

velados e totalmente velados foram descritas em percentuais para cada lado e 

para o número total de imagens avaliadas. 

As prevalências de imagens sugestivas de lesão perirradicular foram 

descritas em percentuais usando como unidade de análise tanto o periápice 

quanto o dente.   

A análise da associação entre a presença de lesão perirradicular e o 

velamento do seio maxilar foi feita através de um modelo de regressão logística 
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no qual foram incluídos os possíveis fatores de confusão (gênero, idade, 

distância entre lesão e seio maxilar, relação da lesão com a cortical do seio 

maxilar e espessamento da membrana sinusal). 

A associação entre a posição da lesão perirradicular e sua relação com o 

seio maxilar e a integridade ou não da cortical foi avaliada através da 

comparação entre as frequências, usando o teste do qui quadrado. 
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7. RESULTADOS 

O estudo analisou um total de 100 TCFCs da maxila, sendo 76 unilaterais 

e 24 bilaterais. No total, 124 seios maxilares foram analisados no estudo. 

 A idade média dos pacientes foi 54,66 anos, sendo que o paciente mais 

jovem tinha 17 anos e o mais idoso tinha 86 anos no momento da aquisição da 

imagem. A amostra foi composta por 38% de homens e 62% de mulheres. 

Foi medida a distância da região perirradicular de cada raiz até a cortical 

do assoalho do seio maxilar, para cada grupo de dentes (Figura 7). 

 

Figura 7. Relação das distâncias do periápice ao seio maxilar (média/mm) para cada grupo de 
dentes. 

 

Com relação à espessura da mucosa do seio maxilar, a mesma foi medida 

e os valores categorizados de acordo com os parâmetros propostos por 

NURBAKHSH et al. (2011). Ao avaliar os seios maxilares do lado direito, 

observou-se que em 22,03% dos casos, havia imagem sugestiva de mucosite e 

em 35,59% dos casos, a imagem foi sugestiva de sinusite. Nos seios maxilares 
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do lado esquerdo, observou-se em 10,76% dos casos, imagem sugestiva de 

mucosite e em 55,38% dos casos, imagem sugestiva de sinusite.  

Quando foi feita a análise incluindo ambos os seios maxilares, 

independentemente do lado (totalizando 124 seios maxilares), observou-se em 

16,12% dos casos imagem sugestiva de mucosite e em 45,96% dos casos, 

imagem sugestiva de sinusite. Já ao se avaliar apenas os elementos dentários 

que apresentavam imagem sugestiva de lesão perirradicular, a prevalência de 

imagem sugestiva de mucosite foi de 13,69% e de imagem sugestiva de sinusite 

foi de 41,92%, sem diferença estatística entre os grupos (p>0.05 para ambos). 

No entanto, ao comparar separadamente os dentes com lesão, levando 

em conta a relação entre a lesão perirradicular e o seio maxilar, observou-se que 

nos casos onde a lesão se encontrava em contato mais íntimo com o seio 

maxilar, havia maior espessamento da membrana sinusal, com imagem 

sugestiva de sinusite. 

Nos dentes com lesão aquém do seio maxilar, houve uma prevalência de 

7,25% de imagem sugestiva de mucosite contra 9,67% de imagem sugestiva de 

sinusite, sem diferença estatística entre os grupos. Para o grupo com lesão 

atingindo a cortical do seio maxilar, sem ruptura de continuidade da mesma, 

houve 4,03% dos casos com imagem sugestiva de mucosite contra 20,16% dos 

casos com imagem sugestiva de sinusite (p<0.01), enquanto para o grupo com 

lesão além da cortical do seio maxilar com solução de continuidade da mesma, 

observou-se 2,41% de casos sugestivos de mucosite contra 12,09% dos casos 

sugestivos de sinusite (Tabela 1). 

 

 



55 

Tabela 1: Alterações sinusais correlacionadas com a presença de 
imagem sugestiva de lesão perirradicular 

 
 ISLPA – Imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio 
maxilar, ISLPI – Imagem sugestiva de lesão perirradicular em estreito contato com a cortical do 
assoalho do seio maxilar, ISLPR – Imagem sugestiva de lesão perirradicular promovendo 
rompimento da cortical do assoalho do seio maxilar. 
Análise estatística utilizada teste qui quadrado: **p<0,01 / * p>0,05.  
 

Outro achado interessante foi o fato que, ao avaliar apenas os casos nos 

quais a membrana sinusal media 10mm ou mais (n=28 seios maxilares ou 

22,58% dos casos), observou-se que em 92,85% desses casos (26 seios) 

havia pelo menos 1 dente com lesão perirradicular associada. Ao restringir a 

análise apenas aos dentes cujas lesões atingiam a cortical do seio maxilar, 

observou-se que os mesmos correspondiam a 67,85% dos casos de 

espessamento maior do que 10mm (19 seios).  

Em apenas 2 casos onde havia um grande espessamento, não havia 

nenhuma lesão perirradicular associada.  

O velamento do seio maxilar foi avaliado utilizando como referência o 

escore de Lund-Mackay. Ao analisar apenas o lado direito, observou-se que o 

seio maxilar direito apresentou-se parcialmente velado em 55,93% das TCFC, e 

completamente velado em apenas 1,69% dos casos. Com relação ao lado 

esquerdo, o seio maxilar apresentou velamento parcial em 56,92% dos casos, 

enquanto em 9,23% dos casos, apresentou-se completamente velado.  

Na avaliação de ambos os seios maxilares (n=124), observou-se 

velamento parcial em 54,45% e velamento total em 5,64% dos exames (Figura 
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8).

 

 Figura 8. Escore de Lund-Mackay e condição sinusal de acordo com a espessura da 
membrana (mucosa) sinusal. 
 

 
No presente estudo, ao analisar a relação entre a lesão perirradicular e o 

seio maxilar, dente a dente, observou-se que 531 regiões perirradiculares 

avaliadas (64,44%) não apresentavam imagens sugestivas de lesões 

perirradiculares e 293 (35,56%) dos periápices apresentavam imagens 

sugestivas de lesões perirradiculares. Totalizando 153 dentes com imagens 

sugestivas de lesões perirradiculares (41,56%).  

Dessas lesões observadas, 156 (18,93%) estavam localizadas aquém da 

cortical do seio maxilar; 101 (12,25%) estavam localizadas em estreito contato 

com o seio maxilar sem apresentar ruptura da cortical e 36 (4,36%) 

apresentavam-se em estreito contato com o seio e com solução de continuidade 

da cortical do seio maxilar. A relação entre a lesão perirradicular (quando 

presente) e o assoalho do seio maxilar foi avaliada em 368 dentes, totalizando 

824 periápices (cada raiz foi avaliada individualmente). O percentual de seios 

maxilares com alterações patológicas (mucosite/ sinusite) foi superior (57,62% e 

66,14%) aos seios maxilares saudáveis (42,37% e 33,84% para os lados direito 
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e esquerdo, respectivamente) e essa diferença foi estatisticamente significativa 

(p<0.05) (Tabela 2). 

Tabela 2: Relação da imagem sugestiva de lesão perirradicular com 
normalidade ou alteração patológica da membrana sinusal 

  AISLP ISLPA ISLPI ISLPR SMD SME 
       

NORMALIDADE 64,44%    42,37% 33,84% 
       

ALTERAÇÃO   18,93% 12,25% 4,36% 57,52%* 66,14%* 
 

AISLP – Ausência de imagem sugestiva de lesão perirradicular, ISLPA – Imagem sugestiva de 
lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar, ISLPI – Imagem sugestiva de 
lesão perirradicular em estreito contato com a cortical do assoalho do seio maxilar, ISLPR – 
Imagem sugestiva de lesão perirradicular promovendo rompimento da cortical do assoalho do 
seio maxilar, SMD – Seio maxilar direito, SME – Seio maxilar esquerdo. 
*Diferença entre as frequências de imagens sugestivas de alteração patológica da membrana 
sinusal e normalidade usando o teste qui quadrado (p<0.05 para ambos os lados). 
 

Ao analisar a relação entre lesão perirradicular e seio maxilar, dente a 

dente, observou-se: 

Na análise do dente 14, na raiz V: 18 raízes (38,29%) apresentavam-se 

com imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do 

seio maxilar e 29 raízes (61,7%) apresentavam-se sem imagem sugestiva de 

lesão perirradicular. Porém não havia raiz apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular em estreito contato com a cortical do assoalho do seio 

maxilar. Na raiz P observou-se que 13 raízes (27,65%) apresentavam imagem 

sugestiva de lesão perirradicular aquém do seio maxilar e 34 raízes não 

apresentavam imagem sugestiva de lesão perirradicular. 

 O dente 15 teve como resultado: 22 dentes (52,38%) não apresentavam 

imagem sugestiva de lesão perirradicular. 12 dentes (28,57%) apresentavam 

imagem sugestiva de lesão aquém da cortical do assoalho do seio maxilar e 8 

dentes (19,04%) apresentavam imagem sugestiva de lesão perirradicular em 

estreito contato com a cortical do seio maxilar, sem ruptura da mesma. 
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A análise do dente 16 foi feita individualmente para cada raiz. No caso da 

raiz MV: 16 raízes não apresentavam imagem sugestiva de lesão perirradicular 

(44,44%); 10 raízes (27,77%) apresentavam imagem sugestiva de lesão 

perirradicular aquém do seio maxilar; 7 raízes (19,44%) apresentavam imagem 

sugestiva de lesão perirradicular em estreito contato com a cortical do assoalho 

do seio maxilar sem ruptura da cortical e 3 raízes (8,33%) apresentavam imagem 

sugestiva de lesão perirradicular com ruptura da cortical do assoalho do seio 

maxilar. Na avaliação da raiz DV: 21 raízes não apresentavam imagem sugestiva 

de lesão perirradicular (58,33%); 9 raízes (25%) apresentavam imagem 

sugestiva de lesão perirradicular aquém do ápice; 5 raízes (13,88%) 

apresentavam imagem sugestiva de lesão perirradicular em estreito contato com 

a cortical do assoalho do seio maxilar, porém, sem ruptura da cortical e 1 raiz 

apresentava ruptura da cortical do seio maxilar (2,77%). No caso da raiz P, 

observou-se 21 raízes (58,33%) sem imagem sugestiva de lesão perirradicular; 

5 raízes (13,88%) que tinham imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém 

da cortical do assoalho do seio maxilar; 4 raízes (11,11%) que tinham imagem 

sugestiva de lesão perirradicular atingindo a cortical do seio e sem ruptura e 6 

raízes (16,66%) que tinham imagem sugestiva de lesão perirradicular com 

ruptura da cortical do assoalho do seio maxilar. 

 Com relação ao dente 17, observou-se que para a raiz MV: 33 raízes 

(82,5%) apresentavam-se sem imagem sugestiva de lesão perirradicular; 2 (5%) 

com imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do 

seio maxilar; 3 (7,5%) com imagem sugestiva de lesão perirradicular adjacente 

à cortical do assoalho do seio maxilar, porém mantendo-a íntegra e 2 (5%) com 

imagem sugestiva de lesão perirradicular com ruptura da cortical do assoalho do 
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seio maxilar. Para a raiz DV: 31 raízes (77,5%) apresentavam-se sem imagem 

sugestiva de lesão perirradicular; 2 com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular aquém (5%); 5 com imagem sugestiva de lesão perirradicular no 

nível da cortical do assoalho do seio maxilar (12,5%) e 2 (5%) com imagem 

sugestiva de lesão perirradicular e solução de continuidade na cortical do seio 

maxilar. Na análise da raiz P: 30 raízes (75%) apresentavam-se sem imagem 

sugestiva de lesão perirradicular; 2 (5%) com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular aquém; 4 (10%) com imagem sugestiva de lesão perirradicular em 

contato com a cortical do assoalho do seio maxilar e cortical íntegra e 4 (10%) 

com imagem sugestiva de lesão perirradicular e solução de continuidade da 

cortical do seio. 

Na avaliação do dente 24 a raiz V apresentou 36 raízes (67,92%) sem 

imagem sugestiva de lesão perirradicular; 15 raízes (28,3%) com imagem 

sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar; 

2 raízes (3,77%) com imagem sugestiva de lesão perirradicular no nível da 

cortical do assoalho do seio maxilar e cortical íntegra. Já para a raiz P observou-

se 33 raízes sem imagem sugestiva de lesão perirradicular (62,26%); 17 raízes 

com imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do 

seio maxilar (32,07%); 2 raízes (3,77%) com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular com estreita relação com a cortical do assoalho do seio maxilar, 

porém com a cortical íntegra e 1 raiz (1,88%) com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular e cortical rompida. 

Os resultados observados no dente 25 foram: 27 raízes sem imagem 

sugestiva de lesão perirradicular (56,25%); 11 (22,91%) com imagem sugestiva 

de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar; 9 (18,75%) 
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com imagem sugestiva de lesão perirradicular em contato com a cortical do 

assoalho do seio maxilar e a cortical íntegra e 1 (2,08%) com solução de 

continuidade da cortical. 

 No dente 26 a raiz MV apresentou: 18 casos sem imagem sugestiva de 

lesão perirradicular (39,13%); 11 (23,91%) com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar; 14 (30,43%) com 

imagem sugestiva de lesão perirradicular intimamente relacionada com a cortical 

do assoalho do seio maxilar e 3 (6,52%) com solução de continuidade. Na raiz 

DV foram observadas 25 raízes sem imagem sugestiva de lesão perirradicular 

(54,34%); 11 (23,91%) com imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém da 

cortical do assoalho do seio maxilar; 8 (17,39%) com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular em contato com a cortical do assoalho do seio maxilar o seio e 2 

(4,34%) com solução de continuidade. A raiz P apresentou umas 30 raízes sem 

imagem sugestiva de lesão perirradicular (65,21%); 12 raízes com imagem 

sugestiva de lesão perirradicular próxima à cortical do assoalho do seio maxilar 

(26,08%) e 4 (8,69%) com solução de continuidade. 

 A avaliação do dente 27 evidenciou na raiz MV 43 raízes sem imagem 

sugestiva de lesão perirradicular (76,78%); 5 raizes com imagem sugestiva de 

lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar (8,92%); 6 

raizes com imagem sugestiva de lesão perirradicular no nível da cortical do 

assoalho do seio maxilar (10,71%) e 2 com ruptura de continuidade (3,57%). Na 

raiz DV 43 raízes sem imagem sugestiva de lesão perirradicular (76,78%); 6 

raízes com imagem sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do 

assoalho do seio maxilar (10,71%); 6 raizes com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular no nível da cortical do assoalho do seio maxilar (10,71%) e 1 com 



61 

ruptura de continuidade (1,78%). Na raiz P, 39 raízes apresentavam-se sem 

imagem sugestiva de lesão perirradicular (69,64%); 7 raízes com imagem 

sugestiva de lesão perirradicular aquém da cortical do assoalho do seio maxilar 

(12,5%); 6 raízes com imagem sugestiva de lesão perirradicular no nível da 

cortical do assoalho do seio maxilar (10,71%) e 4 com ruptura de continuidade 

(7,14%) (Tabela 3). 

Tabela 3. Frequência de imagens sugestivas de lesões perirradiculares 
e sua relação com o seio maxilar 

 
SL – Sem lesão perirradicular, LASM – lesão aquém da cortical do seio maxilar, LSM – lesão na 
cortical do assoalho do seio maxilar, LRSM – lesão com rompimento da cortical do assoalho do 
seio maxilar. 
 

Com relação à frequência de tratamento endodôntico e à prevalência de 

imagens sugestivas de lesão perirradicular primária ou secundária associada a 

esses dentes, observou-se que praticamente metade dos elementos dentários 

analisados apresentava-se sadio do ponto de vista endodôntico. No entanto, 

AVALIADOS SL AVALIADOS LASM AVALIADOS LSM AVALIADOS LRSM
14 V 29 61,70% 18 38,29% - -

14 P 34 72,31% 13 27,65% - -

15 22 52,38% 12 28,57% 8 19,04% -

16 MV 16 44,44% 10 27,77% 7 19,44% 3 8,33%

16 DV 21 58,33% 9 25,00% 5 13,88% 1 2,77%

16P 21 58,33% 5 13,88% 4 11,11% 6 16,66%

17 MV 33 82,50% 2 5,00% 3 7,50% 2 5,00%

17DV 31 77,50% 2 5,00% 5 12,50% 2 5,00%

17 P 30 75,00% 2 5,00% 4 10,00% 4 10,00%

24 V 36 67,92% 15 28,30% 2 3,77% -

24P 33 62,26% 17 32,07% 2 3,77% 1 1,88%

25 27 56,25% 11 22,91% 9 18,75% 1 2,08%

26MV 18 39,13% 11 23,91% 14 30,43% 3 6,52%

26DV 25 54,34% 11 23,91% 8 17,39% 2 4,34%

26P 18 39,13% 11 23,91% 14 30,43% 3 6,52%

27MV 43 76,78% 5 8,92% 6 10,71% 2 3,57%

27DV 43 76,78% 6 10,71% 6 10,71% 1 1,78%

27P 39 69,64% 7 12,50% 6 10,71% 4 7,14%
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houve um percentual significativo de casos de lesões associadas a dentes 

endodonticamente tratados (figura 9). 

 
 
Figura 9. Prevalência da lesão perirradicular em dentes com ou sem tratamento endodôntico. 
  

 
A prevalência da periodontite apical primária observada no estudo foi de 

13,58%. Entretanto, chama atenção que 27,98% das imagens sugestivas de 

lesões perirradiculares apresentaram-se associadas a dentes com tratamento 

endodôntico prévio (caracterizando periodontite apical secundária ou um 

processo de reparo em andamento). Somente 9,23% dos dentes avaliados com 

tratamento endodôntico prévio apresentaram ausência de alterações na região 

perirradicular.  

A avaliação da prevalência de imagem sugestiva de lesão perirradicular 

em cada grupo de dentes pode ser observada na tabela 4: 
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Tabela 4. Prevalência de imagem sugestiva de lesão perirradicular por dente 

 

STSL- sem tratamento endodôntico e sem lesão perirradicular, CLP- com lesão perirradicular 
primária, CTSL- com tratamento endodôntico e sem lesão perirradicular, CTCL- com tratamento 
endodôntico e com lesão perirradicular. 
 
 O teste do qui quadrado mostrou que a presença de lesão perirradicular 

não estava associada com o velamento do seio maxilar (p=0,748). No entanto, 

quando avaliada a relação entre a proximidade da lesão com o seio maxilar e a 

presença de velamento, observou-se que nos casos onde a lesão encontrava-

se em contato com a cortical do seio maxilar, havia associação significativa entre 

as variáveis para o seio maxilar direito (p=0,012) e uma tendência a associação 

para o lado esquerdo (p=0,059). 

 A análise por meio de um modelo de regressão logística no qual foram 

incluídas as variáveis gênero, idade, distância da lesão ao seio maxilar não 

mostrou relação entre as variáveis e alterações sinusais. No entanto, o mesmo 

modelo mostrou que nos casos onde havia velamento do seio maxilar, havia 

maior chance de existir uma lesão perirradicular intimamente relacionada ao seio 

maxilar (p=0,007). 

 

14 15 16 17 24 25 26 27
STSL 53,19% 42,85% 41,66% 67,50% 56,60% 43,75% 30,43% 55,35%

CLP 8,51% 9,52% 5,55% 15,00% 14,28% 14,58% 17,39% 14,28%

CTSL 10,63% 9,52% 2,77% 7,50% 11,32% 12,50% 8,69% 14,28%

CTCL 27,65% 38,09% 50,00% 10,00% 16,98% 29,16% 43,47% 16,07%
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8. DISCUSSÃO 

O seio maxilar é uma estrutura anatômica importante que apresenta 

contínua expansão e pneumatização ao longo da vida e cuja localização 

anatômica intermediária entre a cavidade nasal e a cavidade oral, faz com que 

o mesmo se torne uma estrutura possivelmente vulnerável à invasão de 

microrganismos (MEHRA & MURAD, 2004). As raízes dos pré-molares e 

molares estão situadas abaixo do assoalho do seio maxilar, sendo que as raízes 

do segundo molar são as que apresentam a relação mais estreita com esta 

estrutura anatômica adjacente, tendo em média uma distância de 1,97mm do 

ápice radicular até o assoalho do seio maxilar. Os achados do presente estudo 

estão em concordância com os resultados descritos por MEHRA & MURAD 

(2004) e BROOK (2006), que também observaram uma estreita relação do seio 

maxilar com a região perirradicular dos segundos molares superiores, 

particularmente a raiz mésio-vestibular apresentando uma distância média de 

1,69mm e 1,55mm nos dentes 17 e 27 respectivamente. Entretanto foi observado 

um grande intervalo de variação para cada raiz, como por exemplo, o dente 17 

apresentou na raiz mésio-vestibular um intervalo de variação de 0mm a 

14,29mm; na raiz disto-vestibular apresentou um intervalo de 0mm a 14,73mm 

e a raiz palatina observou-se um intervalo ainda maior, variando de 0mm a 

17,91mm. Com relação ao dente 27 observou-se intervalos de variação na raiz 

mésio-vestibular, disto-vestibular e palatina de 0mm a 6,36mm, 0mm a 8,76mm 

e 0mm a 10,75mm respectivamente. O intervalo da variação descrito neste 

estudo evidencia a importância da avaliação individualizada para diagnóstico, 

planejamento e execução de tratamentos, como tratamento endodôntico e 
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procedimentos cirúrgicos realizados adjacentes ao assoalho do seio maxilar, 

uma vez que em casos de maior proximidade entre periápice e seio maxilar, o 

risco de invadir essa estrutura anatômica durante a manipulação odontológica é 

maior, podendo levar a complicações e sinusopatias. 

Em contrapartida, os dentes que apresentaram a maior distância entre a 

região perirradicular e a cortical do assoalho do seio maxilar foram os primeiros 

pré-molares, especialmente as raízes vestibulares dos dentes 14 e 24, que 

apresentaram uma distância média de 7,81mm e 6,22mm respectivamente. 

Embora os primeiros pré-molares tenham demonstrado neste estudo a média de 

maior distância da região perirradicular a cortical do assoalho do seio maxilar, o 

intervalo de variação observado foi importante. O dente 14 apresentou na raiz V 

um intervalo de 0mm a 19,11mm e na raiz palatina variou desde 0mm a 17, 

61mm; e o dente 24 demonstrou um intervalo de 0mm a 13,64mm na raiz 

vestibular e de 0mm a 12,46mm na raiz palatina. A discrepância evidenciada no 

presente estudo pode ser correlacionada tanto com variações anatômicas 

individuais, como com a contínua expansão e pneumatização que o seio maxilar 

sofre ao longo de toda a vida do indivíduo, especialmente nos casos de ausência 

de dentes, que vão corroborar com o deslocamento inferior do assoalho do seio 

maxilar em direção as raízes dos dentes posteriores superiores (BROOK, 2006). 

No estudo de MAILLET et al. (2011), os molares apresentaram 11 vezes 

mais probabilidade de associações com a sinusite odontogênica que os pré-

molares; e a raiz que se mostrou com a maior proximidade do seio maxilar, foi a 

raiz mésio-vestibular do segundo molar. Esses dados estão em concordância 

com os achados do presente estudo, sugerindo que os segundos molares devem 

ser abordados endodonticamente de forma mais cautelosa com o objetivo de 
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evitar extravasamento de material obturador ou da solução irrigadora para o seio 

maxilar. Da mesma forma, o tratamento e proservação de lesões endodônticas 

primárias ou secundárias associadas aos molares superiores deveria levar em 

conta a relação entre a região perirradicular e o seio maxilar e, sempre que 

possível, o cirurgião-dentista responsável pelo caso, deveria atentar para a 

presença de alterações na mucosa sinusal e acompanhar a resposta da mesma 

à terapia endodôntica. 

No presente estudo, os dentes foram avaliados individualmente quanto à 

presença ou não de lesão perirradicular, e quando a lesão estava presente foi 

avaliada sua relação com a cortical do seio maxilar e possíveis repercussões na 

mucosa sinusal. Os primeiros e segundos pré-molares bilateralmente 

apresentaram uma maior frequência de regiões perirradiculares saudáveis. Além 

disso, os pré-molares não apresentavam lesões em estreito contato com o seio 

maxilar. Este último achado deve-se basicamente a sua posição anatômica mais 

distante da cortical do seio maxilar (MEHRA & MURAD, 2004).  

 Avaliando comparativamente os dentes molares, o grupo dos segundos 

molares apresentou o maior percentual de regiões perirradiculares saudáveis, 

sendo que a raiz mésio-vestibular do dente 17 demonstrou um percentual de 

82,5% de raízes sem imagem sugestiva de lesão perirradicular e o dente 27 na 

avaliação da mesma raiz apresentou 76,78% sem imagem sugestiva de lesão 

perirradicular. 

O grupo dos primeiros molares evidenciou um maior percentual de regiões 

perirradiculares saudáveis, entretanto inferior aos segundos molares. No dente 

16 observou ausência de imagem sugestiva de lesão perirradicular em 44,44% 

das raízes mésio-vestibular; 58,33% das raízes disto-vestibular e 58,33% das 
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raizes palatina. O dente 26 apresentou 39,13% de regiões perirradiculares 

saudáveis na raiz mésio-vestibular, 54,34% na raiz disto-vestibular e 65,21% na 

raiz palatina. Enquanto que o resultado esperado era um maior percentual de 

comprometimento da região perirradicular, diante da alta prevalência de 

periodontite apical relatada na literatura. A prevalência de lesões perirradiculares 

observada no grupo avaliado foi compatível com o descrito na literatura para 

lesões perirradiculares (GARY et al., 2009). Torna-se digo de nota, que o objetivo 

do presente estudo não foi um levantamento da prevalência das lesões 

perirradiculares, no qual o critério de seleção da amostra consistiu da inclusão 

de casos de pelo menos um dente avaliado apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular, possibilitando um viés desta variável. 

O presente estudo observou individualmente o total de 293 (35,56%) 

imagens sugestivas de lesão perirradicular, evidenciando uma variação entre os 

grupos. Segundo a literatura, dependendo de cada estudo, esta variação pode 

ser muito grande. 

As imagens sugestivas de lesões perirradiculares observadas neste 

estudo associadas com dentes tratados endodonticamente não podem ser 

classificadas em lesões perirradiculares secundárias ou persistentes, e até 

mesmo de reparo pelo fato de ser um estudo transversal. Neste estudo não foi 

avaliada a qualidade do tratamento endodôntico realizado.  

 De todas as imagens observadas, 156 (18,93%) apresentaram-se 

localizadas aquém da cortical do assoalho do seio maxilar; 101 (12,25%) 

apresentavam se em estreito contato com a cortical do assoalho do seio maxilar, 

porém mantendo-a íntegra; e em uma prevalência menor, foi observada 36 

(4,36%) de imagens sugestivas de lesão perirradicular com solução de 
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continuidade da cortical do seio maxilar. Os achados deste estudo podem ser 

embasados nos relatos da literatura de BROOK (2006) e MAILLET et al. (2011), 

os quais associam a baixa incidência de sinusite odontogênica, mesmo diante 

da alta frequência de infecções dentária, devido à espessura de ossos corticais 

que constitui uma barreira efetiva a penetração de infecções odontogênicas. Em 

contrapartida, os relatos de BORNSTEIN et al. (2012) destacam que a média da 

espessura da cortical do assoalho do seio maxilar adjacente às raízes do 

primeiro e do segundo molares com lesão perirradicular é de 1,77mm. 

Demonstrando-se superior quando comparada ao grupo dos pacientes sem 

lesão perirradicular, que apresentam média de 1mm de espessura da cortical do 

assoalho do seio maxilar. Segundo BORNSTEIN et al. (2012) esta diferença 

significante entre os dois grupos nunca foi descrita antes na literatura. Uma 

possível explicação para esse achado poderia ser que a lesão perirradicular 

crônica poderia expandir a cortical óssea do seio maxilar levando a um 

abaulamento da mesma, e ao eventual aumento da distância entre o seio e a 

lesão. Isso seria mais razoável de se supor que aconteça nos casos de cistos 

perirradiculares. No entanto, ainda não há evidência confirmando essa hipótese.  

A relação da lesão perirradicular com a cortical do assoalho do seio 

maxilar deve ser considerada corroborando na correlação de alterações dentais 

desencadearem possíveis alterações sinusais, pois os resultados deste trabalho 

mostraram que quanto menor for a distância entre a imagem sugestiva de lesão 

perirradicular e a cortical do assoalho do seio maxilar, mais expressivas se 

apresentaram as alterações dos seios maxilares avaliados. 

A prevalência de imagem sugestiva de lesão perirradicular na amostra 

estudada foi de 35,56%, segundo GARY et al. (2009) a periodontite apical 
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primária é a doença bacteriana mais comum em humanos, acometendo 64% de 

indivíduos da população mundial.  

Neste estudo a maior prevalência observada foi de 181 dentes (49,18% de 

todos os casos avaliados) nos quais não apresentaram nem tratamento 

endodôntico nem lesão perirradicular. Essa condição de saúde endodôntica foi 

mais prevalente em todos os grupos de dentes analisados, tanto pré-molares 

quanto molares. A lesão perirradicular primária foi observada em 50 dentes 

(13,58%) e a presença de tratamento endodôntico, porém sem lesão 

perirradicular foi observada em 34 dentes (9,23%). A presença de tratamento 

endodôntico com imagem sugestiva de lesão perirradicular foi marcada em 103 

dentes (27,98%).  

Avaliando os grupos de dentes individualmente a variável que 

percentualmente mais se destacou foi a presença de tratamento endodôntico 

com imagem sugestiva de lesão perirradicular, exceto no grupo do dente 17 que 

apresentou uma maior prevalência de lesões perirradiculares primárias. 

No estudo atual a prevalência da presença de dentes endodonticamente 

tratados associados com imagem sugestiva de lesão perirradicular (lesão 

secundária/ persistentes) demonstrou-se superior à prevalência de dentes sem 

tratamento endodôntico associados com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular (lesão primária), ressaltando a necessidade da revisão das etapas 

de controle e desinfecção utilizadas para o tratamento endodôntico, pois 

segundo SIQUEIRA & ROÇAS (2009) as infecções secundárias são causadas 

por microrganismos que não estavam presentem na infecção primária e foram 

introduzidos no sistema de canais radiculares durante a intervenção; e as 

infecções persistentes se caracterizam por membros da infecção primária ou 
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secundária que persistiu após todo o protocolo de desinfecção do sistema de 

canais radiculares.  

Neste estudo não foi avaliado o padrão de tratamento endodôntico 

realizado. Além disso, por tratar-se de um estudo transversal baseado na 

avaliação de imagens, a confirmação da presença de lesão perirradicular nos 

casos sugestivos de periodontite apical secundária fica inviabilizada pela 

ausência de dados clínicos, impossibilitando determinar se a imagem presente 

refere-se a uma lesão perirradicular está evoluindo, estável ou regredindo. 

Em concordância com a literatura atual (LIMA et al. 2014; PONCE et al. 

2014 e KRUSE et al. 2015), o percentual alto de lesões perirradiculares 

possivelmente mantidas pode ser atribuído à sensibilidade da técnica de imagem 

utilizada, uma vez que a TCFC é um exame tridimensional que minimiza as 

limitações da técnica radiográfica convencional normalmente utilizada na 

proservação dos tratamentos endodônticos.  

A análise da espessura da membrana sinusal e sua possível relação com 

sinusopatias usou como referência as medidas propostas por NURBAKHSH et 

al. (2011), segundo as quais, membranas sinusais não detectáveis ao exame, 

ou medindo até 1mm de espessura seriam compatíveis com saúde; membranas 

medindo até 3,54mm seriam compatíveis com mucosite e membranas >3,54mm 

seriam compatíveis com sinusite. Dessa forma, na amostra incluída no estudo, 

observamos uma alta prevalência de imagens nas quais a membrana sinusal 

apresentava-se espessada, sendo que em 16,12% dos casos a mesma 

apresentava-se com espessura compatível com mucosite e em 45,96% dos 

casos apresentava-se com espessura compatível com sinusite.  
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Quando se avaliaram apenas os elementos dentários que apresentavam 

imagem sugestiva de lesão perirradicular, a prevalência de imagem sugestiva de 

mucosite foi de 13,69% e de imagem sugestiva de sinusite foi de 41,92%, sem 

diferença estatística entre os grupos com lesão e a prevalência geral (p>0.05 

para ambos). 

Comparando os achados do presente estudo com os descritos por 

NURBAKHSH et al. (2011), no qual foram avaliados apenas elementos com 

periodontite apical, observa-se uma prevalência menor de casos de 

espessamento sugestivos de mucosite na nossa amostra (13,69% versus 56%). 

No entanto, ao avaliar os dentes com lesão, levando em conta a relação 

entre a lesão perirradicular e o seio maxilar, observou-se que nos casos onde a 

lesão se encontrava em contato mais estreito com o seio maxilar, havia maior 

espessamento da membrana sinusal, com imagem sugestiva de sinusite, 

conforme demonstrado previamente na tabela 1. 

Nos dentes com lesão aquém do seio maxilar, houve uma prevalência de 

7,25% de imagem sugestiva de mucosite contra 9,67% de imagem sugestiva de 

sinusite, sem diferença estatística entre os grupos. Para o grupo com lesão 

atingindo a cortical do seio maxilar, sem ruptura de continuidade da mesma, 

houve 4,03% dos casos com imagem sugestiva de mucosite contra 20,16% dos 

casos com imagem sugestiva de sinusite (p<0.01), enquanto para o grupo com 

lesão além da cortical do seio maxilar com solução de continuidade da mesma, 

observou-se 2,41% de casos sugestivos de mucosite contra 12,09% dos casos 

sugestivos de sinusite.  

Outro achado interessante foi o fato que, ao avaliar apenas os casos nos 

quais a membrana sinusal media 10mm ou mais (n=28 seios maxilares ou 
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22,58% dos casos), observou-se que em 92,85% desses casos (26 seios) havia 

pelo menos 1 dente com lesão perirradicular associada. Desse total, 19 seios 

maxilares (67,85% do total de seios com velamento extenso) estavam 

associados com a presença de dentes cujas lesões atingiam a cortical do seio 

maxilar e em apenas 2 casos onde havia um grande espessamento, não havia 

nenhuma lesão perirradicular associada.  

 Tais achados devem ser interpretados de forma cautelosa, já que a 

metodologia do presente estudo não permite o diagnóstico de sinusite, uma vez 

que não foi possível o acesso à história médica do paciente. Entretanto, os 

resultados sugerem que casos onde o velamento do seio é mais extenso são 

mais frequentes quando há a presença de lesões intimamente relacionadas com 

o seio maxilar. Essas lesões poderiam desencadear uma resposta 

inflamatória/infecciosa mais intensa no seio maxilar adjacente com consequente 

espessamento mucoso. Essa hipótese ainda é objeto de controvérsia uma vez 

que apesar de existirem estudos sugerindo que a principal causa de sinusite 

paranasal unilateral é a infecção odontogênica (MATSUMOTO et al. 2015), a 

literatura reporta uma grande variação da prevalência de sinusite odontogênica, 

variando de 10% até 50% (MEHRA & MURAD, 2004; MAILLET et al. 2011; 

FERGUSON, 2014). Tal variação deve-se entre outros fatores, a diferentes 

definições do que é sinusite odontogênica e ao fato que o velamento do seio 

maxilar, mesmo unilateral pode ter diferentes causas não odontológicas como 

infecções fúngicas, pólipos e neoplasias (CHEN et al. 2010).  

Ainda com relação ao espessamento mucoso, a literatura reporta que o 

espessamento da membrana sinusal é quase 10 vezes mais comum em 

indivíduos que apresentam lesão perirradicular, tendo como principal causa a 
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infecção endodôntica ou periodontal dos dentes posteriores da maxila (CHEMLI 

et al., 2012). 

Entretanto, um estudo de PHOTHIKHUN et al. (2012) não encontrou 

associação entre lesões periapicais e tratamento endodôntico e espessamento 

mucoso, sugerindo que a apenas perda óssea periodontal poderia desempenhar 

um papel na etiologia da sinusite odontogênica. 

Esses resultados divergem dos estudos de VALO et al. (2010) e 

BORNSTEIN et al. (2012) que observaram que as raízes com lesões 

perirradiculares tendem a ter membrana sinusal adjacentes elas mais espessas 

quando comparadas com raízes sem patologia periapical. BORNSTEIN et al. 

(2012) constataram no seu estudo que no grupo que apresentava as lesões 

perirradiculares, o espessamento da membrana sinusal foi estatisticamente 

maior em relação ao grupo que não apresentava lesão perirradicular. Com isso 

concluiu-se que condições que violem a integridade do osso do seio maxilar e 

da membrana sinusal aumentam consideravelmente o risco da sinusite 

odontogênica. Os autores observaram ainda que o espessamento mais 

frequentemente encontrado foi do tipo plano e raso. 

No presente estudo a presença de lesão perirradicular não estava 

associada com o velamento do seio maxilar (p=0,748). No entanto, quando 

avaliada a relação entre a proximidade da lesão com o seio maxilar e a presença 

de velamento, observou-se que nos casos onde a lesão encontrava-se em 

contato com a cortical do seio maxilar, havia associação significativa entre as 

variáveis para o seio maxilar direito (p=0,012) e uma tendência a associação 

para o lado esquerdo (p=0,059). 
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Segundo BORNSTEIN et al. (2012) a avaliação individualizada de grupos 

de pacientes com lesão perirradicular e sem lesão perirradicular, não 

demonstrou alterações estatisticamente significante na mucosa sinusal, 

igualmente ao observado no presente estudo. Entretanto, quando ambos os 

grupos foram submetidos a comparação, observou-se uma diferença estatística 

importante entre eles. Os pacientes que apresentaram a lesão perirradicular, 

consequentemente apresentaram mais espessamento tanto do osso cortical 

quanto da membrana sinusal. Contrapondo-se ao grupo anterior, o grupo com a 

região perirradicular saudável apresentou-se estatisticamente superior quanto 

ao quesito saúde sinusal. Este achado pode ser explicado pela seleção da 

amostra do primeiro grupo não apresentar estratificação das lesões 

perirradiculares. 

A ausência de associação entre a simples presença da lesão perirradicular 

e alterações da membrana sinusal ou sinusopatias, parece ser coerente, uma 

vez que há grande variabilidade entre as distâncias observadas entre o periápice 

e o seio maxilar. É provável e sensato imaginar que para que haja alguma 

repercussão em seio maxilar em consequência de um processo infeccioso de 

origem dentária, essa infecção ou o tecido inflamatório associado a ela esteja 

próximo ou intimamente relacionado com o seio maxilar, concordante com a 

literatura de HOSKISON et al. (2012) correlacionando a sinusite odontogênica 

oriunda de dentes maxilares que apresentam uma distância mínima ou nenhuma 

distância até a cortical do seio maxilar adjacente. Corroborando com os achados 

do presente estudo, BORNSTEIN et al. (2012), destacam que infecções crônicas 

na região perirradicular desencadeiam as alterações no seio maxilar, 

principalmente nos dentes posteriores que se apresentam em estreito contato 
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com a cortical do assoalho do seio maxilar e em condições que violem a 

integridade do osso da cavidade do seio maxilar. 

O modelo de regressão logística aplicado, no qual foram incluídas as 

variáveis gênero, idade, distância da lesão ao seio maxilar não mostrou relação 

entre as variáveis e alterações sinusais. No entanto, o mesmo modelo mostrou 

que nos casos onde havia velamento do seio maxilar, havia maior chance de 

existir uma lesão perirradicular intimamente relacionada ao seio maxilar 

(p=0,007). 

Algumas limitações do presente estudo podem colaborar com a 

interpretação desses resultados. A ausência de dados clínicos e da história 

médica dos pacientes impediu a inclusão no modelo, de variáveis que poderiam 

influenciar nos resultados, esclarecendo melhor essa associação. Seria 

necessário, ao longo da sequência das investigações sobre o assunto, a 

realização de estudos longitudinais nos quais mais informações pudessem ser 

obtidas com relação aos pacientes incluídos no estudo. 

Outra questão importante, é o fato de ter havido uma grande dispersão dos 

dados no momento de realizar as análises estatísticas, reduzindo assim, a 

potência das análises. É possível que em uma análise através de um modelo de 

regressão incluindo uma amostra maior, os resultados obtidos possam 

apresentar maior significância estatística. 

O presente estudo também avaliou a relação anatômica entre o periápice 

dos elementos posteriores e o seio maxilar. No presente estudo, a variabilidade 

foi muito grande para todos os grupos de dentes avaliados, sendo encontradas 

diversas raízes intimamente relacionadas com o seio maxilar. No entanto, essa 

proximidade parece ser maior nos molares posteriores, especialmente nas 
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raízes MV e DP. Tais achados estão de acordo com a literatura sobre o tema 

(UGINCIUS et al., 2006, BROOK, 2006). MEHRA & MURAD (2004) e BROOK 

(2006) afirmam que quanto maior a proximidade do dente com o seio maxilar, 

menor a espessura óssea da cortical do assoalho do seio maxilar. Muitas vezes, 

observa-se somente uma camada de muco periósteo, denominada de 

membrana sinusal, deixando o seio maxilar mais susceptível à infecção 

(BROOK, 2006). 

Essa relação anatômica é importante uma vez que as causas mais comuns 

de sinusite odontogênica são infecções perfurantes na membrana sinusal 

(MEHRA & MURAD, 2004). Dessa forma, quanto mais próximo do seio maxilar 

estiver o periápice doente, maior a probabilidade de ruptura da cortical óssea e 

consequente alteração da membrana sinusal.  

A literatura atual é conclusiva com relação à superioridade das tomografias 

computadorizadas de feixe cônico em comparação com as radiografias 

periapicais, tanto com para o diagnóstico de lesões perirradiculares, quanto para 

visualização da membrana sinusal. De fato, radiografias convencionais são 

pouco ou nada eficientes na avaliação e identificação de alterações na 

membrana sinusal (MAILLET et al., 2011; NURBAKHSH et al., 2011; KRUSE et 

al., 2015). Além disso, as tomografias permitem a realização de medidas lineares 

com grande precisão (BORNSTEIN et al., 2012). 

Dessa forma, no presente estudo foram utilizadas TCFCs para identificar 

imagens sugestivas de lesões perirradiculares, a relação das mesmas com o 

seio maxilar, a espessura da membrana sinusal e evidências de 

sinusopatias/velamento sinusal.  
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No presente estudo o seio maxilar foi avaliado quanto as sinusopatias, 

classificado de acordo com escore de Lund-Mackay, no qual o seio maxilar é 

classificado em totalmente limpo, parcialmente velado e totalmente velado. 

Utilizando-se do escore de Lund-Mackay para classificação da condição do seio 

maxilar, observou-se no seio maxilar direito a prevalência 55,93% de velamento 

parcial, seguida de 42,37% de seios maxilares completamente limpos e 1,69% 

dos seios completamente velados.  Proporcionalmente ao lado direito, o lado 

esquerdo apresentou a maior prevalência de seios maxilares parcialmente 

velados (56,92%), seguida de seios maxilares totalmente limpos (33,84%) e com 

um percentual menos expressivo (9,23%) seios maxilares completamente 

velados. Este resultado correlaciona-se com a baixa incidência de imagens 

sugestivas de lesões perirradiculares em estreito contato com a cortical do 

assoalho do seio maxilar, mantendo a cortical íntegra. A prevalência da alteração 

unilateral do seio maxilar não foi possível observar, considerando que os exames 

tomográficos avaliados foram tanto de maxila completa quanto de hemi-maxila. 

Entretanto MATSUMOTO et al. (2015) descreveram recentemente a correlação 

deste achado radiográfico, onde avaliou 190 pacientes que apresentavam o 

diagnóstico clínico e radiográfico de sinusite unilateral dos seios paranasais, e 

ainda se apresentavam sintomáticos. A causa mais comum de sinusite unilateral 

foi infecção odontogênica em 138 casos (72,6%), seguida de inflamação crônica 

em 43 casos (22,65%), fúngica em 21 casos (11,1%), pólipo em 15 casos (7,9%) 

e corpo estranho em 4 casos (2,1%); sendo que em 74 casos, o dente 

desencadeador da infecção sinusal foi o primeiro molar, e em 66 casos o 

segundo molar, e em 24 o segundo pré-molar, e em 7 o terceiro molar, e em 5 o 

primeiro pré-molar, e em 2 o canino e em 1 o incisivo central. Os resultados de 
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MATSUMOTO et al. (2015) foram de aproximadamente 70% dos casos de 

sinusite unilateral dos seios paranasais correlaciona-se com a infecção 

odontogênica. 

 Nos cortes tomográficos avaliados, foram observadas 824 regiões 

perirradiculares de molares e pré-molares, sendo que 531 das áreas avaliadas 

não apresentavam imagens sugestivas de lesões perirradiculares, 

correspondendo a 64,44% do total de casos avaliados. Do total das regiões 

perirradiculares avaliadas 293 apresentavam imagem sugestiva de lesão 

perirradicular, correspondendo a 35,56% de todas as regiões avaliadas. Dentre 

as possíveis lesões perirradiculares observadas, 156 (18,93%) estavam 

localizadas aquém da cortical do assoalho do seio maxilar; 101 (12,25%) 

estavam localizadas em íntimo contato com o seio maxilar sem apresentar 

ruptura da cortical e 36 (4,36%) apresentava-se em íntimo contato com o seio 

maxilar e com solução de continuidade. Estes números são similares ao estudo 

de IMURA et al. (2007) que apresenta uma prevalência de periodontite apical de 

34,7%, o qual foram avaliados 2000 casos. ESTRELA et al. (2008) destacam 

que a periodontite apical foi diagnosticada em 39,5% dos casos nos quais foram 

utilizados a radiografia periapical; e em 60,9% dos casos nos quais foram 

utilizados a TCFC. 

O presente estudo avaliou tomograficamente todas as imagens, fato que 

segundo os relatos da literatura (ESTRELA et al., 2008) pode minimizar as 

interferências do observador; contribuindo para uma maior prevalência das 

lesões perirradiculares quando comparadas com estudos que utilizaram 

somente métodos de diagnósticos convencionais. A prevalência aumentada nos 

estudos que incluem TCFC é concordante com a revisão sistemática de KRUSE 
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et al. (2015) no qual a TCFC detecta 3,4% mais lesões perirradiculares que as 

radiografias periapicais e também na revisão de PATEL et al. (2014) detectou-

se 38% mais lesões utilizando a TCFC em comparação com a radiografia 

periapical. Segundo LIMA et al. (2014) as radiografias periapicais não foram 

confiáveis nem para o diagnóstico da ausência de lesão perirradicular nem para 

avaliação da redução do tamanho da lesão perirradicular. 

No estudo de MOURA et al. (2014) a periodontite apical avaliada por meio 

de radiografias periapicais apresentou-se com percentual menor ao encontrado 

no presente estudo, evidenciou-se 28%, 19,4% e 51,3% nos dentes anteriores, 

pré-molares e molares respectivamente, confirmando a eficácia do exame por 

imagem tridimensional. 

Segundo a literatura, a sinusite odontogênica foi identificada como um 

espessamento localizado na mucosa do seio maxilar adjacente ao dente 

comprometido (lesões cariosas extensas, restaurações extensas e sítios de 

exodontias). A sinusite crônica odontogênica é uma das causas mais comuns da 

sinusite crônica devido à mínima distância entre a região perirradicular com o 

assoalho do seio maxilar, a qual leva ao rompimento da membrana sinusal e 

assim aumenta os riscos do desenvolvimento desta patologia, associados a 

sintomas dentários, história de cirurgia dentária prévia e sinusite recorrente, que 

não apresenta melhora com a terapia convencional (HOSKISON et al., 2012). A 

possibilidade de diagnóstico da sinusite odontogênica equivalente ao estudo de 

HOSKISON et al. (2012) no presente estudo não se torna viável, por se tratar de 

uma patologia que necessita da associação dos dados clínicos e radiográficos. 

A alteração dos seios maxilares avaliada somente radiograficamente permite 

gerar uma hipótese, que necessita da avaliação dentária adequada para 
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caracterizar a sinusite odontogênica. A sinusite odontogênica no estudo de 

MAILLET et al. (2011) foi avaliada tomograficamente, e subdividida em 4 

categorias, sendo a primeira o seio maxilar normal (mucosa normal ou 

espessamento uniforme < 2mm); a segunda foi a sinusite odontogênica 

relacionada ao comprometimento dentário (o espessamento da mucosa sinusal 

apresentava-se  adjacente aos dentes com lesão cariosa, restauração deficiente 

ou sítios de exodontias com ou sem evidências radiográficas de lesão 

perirradicular); a terceira classificação foi a sinusite de origem não odontogênica 

(o espessamento da mucosa apresentava ou não correlação com dentes, 

entretanto quando relacionava com os dentes observou-se a ausência de lesões 

cariosas, o tratamento endodôntico de qualidade e sem evidências radiográficas 

de lesões perirradiculares; e a quarta classificação relacionou-se a sinusite de 

origem indeterminada ( o espessamento da mucosa sinusal ocorre, porém não 

apresenta-se correlacionado nem ao dente saudável, nem ao dente 

comprometido).  A prevalência da sinusite descrita por MAILLET et al. (2011) 

apresenta 86% dos casos com potencial odontogênico, esta alta prevalência 

pode ser justificada tanto pela sensibilidade do método de imagem utilizado 

quanto pela observação dos casos de forma estratificada, avaliando de forma 

individualizada cada variável, pois 3 de 5 pacientes do estudo foram avaliados 

por cirurgiões dentistas, que identificaram patologia pulpares que potencialmente 

desencadearam a sinusite odontogênica.  Em contrapartida, os achados de 

MEHRA & MURAD (2004) são discordantes, ressaltando que embora as 

infecções odontogênicas sejam extremamente comuns, a incidência de sinusites 

decorrentes destas infecções odontogênicas é extremamente baixa, porque a 

maioria das infecções odontogênicas localiza-se no tecido mole do vestíbulo ou 
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no espaço facial, drenando para o seio maxilar apenas quando as raízes dos 

dentes estão muito próximas.  

A estreita relação anatômica entre os ápices radiculares dos dentes 

póstero-superiores com a cortical do assoalho do seio maxilar, é um consenso 

na literatura, entretanto a presença de infeção nesta região desencadeando 

alterações no interior do seio maxilar ainda não está bem definido, pois autores 

como MEHRA & MURAD (2004); BROOK (2006) afirmam que o seio maxilar 

possui capacidade de defesa contra processos infecciosos devido a espessura 

do osso cortical. E outros como DRAGO et al. (2013) afirmam que a proximidade 

das raízes com a cortical do assoalho do seio maxilar, viabiliza infecções 

endodônticas disseminarem para o seio maxilar, caracterizando a sinusite 

odontogênica. 

Parece consensual para literatura médica e odontológica que o 

comprometimento odontológico que promova alteração na cortical do assoalho 

do seio maxilar deve ser submetido tanto ao tratamento do seio maxilar quanto 

da condição odontológica em questão (COSTA et al., 2007; CHEMLI et al., 

2012).  
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9. CONCLUSÃO 

No presente estudo, observou-se que a presença de lesão perirradicular, 

por si só, não estava relacionada com alterações sinusais. No entanto, a 

proximidade anatômica entre essa lesão e o seio maxilar parece estar associada 

com maior chance de espessamento da membrana sinusal e opacificação do 

seio maxilar.   

Há uma grande variabilidade com relação à distância entre as raízes dos 

elementos dentários superiores posteriores e o seio maxilar. Todos os elementos 

posteriores podem apresentar-se em contato íntimo com o seio maxilar e essa 

relação deve ser avaliada criteriosamente no momento de realizar diagnósticos 

e planejamentos de intervenções nesses elementos. 
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