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RESUMO

Moura M. Levantamento do soalho de seio utilizando a Técnica de Summers – revisão sistemática da
literatura. [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas da
UNIFEB; 2011.

Inúmeras técnicas para aumento ósseo vertical estão presentes na literatura
odontológica, e várias delas utilizam-se da elevação do seio maxilar, por meio de enxertos ou
compressão óssea por osteotómos específicos. A elevação com osteótomos a partir de uma
abordagem na crista é uma técnica relativamente nova. O objetivo desta revisão sistemática, é
avaliar o sucesso longitudinal da técnica de osteotomia de Summers para levantamento de
seio maxilar em pacientes que receberam implantes osseointegrados. Uma revisão sistemática
online da literatura buscou artigos sobre elevação do seio maxilar com osteótomos nas bases
de dados MEDLINE, LILACS e COCHRANE. Para serem incluídos no estudo as pesquisas,
deveriam ser relativas a estudos in vivo, desenvolvidos em seres humanos, prospectivos,
publicados no idioma inglês ou português, com no mínimo 1 ano de acompanhamento e
serem categorizados como ensaios clínicos randomizados. Duzentos e noventa e dois artigos
foram inicialmente obtidos empregando-se as palavras-chave: summers osteotome, summers
osteotomy, summers sinus lift, levantamento de seio, maxillary sinus lift, sinus lift e summers
sinus lift. Destes, somente quatro artigos foram selecionados como adequados aos critérios de
inclusão estabelecidos por dois revisores independentes. Posteriormente, a extração de dados
dos artigos foi realizada. Os dados demonstraram que as taxas de sobrevivência, relatadas em
dois estudos, foram em torno de 94,8% a 97,4%; quanto às taxas de sucesso, dois estudos
relataram 90,8% a 91,7%. Todos os estudos mostram que maior altura óssea inicial garante
maior estabilidade primária dos implantes, contribuindo para o sucesso a longo prazo. O
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estudo mais longo acompanhou os pacientes por 12 anos e o mais curto por 1 ano, sendo que
os mais longos incluíram maior número de pacientes e implantes instalados. Em prazos mais
curtos o sucesso clínico/sobrevivência de implantes colocados com a técnica de levantamento
do seio maxilar pela osteotomia de Summers parece ser semelhante a prazos longos, o que
corrobora com as altas taxas de sucesso e sobrevida encontradas. Devido ao fato de que
muitas outras técnicas estão disponíveis recomenda-se que novos estudos clínicos
randomizados prospectivos controlados sejam realizados de modo a possibilitar evidências
científicas de potencial uso clínico.

Palavras-Chave: Osteotomia; osso; seio maxilar; implantes dentários.
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ABSTRACT

Moura M. Levantamento do soalho de seio maxilar usando a Técnica de Summers – revisão
sistemática da literatura. [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em Ciências
Odontológicas da UNIFEB; 2011.

Several techniques for the vertical ridge augmentation are present at dental
literature, and some of them uses maxillary sinus lift by means of bone grafts or lateral bone
compression with specific osteotomes. Cristal osteotome increase is a relatively new
technique. The aim of this study is to evaluate the longitudinal success of the Summers
Technique for maxillary sinus lift on patients that would receive dental implants. An online
literature systematic review search articles about sinus lift osteotome procedures on the
following databases: MEDLINE, LILACS and COCHRANE. As to be included on this
research the articles should: be in vivo researches, developed on human beings, prospective
ones, published in english or portuguese, with at least 1 year follow-up and categorized as
randomized clinical trials. Two hundred and ninety two articles were initially obtained by
using the keywords: summers osteotome, summers osteotomy, summers sinus lift,
levantamento de seio, maxillary sinus lift, sinus lift e summers sinus lift. Out of these ones,
only four articles were classified as adequate for the present study. After that, data extraction
was accomplished by two independent reviewers. Data showed that implant survival were
around 94.8% and 97,4%, and success rate got around 90.8% to 91.7%. All the studies
showed that greater initial bone thickness tend to guarantee high implants primary stability,
which contributes for the long-term success rate. The study with greater follow-up period was
performed during 12 years and the lowest one last only 1 year; at the same time, longer
studies had high number of patients and installed implants. Short-term follow-up resulted on
clinical success/survival rates of installed implants after sinus lift procedures by summers
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osteotomy similar to long-term studies. Due to the fact that many techniques are available
since the pioneer one, it is advisable that new randomized prospective clinical trials must be
done in order to achieve potential clinical scientific evidences.

Keywords: Osteotomy; bone; maxillary sinus; dental implants.
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1- INTRODUÇÃO

A substituição de um elemento dentário, por uma prótese implanto-suportada é
considerada atualmente uma alternativa, cuja casuística e previsibilidade estão bem
documentadas na literatura (Todescan, 2005). Entretanto, o uso de implantes em áreas
posteriores da maxila deve respeitar determinadas peculiaridades anatômicas e requisitos
funcionais dessas regiões. A colocação de implantes nesse setor é um desafio devido tanto à
qualidade quanto à altura óssea disponível (Khatiblou, 2005), sendo estes fatores considerados
limitantes (Emmerich, et at., 2005). Com a perda dos dentes, além da esperada perda em
altura da crista óssea, devido à ausência de estímulos (Todescan, 2005), o periósteo do seio
maxilar também intensifica sua atividade osteoclástica (Khatiblou, 2005), reduzindo o volume
ósseo disponível para a reabilitação com implantes ósseo-integrados (Checchi et al., 2010).
Devido a estas restrições, diferentes métodos, tais como implantes inclinados ou curtos e a
adição de osso em cavidades sinusais proporcionando aumentos ósseos verticais têm sido
descritos na literatura (Emmerich, et al., 2005).
O seio maxilar é uma cavidade aérea, localizada na maxila. As dimensões
dessa estrutura variam consideravelmente de indivíduo para indivíduo, medindo, em geral, 35
mm de largura e 25 mm de altura em um homem adulto. O seio maxilar é revestido com uma
fina e frágil membrana bem aderida ao osso, coberta por um epitélio pseudo-estratificado que
permite a passagem de fluidos para o meato nasal (Davarpanah et al., 2001). A ruptura desta
membrana pode acarretar problemas como sinusites, além de, no caso de enxertos sinusais,
constituir a barreira natural de contenção do material enxertado, além do papel coadjuvante no
processo de osseocondução (Chanavaz, 1996).
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Sabendo-se que dados limitados em relação ao sucesso, ou sobrevivência de
implantes inclinados, estão disponíveis (Aparicio, Perales & Rangert, 2001; Krekmanov et al.,
2000), e que implantes maiores que 10 mm, apresentam maior sucesso que implantes mais
curtos (Buser et al., 1997; Sennerby & Roos, 1998), as técnicas de enxerto ósseo, ganham
importância neste cenário em que maior disponibilidade óssea significará maior possibilidade
de instalação de implantes longos. Caso o seio maxilar, seja amplo ou o paciente tenha
perdido altura óssea nesta região, pouco osso estará disponível. Para resolver o problema,
gerado com a redução da altura da crista óssea, várias alternativas têm sido recomendadas,
dentre elas, uso de implantes zigomáticos (Balshi, Wolfinger & Balshi, 2009), implantes na
tuberosidade maxilar (Ridell, Grondahl & Sennerby, 2009), além de técnicas de enxerto para
levantamento de seio maxilar (Diserens et al., 2006; Engelke & Capobianco, 2005;
Fermergard & Astrand, 2008; Khatiblou, 2005; Nemcovsky et al., 2004; Summers, 1994a),
cada uma com suas vantagens e desvantagens.
O aumento de seio pode ser indicado, quando a distância entre o soalho do seio
maxilar e o topo da crista óssea alveolar for menor que 8-10 mm (Jensen et al., 1998), visto
que implantes menores que 10 mm, têm mostrado taxas menores de sucesso do que os mais
longos (Emmerich, Att & Stappert, 2005). Nos últimos anos, várias técnicas foram descritas e
desenvolvidas para permitir o levantamento de seio maxilar por meio de enxerto ósseo.
Boyne & James, em 1980 (Boyne & James, 1980), publicaram pela primeira
vez, a mais conhecida técnica de levantamento de seio maxilar, a qual foi apresentada por
Tatum em 1977, anteriormente. Nesta técnica é feita a inserção do enxerto ósseo (autógeno ou
qualquer outro substituto ósseo) entre a membrana sinusal, e a parede inferior do seio maxilar
para se obter largura e altura óssea adequadas, e o enxerto é mantido intacto por 6 meses antes
da instalação dos implantes. Esta técnica, cujos resultados são muito bem consolidados, na
literatura, realiza o acesso ao seio maxilar por meio de uma janela lateral, aberta na maxila, o
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que é extremamente traumático para o paciente, além de ser uma técnica que exige muita
destreza do profissional (Fermergard & Astrand, 2008). Dentre as pesquisas realizadas,
buscou-se até o momento analisar diferentes tipos de materiais para o enxerto, tipos de
implantes, tempo para colocação dos implantes, análise de falhas, análise radiográfica,
indicações e contra-indicações e aspectos protéticos (Jensen et al., 1998; Tong et al., 1998).
Um procedimento mais simples para o mesmo objetivo foi idealizado também
por Tatum em 1986 (Tatum, 1986) e após ser modificado por Summers foi introduzido em
1994 (Fermergard & Astrand, 2008; Summers, 1994a). A elevação de seio maxilar com
osteótomo tem se mostrado um procedimento menos invasivo do que a técnica convencional
com abertura de janela lateral. O tempo de operação é menor e o pós-operatório melhor para o
paciente (Davarpanah et al., 2001). A realização desta técnica exige treinamento especial e a
utilização de instrumentais específicos, os osteótomos de Summers, capazes de comprimir o
osso da região a ser implantada apical e lateralmente (Summers, 1994a), possibilitando
ampliar a estabilidade primária de implantes (Summers, 1994b; a). Apesar disso, um estudo
feito por Sforza, Marzadori & Zucchelli (2008) com acompanhamento variando de 5 a 74
meses (média de 35,2 meses) demonstrou que a taxa de sucesso dos implantes associados à
osteotomia de Summers, quando respeitados alguns fatores, como dimensão óssea vertical
inicial e altura do implante, se mantém entre 88 e 100%.
Para otimizar o procedimento, Summers descreveu a possibilidade de uma
adição de osso auxiliar, elevando a membrana sinusal a partir da crista óssea, sem abertura de
janela lateral. Independente da adição opcional deste osso, o osso alveolar local é condensado
por osteótomos de diâmetros progressivamente maiores, explicando o aumento da estabilidade
primária dos implantes. Se este procedimento menos invasivo puder atingir resultados
similares aos do procedimento convencional, o grande beneficiado será o próprio paciente
(Fermergard & Astrand, 2008).
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Apesar de ser uma técnica de levantamento de seio menos desconfortável para
o paciente do que a técnica por acesso lateral (Emmerich, Att & Stappert, 2005), a osteotomia
de Summers tem sido modificada por vários autores (Bruschi et al., 1998; Ferrigno, Laureti &
Fanali, 2006; Rosen et al., 1999; Toffler, 2004; Ribeiro et al., 2010). Isso devido ao risco
constatado de ruptura da membrana sinusal com a pressão feita pelo osteótomo, reportadas
nos estudos e Toffler (2004) e Ferrigno, Laureti & Fanali (2006), com porcentagens de 4.7% e
2.2%, respectivamente. Além disto, a quantidade de osso que pode ser ganho é menor que a
obtida com a técnica da janela lateral e um mínimo de 4 mm de osso é recomendado para
estabilizar os implantes no momento de sua instalação (Cosci & Luccioli, 2000).
Em uma revisão sistemática sobre aumento ósseo vertical e horizontal prévio à
instalação de implantes, publicada pela Colaboração Cochrane em 2010, Marco et al. (2010)
relata que a seleção da técnica para levantamento de seio maxilar deve ser precedida pelo
julgamento de sua real necessidade antes de se julgar qual a técnica mais efetiva. De acordo
com os autores esta distinção é relevante, pois muitos procedimentos complicados, doloridos
e perigosos são executados atualmente sem comprovação científica e sem ampliar a qualidade
de vida ou prognóstico dos pacientes.
Estudos clínicos têm buscado avaliar procedimentos mais simples e menos
invasivos para o levantamento de seio maxilar. Entretanto ainda não está claro qual, dentre as
várias técnicas, apresenta-se vantajosa em relação as, demais. Portanto, reconhece-se a
necessidade de se avaliar estudos clínicos de modo a determinar as taxas de sucesso da
osteotomia de Summers, verificando-se se é possível confirmar que as vantagens idealizadas
desde a sua introdução por Summers, em 1994, se confirmam ao longo do tempo após sua
execução clínica em humanos.
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2 RETROSPECTIVA DA LITERATURA

Dentre as várias pesquisas realizadas com a temática proposta neste trabalho
foram empregadas na retrospectiva da literatura aquelas que tentaram alicerçar o
estabelecimento da técnica de osteotomia de Summers bem como de artigos relacionados ao
seu uso, efeito clínico e resultados a longo prazo.
Bryant (Bryant, 1998) estabeleceu uma revisão da literatura sobre a idade e o
local da mandíbula em relação à quantidade e qualidade da osseointegração de implantes orais
instalados. Como resultados os autores observaram que a condição do osso mandibular é tanto
idade como sítio específica. No entanto, o aumento da idade não parece afetar o potencial
clínico para osseointegração ou a taxa de reabsorção da crista óssea observada ao redor dos
implantes orais. Em contraste, o melhor sítio da mandíbula propenso a instalação dos
implantes está relacionado de forma significativa com a osseointegração; sítios mandibulares
tendem a ser mais bem sucedidos do que os sítios maxilares. A razão para isso pode ser que a
qualidade do osso maxilar e quantidade são freqüentemente mais comprometidos na maxila
do que em mandibula. Entretanto, a avaliação dessa relação tem sido dificultada pela falta de
evidências que sustentem a validade e confiabilidade dos métodos utilizados para avaliar a
condição maxilar pré-operatória. Além disso, estudos de curto prazo sugerem que as altas
taxas de sucesso dos implantes podem ser alcançadas na maxila, mesmo em ossos com
densidade trabecular baixa, se um volume adequado de osso existir para acomodar os
implantes. Embora a taxa de reabsorção da crista óssea ao redor dos implantes orais
geralmente é baixa e não podem ser específicas do local, há alguma evidência de que ela pode
ser maior em locais com menos reabsorção pré-operatória associado com períodos mais curtos
de edentulismo. Esse padrão de perda óssea poderia comprometer os resultados do implante a
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longo prazo, especialmente em pacientes mais jovens. Outra preocupação nos pacientes
jovens e em crescimento é que o seu desfecho protético pode ficar comprometido, porque
implantes osseointegrados não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento e
desenvolvimento de estruturas vizinhas. Como conclusão o autor relata que para melhorar a
nossa compreensão de como a idade e local de especificidade da condição oral maxilar afeta
os resultados do implante, as pesquisas devem ser destinadas a definir medidas válidas e
confiáveis de condição maxilar pré-operatória, e documentar melhor os efeitos da condição
bucal na mandíbula.
Jensen & Sindet-Pedersen (1991) realizaram um estudo com objetivo de
apresentar os resultados obtidos com um novo procedimento para a reconstrução da crista
maxilar alveolar severamente atrofiada que envolvem, o uso de enxertos ósseos obtidos a
partir da sínfise mandibular fixados ao osso residual para por implantes osseointegrados. Um
total de 107 implantes foi instalado em regiões enxertadas em 26 pacientes. O período de
acompanhamento variou de 6 a 32 meses, com média de 16 meses. Em pacientes parcialmente
desdentados os enxertos ósseos foram fixados com implantes no osso residual da seguinte
maneira: 1) enxerto onlay para o rebordo alveolar (8 implantes em 4 pacientes), 2) enxertos
para o seio nasal e / ou assoalho do seio depois de uma exposição transoral e elevação da
mucosa do seio maxilar e / ou da mucosa nasal (33 implantes em 11 pacientes), ou 3) uma
combinação destes dois (5 implantes em 2 pacientes). Em pacientes desdentados totais,
implantes e enxertos foram usados como uma combinação tanto na crista alveolar e nasal e /
ou assoalho do seio maxilar (61 implantes em 9 pacientes). Cem dos 107 implantes
apresentaram resolutividade clínica e radiológica normal, enquanto que 7 implantes em 4
pacientes (6,5%) foram perdidos antes do carregamento. Dezessete pacientes tiveram
implantes e enxertos ósseos carregado por uma reconstrução protética entre 6-26 meses
(média de 14 meses) sem perda de quaisquer implantes. No pós-operatório a reabsorção
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marginal do enxerto ósseo onlay de menos de 15% foi observada. Estes achados sugerem que
a reabsorção observada anteriormente rápida de enxertos ósseos onlay da crista ilíaca e do
número de implantes perdidos pode ser significativamente reduzido se o osso da sínfise
mandibular for firmemente ancorado com parafusos de titânio.
Para a resolução do problema dos enxertos, Buser et al. (1993) sugeriram uma
nova técnica cirúrgica para aumento de rebordo localizado, antes da colocação dos implantes
dentários. A técnica foi baseada no princípio da regeneração óssea guiada utilizando
membranas de barreira. Neste artigo, o procedimento cirúrgico utilizado é apresentado através
de dois relatórios do caso. Além disso, os diferentes aspectos da técnica cirúrgica necessária
para alcançar um sucesso previsível são discutidos.
Neste mesmo sentido, Artzi (2000) discute que a regeneração óssea guiada
através de uma barreira é indicada em diferentes deficiências osso alveolar e na destruição do
osso Peri implantar em torno de roscas patologicamente desnudas de implantes expostos. A
regeneração do volume ósseo é determinada através da compreensão da resposta e
comportamento biológico dos tecidos moles e duros em procedimentos de regeneração
tecidual guiada. Por conseguinte, uma abordagem cirúrgica meticulosa é obrigatória para
preservar as cascatas de cicatrização de feridas e estabilização dos tecidos. No entanto, o
aumento do tecido duro na direção coronal é imprevisível. Um relato do caso é apresentado
em que uma grave exposição de um implante combinada, com um local de extração destrutiva
foi restaurado e regenerado. Partículas de osso bovino mineral (Bio-Oss) serviram como
material

de

enxerto

e

foram

acompanhados

por

uma

membrana

oclusiva

de

politetrafluoretileno (PTFE-e) como um guia de tecidos regenerativos. Posteriormente, dois
implantes adicionais foram colocados no sulco de tecido ósseo formado. Portanto a
regeneração tecidual guiada pode apresentar bons resultados.
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De acordo com MacFadden (2000) quatro cenários de tratamento existem ao se
considerar próteses fixa sob implante para maxila atrófica. Seu artigo discute o uso da cirurgia
pré-protética para a cada vez maior da população de desdentados que exigem uma aparência
intra e extra-oral natural no pós-operatório. Com base na posição do rebordo residual, no
padrão de reabsorção e suporte labial as modalidades de tratamento devem ser adequados para
cada diagnóstico. Aumento de seio, tipo de osso, enxerto onlay ou cirurgia ortognática são
técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas separadamente ou em combinação adequada para
corrigir as deficiências de tecidos duros e moles.
A busca por procedimentos cirúrgicos menos agressivos e de maior
resolutividade foi uma constante nas pesquisas, resultando na primeira técnica de aumento de
seio maxilar por Tatum (Tatum, 1986). Esta técnica foi apresentada pelo autor no Grupo de
estudo de implantes do Alabama, e publicada posteriormente por Smiler et al.. (Smiler et al.,
1992).
Em 1998, Tong et al. (1998) publicaram um trabalho sobre a taxa de
sobrevivência de implantes instalados em seios maxilares preenchidos com enxerto ósseo. De
acordo com os autores, uma variedade de materiais e procedimentos são usados, para criar
volume ósseo adequado no seio maxilar para colocação de implantes osseointegrados em
maxila posterior atrófica. Nesta análise, utilizaram uma meta-análise para avaliar a sobrevida
dos implantes colocados com vários materiais que foram usados no seio maxilar com o
procedimento de elevação do seio. Uma busca na base de dados MEDLINE, da literatura
inglesa rendeu 28 estudos que reportaram utilizar o procedimento de aumento do seio maxilar
para aumentar o volume ósseo para a colocação de implantes osseointegrados, mas apenas 10
preenchiam os critérios de inclusão para meta-análise. Dados sobre a colocação imediata ou a
longo prazo, dos implantes foram combinados para simplificar a análise. A sobrevivência dos
implantes foi de 90% para o osso autógeno (484 implantes em 130 pacientes acompanhados
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por 6 a 60 meses), 94% para a combinação de hidroxiapatita (HA) e ósseo autógeno (363
implantes em 104 pacientes acompanhados por 18 meses), 98% para a combinação de osso
seco descalcificado e congelado (DFDB) e HA (215 implantes em 50 pacientes
acompanhados por 7 a 60 meses), e 87% para HA sozinha (30 implantes em 11 pacientes
acompanhados por 18 meses). Os resultados para o osso autógeno foram baseados em seis
estudos, para a associação de osso autógeno e HA em três estudos, e para DFDB / HA e HA
sozinho em um estudo, cada um. Os resultados dos estudos individuais não podem ser
ponderados como os resultados de vários estudos, no entanto, a análise desses estudos sugere
que as taxas de sobrevivência dos implantes foram semelhantes para o osso autógeno, HA
misturado com osso autógeno, HA / DFDB e HA sozinho.
Em outro trabalho, Fugazzotto & Vlassis (1998) avaliaram duzentos e vinte e
dois processos de aumento dos seios foram realizadas usando uma das três técnicas: a
abordagem cristal; abordagem lateral, ou aproximação lateral com a colocação do implante
simultânea. Quarenta e um destes processos de aumento dos seios foram realizadas em
conjunto com aumento de rebordo vestíbulo-lingual. Dos 222 processos, 217 (97,7%) foram
bem sucedidos. De 510 implantes colocados em áreas seios aumentados, 495 (97,0%) foram
considerados bem sucedidos pelos critérios de Albrektsson et al.. para até 73 meses na função.
Considerações clínicas na execução da terapia são discutidas neste trabalho.
Em 1994, Summers ( 1994a) publica uma técnica inovadora sobre a osteotomia
para elevação do seio maxilar. Em seu artigo, discute as limitações da perfuração no osso
frágil para colocação de implantes osseointegrados. Diferenças entre os tipos de osso e da
anatomia da maxila são descritos. A técnica do osteótomo, por ele sugerida, que é um novo
método de colocação de implantes em osso maxilar sem perfuração, e a justificativa de dois
outros processos, a elevação do assoalho do seio com osteótomo e a expansão vertical por
osteotomia, são detalhados. Com o uso de osteótomos pode-se conservar o tecido ósseo e
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melhorar a densidade óssea ao redor do implante. Um estudo piloto, que apresenta excelentes
resultados com diversos tipos de implantes utilizando a técnica de osteótomo é fornecido. O
autor conclui que a técnica do osteótomo é superior à de perfuração, para muitas aplicações
em osso maxilar macio. Além disso, a técnica permite que os implantes sejam inseridos em
uma maior variedade de locais durante um procedimento de rotina clínica.
Em uma série de artigos na revista Compendium, Summers apresenta mais
detalhes e estudos sobre esta técnica. No primeiro artigo (1994a), um procedimento que
utiliza osteótomos para elevar o assoalho do seio, chamada de elevação do seio com
osteótomo (OSFE), foi mencionado. No artigo parte 2 (1994c), o autor relata que no artigo
anterior descreveu um meio de colocação de implantes em locais que são muito finos para
permitir o uso de brocas standard para implante. A técnica de ampliação do osso, chamada de
osteotomia por expansão permite ao cirurgião ampliar a altura óssea por um procedimento de
rotina clínica. Assim o autor fornece detalhes adicionais sobre a técnica, incluindo uma
análise das suas vantagens sobre outros métodos de expansão de crista óssea. Os casos
clínicos são apresentados e mostram a adequação dos locais de osteotomia anterior e
posterior; os efeitos da técnica na angulação do implante e estética são discutidos. No artigo
parte 3 (1994b), fornecem detalhes e relatos de caso sobre a técnica. Uma versão melhorada
em que o osso é adicionado à osteotomia também é apresentada. O autor conclui que o
Osteotomia de Summers e as técnicas de enxerto ósseo acrescentado são meios adequados de
alterar o assoalho do seio de modo que em muitos pacientes, os implantes já pode ser
inseridos de uma forma menos invasiva. Na quarta, e última parte o autor apresenta um
método aperfeiçoado de criar sítios cirúrgicos com osteótomos em uma cavidade pequena
quando não há osso suficiente para fixação imediata de implantes. Além disso, um novo meio
de se atuar nas cristas com osteótomos maiores para criar grandes áreas de elevação do seio
maxilar é descrito. Uma comparação com os tipos de osteotomia da época é detalhada. As
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vantagens de combinar a osteotomia com a cirurgia periodontal, outros processos
regenerativos ou extração de dentes são apresentados. O autor conclui que a osteotomia é um
meio adequado para alterar a altura e criar sítios para implante antes da própria colocação do
implante.
Vários autores modificaram a técnica descrita inicialmente por Summers.
Fugazzotto (1999), em 1999, relata uma técnica para a realização aumento dos ambos os
seios maxilares e regeneração óssea guiada no momento da extração de molar superior. Cento
e nove sítios foram tratados em 92 pacientes. Destes, 102 procedimentos (94,0%) foram bem
sucedidos e 7 (6,0%) foram parcialmente bem-sucedidos. Sucesso foi definido como a
capacidade de uma posição ideal do implante de, no mínimo, 10 mm de comprimento e 4,8
mm de largura, sem perfurar o assoalho do seio ou gerar um implante com fenestração ou
deiscência. Os procedimentos parcialmente bem sucedidos necessitam de uma elevação
adicional do seio com osteótomo no momento da colocação do implante.
Em 2002, Nkenke et al. (2002) publicaram um estudo prospectivo com
objetivo de quantificar o ganho na altura dos locais de implante por elevações do seio maxilar
via osteotomia controlada por endoscópio (ECOSFE), com a colocação do implante
simultânea.
Alémhttp://www.youtube.com/watch?v=4nbb24mzdei&feature=player_embedded disto os
autores informariam o número de perfurações da membrana sinusal. Entre outubro de 1999 a
dezembro de 2000, de 92 elevações do seio maxilar, 18 foram realizadas por osteotomia
controlada por endoscópio. Como material de enxerto, beta-tricálcio fosfato (beta-TCP) ou
osso autógeno foi utilizado e 22 implantes foram colocados. Como resultados a altura residual
do rebordo alveolar na maxila posterior foi de 6,8 +/- 1,6 milímetros em média. Os
comprimentos dos implantes variaram de 10 a 16 mm (comprimento médio do implante 12,2
+/- 1,4 mm). Eles foram significativamente maiores do que a altura residual das cristas
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alveolares (P <0,0005). Elevação do assoalho do seio com um osteótomo tinha de ser apoiada
por instrumentos convencionais de elevação do soalho do seio depois de uma elevação média
de 3,0 +/- 0,8 mm para evitar a perfuração da membrana sinusal. No entanto, ocorreu uma
perfuração, que foi reparada com uma sutura periosteal. No segundo momento cirúrgico, dois
implantes foram removidos por causa da mobilidade. O controle endoscópico revelou um caso
em que o beta-TCP pôde ser encontrado dentro do seio; outro caso mostrou áreas de mucosa
polipóide no assoalho da cavidade. Com o ECOSFE, perfurações da membrana sinusal podem
ser visualizadas, entretanto, não podem ser evitados. Embora esta técnica seja menos invasiva
que a técnica de janelas laterais, não pode ser recomendada como um procedimento padrão na
maxila posterior por causa da grande quantidade de equipamentos adicionais necessários e o
procedimento é tecnicamente exigente. Portanto a utilização do ECOSFE deve limitar-se a
experimentações científicas.
Uma nova abordagem cirúrgica para colocação de implantes em rebordos
alveolares deficientes é apresentada por Cosci & Luccioli no ano 2000 (2000). Brocas de
comprimentos diferentes e aumento progressivo permitem ao cirurgião a abordagem da
membrana sinusal, sem risco de rasgá-la. O estudo é apoiado por 265 casos e um
acompanhamento de 6 anos (1994-1999). Implantes foram inseridos com 13 e 15 mm de
comprimento, respectivamente, em 205 e 60 casos. A altura do rebordo alveolar variou entre 4
e 10 mm. Todos os implantes foram recobertos e tinham um diâmetro de 3,25 mm. Os
resultados desta investigação sugerem que esta é uma técnica confiável e previsível para a
reabilitação protética da região maxilar posterior, na presença de restrições anatômicas para
colocação de implantes.
Davarpanah et al. (2001) mostra que os pacientes que foram parcialmente
desdentados nos segmentos posterior por muitos anos apresentam com freqüência osso
alveolar reduzido e/ou seios alargados. A escolha do tratamento para estes pacientes depende
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do volume do osso residual, da morfologia da crista alveolar, e da quantidade de espaço
disponível para a prótese. Um novo procedimento cirúrgico minimamente invasivo com
osteótomos Summers é descrito para o tratamento da maxila edêntula posterior em que a
espessura do osso abaixo do seio é limitada (> ou = 5 mm). Este tratamento sugerido
modificada é baseado no uso de uma combinação de osteótomos, brocas, e implantes tipo
parafuso com uma textura rugosa.
Deporter, Todescan & Caudry (2000) também cita nova técnica. Este artigo
descreve o uso de implantes dentários curtos e porosos de superfície na forma de raiz em
simultâneo ao processo de elevação do seio por osteótomos para restaurar a maxila posterior,
quando apenas 3 mm de osso permanecer abaixo do assoalho do seio. Os resultados com 16
pacientes que fazem parte de um estudo prospectivo clínico em curso, na época em que este
estudo foi publicado, com o implante Endopore mostraram sucesso de 100% (através de
critérios estabelecidos), com um comprimento médio de implante de 6,9 mm e um tempo
médio funcional de 11,1 meses. Esta abordagem de tratamento simplifica o gerenciamento da
maxila posterior com altura óssea mínima abaixo do soalho da cavidade.
Novamente, Fugazzoto (2001) apresenta uma nova técnica, já no ano de 2001.
A técnica é apresentada, sendo que utiliza brocas trefinas de vários diâmetros externos,
seguidas de um osteótomo que implode um núcleo de osso alveolar posterior da maxila antes
da colocação do material regenerativo, na expectativa de colocação de implantes posteriores.
Uma fórmula matemática é apresentada, que relaciona a profundidade do deslocamento do
núcleo ósseo para a dimensão ápico-oclusal coronal do osso alveolar ao assoalho do seio précirurgico. Setenta e um sítios foram tratados. Todos os sítios exibiram regeneração suficiente
para colocação do implante. Dois dos locais necessários precisaram de outros complementos
no momento da colocação do implante. Cinqüenta e um dos implantes foram restauradas e
estão em funcionamento por até três anos. Todos estão funcionando com sucesso, tais como
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definido pelos critérios Albrektsson. A técnica e suas indicações e contra-indicações são
descritos em detalhe.
Coatoam & Krieger (1997) informam que a pneu matização do seio maxilar
compromete o osso disponível para colocação do implante maxilar posterior. O aumento
ósseo subantral, utilizando procedimentos de elevação do seio indireta, é capaz de aumentar a
disponibilidade óssea para colocação do implante. Estes procedimentos são seguros e
previsíveis. Implante com desenhos novos estão permitindo ser mais fácil fazer aumentos
indiretos dos seios como em casos de implantes imediatos. Este estudo analisa os resultados
dos processos de aumentos indiretos da cavidade.
De maneira a comparar os procedimentos para elevação do seio maxilar por
janelas laterais ou direto na crista óssea, Zitzmann & Shaerer (1998) realizaram um estudo
com objetivo de comparar três diferentes métodos de elevação do seio: (1) a antrostomia
lateral como um procedimento de duas etapas, (2) a antrostomia lateral como um
procedimento de uma etapa, e (3) a técnica do osteótomo com uma abordagem na crista óssea.
Critérios de indicação foram definidos com base na altura do osso residual, medida a partir de
tomografia computadorizada, para aplicação da técnica adequada. Em 30 pacientes
designados para tratamento com implantes na maxila posterior reabsorvida, 79 implantes
foram colocados em combinação com um material de enxerto ósseo para aumento dos seios.
As alturas ósseas finais foram medidas a partir de radiografias panorâmicas ou tomografia
computadorizada pós-operatória. A taxa de sucesso para a técnica de osteótomo foi de 95%
durante o período de estudo de 30 meses, sem falhas ocorridas em qualquer local tratado com
um antrostomia lateral. O ganho de altura óssea era comparável (mediana = 10 mm) a
antrostomias lateral de duas fases (mediana = 12,7 mm). Estes locais apresentaram um
aumento significativo na altura do osso (p <0,001) do que os sítios em que a técnica do
osteótomo foi aplicada (média = 3,5 mm). Os cortes histológicos mostraram tanto aposição
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óssea em íntimo contato com as partículas de material de enxerto ósseo e sinais iniciais de sua
remodelação. Os resultados indicaram que a técnica do osteótomo pode ser recomendada
quando mais de 6 mm de altura óssea residual está presente e um aumento de cerca de 3 a 4
mm é esperado. Nos casos de reabsorção mais avançada a antrostomia lateral de um passo ou
dois passos tem de ser realizada.
Emmerich, Att & Stappert (2005), em uma revisão sistemática sobre elevação
do seio maxilar com osteótomos, reporta que várias técnicas de elevação do seio maxilar são
descritas na literatura. A elevação com osteótomos a partir de uma abordagem na crista é uma
técnica relativamente nova. O objetivo desta revisão sistemática e meta-análise foi avaliar a
evolução clínica dos implantes colocados no seio maxilar aumentado com uma técnica
elevação com osteótomos. Uma revisão sistemática online e manual da literatura buscou
artigos sobre elevação com osteótomos. Aplicando os critérios de inclusão, uma triagem e
extração

de

dados

foram

realizadas

independentemente

por

dois

revisores.

O

acompanhamento dos implantes com carga oclusa deveria ser de no mínimo 6 meses. Os
artigos identificados foram analisados quanto ao resultado do implante e aspectos cirúrgicos.
As taxas de sobrevivência e sucesso foram estimadas pelo método Kaplan-Meier. Oito dos 44
artigos que tratam de elevação do seio com osteótomo preencheram os critérios de inclusão.
Cinco dos estudos preencheram os critérios de sucesso estabelecidos. As taxas de
sobrevivência e o sucesso foram de 95,7% e 96,0% após 24 meses e 36 meses,
respectivamente. A mediana e a média de seguimento foram de 24 e 18,73 meses para a taxa
de sobrevivência e 24 e 19,7 meses para a taxa de sucesso. Quanto a diferentes elementos
cirúrgicos, ou seja, técnicas de osteótomo, tipos de implantes e materiais de reposição, o
banco de dados foi multivariado. Assim, nenhuma análise estatística poderia ser realizada
sobre esses parâmetros. Em curto prazo o sucesso clínico/sobrevivência de implantes
colocados com uma técnica de elevação do soalho do seio por osteótomo parece ser
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semelhante ao dos implantes convencionais colocados em maxila parcialmente desdentada.
Estudos clínicos prospectivos controlados são necessários para avaliar o resultado em longo
prazo e várias modificações cirúrgicas de elevação com osteótomos.
Em outra revisão sistemática, Wallace & Froum (2003) relatam que a enxertia
do assoalho do seio maxilar tornou-se a intervenção cirúrgica mais comum para o aumento da
altura do osso alveolar antes da colocação dos implantes dentários endósseos na maxila
posterior. O resultado deste procedimento pode ser afetado por técnicas cirúrgicas específicas,
pela colocação simultânea ou tardia do implante, pela utilização de membranas de barreira
sobre a janela lateral, seleção de material de enxerto, e pelas características da superfície e do
comprimento e largura dos implantes. O objetivo principal desta revisão sistemática foi
determinar a eficácia do processo de aumento dos seios e comparar os resultados obtidos com
diversas técnicas cirúrgicas, material para enxerto e implantes. Os autores focaram-se na
seguinte pergunta: Em pacientes que necessitam de colocação de implantes dentários, qual é o
efeito do aumento de seio maxilar contra a colocação de implantes na maxila não enxertadas
posterior sobre a sobrevivência do implante? O protocolo de pesquisa definido utilizou-se dos
bancos de dados bibliográficos: MEDLINE, Cochrane Oral Health Group Specialized Trials
Register, e o banco de dados de resumos e resenhas de eficácia, buscando artigos publicados
até abril de 2003. Pesquisas foram realizadas manualmente nas periódicas Clínicas Oral
Implants Research, International Journal of Oral Maxilofacial Implants, e no International
Journal of Periodontics & Restorative Dentistry e as bibliografias de todos os documentos
relevantes e artigos de revisão. Além disso, pesquisadores, editores de revistas e fontes da
indústria foram contatados para ver se dados pertinentes não publicados que tinham sido
aceitos para publicação estavam disponíveis. Critério de seleção dos artigos: Critérios de
inclusão: estudos em seres humanos com um mínimo de 20 intervenções, um mínimo período
de acompanhamento de implantes com carga de 1 ano, uma medida do resultado da
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sobrevivência do implante, e publicado em Inglês, independentemente do nível de evidência.
Critérios de exclusão: Estudos envolvendo várias intervenções simultâneas (por exemplo,
aumento de rebordo em simultâneo) e estudos com a falta de dados que não poderiam ser
fornecidas pelos autores do estudo. Onde estavam disponíveis dados suficientes, os subgrupos
de intervenções diferentes (por exemplo, técnicas cirúrgicas, materiais de enxerto, superfícies
de implantes, membranas) foram isolados e submetidos à meta-regressão, uma forma de metaanálise. Quarenta e três estudos, três ensaios clínicos randomizados controlados (ECRs), cinco
ensaios clínicos controlados (CTs), 12 séries de casos (CS), e 23 análises retrospectivas (RA)
foram identificados. Trinta e quatro foram intervenções por janela lateral, 5 foram as
intervenções por osteótomo, dois foram relacionados ao manejo localizado do assoalho do
seio, e 2 envolveram a técnica do núcleo na crista óssea. A taxa de sobrevivência de implantes
colocados em seios aumentados com a técnica da janela lateral variou entre 61,7% e 100%,
com uma taxa média de sobrevivência de 91,8%. Os implantes de superfície tratada têm uma
maior taxa de sobrevivência quando colocado nos seios enxertados. Implantes colocados em
seios aumentados com partículas de enxertos mostram uma maior taxa de sobrevivência do
que aqueles colocados nos seios aumentados com enxerto em bloco. Taxas de sobrevida do
implante foram maiores quando a membrana foi colocada sobre a janela lateral. A utilização
de enxertos constituídos de 100% de osso autógeno ou a inclusão de osso autógeno como um
componente de um enxerto composto não afetou a sobrevivência dos implantes.
Del Fabbro et al. (2004), reporta que baseado em uma revisão sistemática da
literatura de 1986-2002, seu estudo procurou determinar a taxa de sobrevivência de implantes
dentários na forma de raiz colocados em seio maxilar enxertado. Os objetivos secundários
foram determinar os efeitos do material de enxerto, as características da superfície do
implante, e colocação simultânea contra o atraso, na taxa de sobrevivência. Uma pesquisa das
principais bases eletrônicas foi realizada, além de uma revista manual dos periódicos mais
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relevantes. Todos os artigos relevantes foram selecionados segundo critérios específicos de
inclusão. Os artigos selecionados foram revisados para extração de dados. A busca resultou
em 252 artigos aplicáveis aos enxertos de seio associada ao tratamento com implantes. Destes,
39 preencheram os critérios para análise de dados qualitativos. Apenas 3 dos artigos eram
estudos randomizados controlados. A taxa de sobrevida global para o implante de 39 estudos
incluídos foi de 91,49%. O banco de dados incluiu 6.913 implantes colocados em 2.046
indivíduos com carga tempo de acompanhamento variando de 12 a 75 meses. Sobrevivência
dos implantes foi 87,70%, com 100% de enxertos ósseos autógenos, 94,88% quando
combinada com osso autógeno com substitutos ósseos diversos, e 95,98% com enxertos
ósseos constituídos de substitutos ósseos somente. A taxa de sobrevivência para os implantes
com superfícies lisas e ásperas foi 85,64% e 95,98%, respectivamente. a instalação simultânea
ou atrasada de implantes exibiram taxas de sobrevivência similares de 92,17% e 92,93%,
respectivamente. Quando os implantes são colocados em seios maxilares enxertados, o
desempenho dos implantes rugosos é superior ao de implantes lisos. Material substituto de
osso é tão eficaz como o osso autógeno, quando utilizado sozinho ou em combinação com
osso autógeno. Estudos utilizando um esquema de boca dividida são necessários para validar
ainda mais os resultados.
Khoury (1999) analisou entre 1991 e 1995, 216 procedimentos de elevação do
seio foram realizados como parte de um estudo clínico. O estudo envolveu a colocação de 467
implantes em maxila atrófica, posterior de 142 mulheres e 74 pacientes do sexo masculino. A
altura óssea inicial no local do implante foi entre 1 e 5 mm. Os implantes foram apoiados com
enxerto ósseo em bloco colhidas das áreas retro molar e sínfise da mandíbula. Perfurações da
membrana do seio maxilar foram observadas em 51 pacientes, as quais foram reparadas com
cola de fibrina. Os espaços restantes acima do enxerto ósseo foram preenchidos com
diferentes materiais. Um total de 28 implantes falhou. Todos os restantes implantes
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osseointegrados foram considerados sucesso, baseado em critérios clínicos e radiológicos
(incluindo a saúde periodontal). Nenhum paciente relatou complicação no seio maxilar.
Clínica e radiograficamente, a melhor regeneração óssea ocorreu em pacientes nos quais o
espaço criado cirurgicamente foi completamente enxertadas com osso autógeno, que incluiu
uma porcentagem elevada de reabsorção resistente osso cortical. Nos pacientes com enxerto
ósseo extraído da sínfise mandibular, nenhum dos seus perfis faciais foram prejudicados,
porém, alguns pacientes apresentaram déficits neurossensoriais envolvendo os incisivos
inferiores anterior e mucosa alveolar adjacente. Às vezes, estes sintomas persistiram por até
um ano após o procedimento.
Tawil & Mawla (2001), divulgaram que xeno-enxertos têm sido amplamente
utilizados, isoladamente ou em combinação com osso autógeno, em técnicas de elevação do
soalho do seio. No entanto, existiam controvérsias quanto à necessidade de cobrir a
osteotomia local lateral com uma membrana. Além disso, o período de cicatrização antes do
carregamento dos implantes permanecia indefinido quando os implantes de superfície usinada
são colocados. Vinte e nove pacientes que apresentaram redução do volume ósseo na maxila
posterior tiveram 61 implantes tipo Branemark colocados em 30 seios aumentados com uma
abordagem por osteotomia lateral. Seios enxertados com Bio-Oss e coberto com uma
membrana de colágeno Bio-Gide (M +) receberam 29 implantes, enquanto áreas enxertadas,
mas descobertas (M-) receberam 32 implantes. Implantes com carga imediata foram feitos
para 41 casos e um processo de carga gradual foi utilizado em 20 implantes. Uma conexão por
abutment foi feita em dois períodos distintos de pós-operatório: 6 a 9 meses e mais de 9
meses. Os pacientes foram seguidos por uma média de 22,4 meses. A taxa de sobrevivência
dos implantes foi dependente do tempo de cicatrização no pós-operatório e presença de
membrana. Nos grupos de implantação imediata e em M- sites, quando a altura óssea residual
foi inferior a 5 mm, mais falhas ocorreram quando o carregamento foi feito de 6 a 9 meses do
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que depois de nove meses. Nenhuma falha ocorreu na série M-, quando uma abordagem por
etapas foram seguidas. A taxa de sobrevida global foi de 78,1% para os sites M- e 93,1% para
sites M+. Nenhuma falha ocorreu (0/35) nos implantes controle colocados em osso natural
adjacente. A taxa de sobrevida dos implantes foi relacionada com a qualidade da placa
cortical reconstruída e ao comprimento de implante. O uso concomitante de uma barreira de
colágeno para cobrir o local da osteotomia, quando os implantes de superfície usinada foram
utilizados na enxertia do seio, parecia melhorar a qualidade da cicatrização do enxerto e
sobrevida dos implantes carregados entre 6 e 9 meses após sua colocação.
Em uma revisão da literatura por Woo & Le (2004), a anatomia relacionada
com a área e as técnicas atualmente disponíveis foram revista. Dentre os achados dos autores
a técnica do pioneiro Tatum parece ser o procedimento mais comum de elevação do seio. A
abordagem mais conservadora da crista óssea, defendida por Summers, é outra forma eficaz
de permitir a colocação e fixação dos implantes em maxila atrófica.
Pjetursson et al. (2009) realizaram um estudo em 2009,com o objetivo de
analisar as taxas de sobrevivência e sucesso dos implantes instalados utilizando a técnica do
osteótomo, para comparar os parâmetros tecido mole Peri -implantar e os níveis de osso
marginal desses implantes, com os implantes colocados utilizando padrão de procedimentos
cirúrgicos, e avaliar o índice de satisfação dos pacientes. Durante 2000 e 2005, 252 implantes
dentários Straumann foram inseridos em 181 pacientes. A técnica cirúrgica foi uma
modificação da técnica original apresentada por Summers. Além do exame clínico, os
pacientes foram convidados a dar a sua percepção do procedimento cirúrgico, utilizando uma
escala visual analógica. A taxa de sobrevida cumulativa dos implantes instalados com a
técnica do osteotomo, após um período médio de acompanhamento de 3,2 anos, foi de 97,4%
(95% de intervalo de confiança: 94,4-98,8%). Dos 252 implantes, três foram perdidos antes
do carregamento e outros três foram perdidos no primeiro e segundo ano. De acordo com a
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altura óssea residual a sobrevivência foi de 91,3% para locais de implante com <ou = 4 mm
de altura óssea residual, e 90% para sítios com 4 mm e 5 mm, quando comparado com o de
100% em locais com altura óssea acima de 5 mm. De acordo com o comprimento do implante
a sobrevida foi de 100% para 12 mm, 98,7% para 10 mm, 98,7% para 8 mm e apenas 47,6%
para implantes de 6 milímetros. Parâmetros dos tecidos moles (profundidade de sondagem,
avaliação do nível de inserção, sangramento à sondagem e os níveis de osso marginal) não
apresentaram nenhuma diferença entre a técnica do osteótomo e os implantes convencionais.
Mais de 90% dos pacientes estavam satisfeitos com o tratamento com implantes e se
submeteriam à terapia similar, se necessário. O custo associado com a terapia do implante foi
considerado justificado. Em conclusão, a técnica do osteótomo foi um método eficaz para a
inserção de implantes na maxila posterior, especialmente em locais com 5 mm ou mais de
altura óssea pré-operatória residual e uma situação relativamente plana da cavidade.
Bragger et al. (2004) realizaram um estudo prospectivo com objetivo de
documentar radiograficamente padrões de remodelação do tecido ao redor dos implantes ITI
colocados de acordo com uma técnica do osteótomo. Em conclusão, este estudo mostra que
em áreas com altura reduzida do osso subjacente à cavidade, a técnica do osteótomo pode
fornecer uma maneira minimamente invasiva de obter pilares de implantes de maneira
previsível. A área enxertada apical para implantes sofre encolhimento e remodelação. O limite
original da cavidade é finalmente consolidada e substituída por uma nova cortical do assoalho
do seio que foi remodelado. Além das medidas lineares, um novo índice pode ajudar a avaliar
a remodelação Peri apical em implantes colocados com a técnica do osteótomo.
Ferrigno, Laureti & Fanali (2006) em um estudo prospectivo para avaliar o
sucesso clínico de implantes ITI colocado na maxila posterior, utilizando a técnica de
osteótomo mostrou que a colocação desses implantes em conjunto com a elevação do
assoalho do seio por osteótomo representa uma modalidade segura de tratamento da maxila
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posterior em áreas com altura reduzida do osso subjacente ao seio, pois taxas de sobrevivência
e sucesso foram mantidos acima de 90% por um período médio de observação de
aproximadamente 60 meses. Implantes mais curtos (8 mm) não diferiram significativamente
das falhas quando comparado aos mais longos (10 e 12 mm). Mas, do ponto de vista clínico, a
utilização de implantes curtos em conjunto com a elevação do assoalho do seio por osteótomo
podem reduzir a indicação para procedimentos invasivos complexos, como elevação do seio e
procedimentos de enxerto ósseo.
Barone et al. (2008) avaliou o sucesso clínico dos implantes colocados em
alvéolos frescos concomitantemente à elevação do assoalho do seio maxilar utilizando a
técnica de osteótomo. Doze pacientes foram incluídos. Todos os pacientes tiveram a extração
de um pré-molar superior e foram agendados para a colocação de implantes imediatos. Um
implante experimental foi colocado por paciente e acompanhado por 18 meses. Os materiais
de enxerto utilizado tanto em aumento da cavidade sinusal e defeitos ósseos Peri- implantares
foi uma mistura de gel de colágeno e partículas de osso suína. Todos os implantes foram
mantidos por 6 meses antes da reabilitação protética. Um dos 12 implantes experimentais
falhou devido a um abscesso durante o período de cicatrização. Nenhum implante falhou após
a reabilitação protética definitiva. A altura média do osso antes da elevação do seio e
colocação de implante foi de 7,8 mm. Dezoito meses após a cirurgia, a altura óssea média foi
de 12 mm. Quando realizado adequadamente, o procedimento cirúrgico descrito no presente
estudo a colocação de implantes imediatos e simultânea elevação do seio parece ser sem
problemas e previsível em termos de sucesso clínico.
Ribeiro et al.(2010) Apresentou uma modificação da técnica de osteotomia por
interposição de tecido conjuntivo, a fim de enfraquecer o impacto de fratura cortical sinusal e
assim evitar perfurações na membrana sinusal. Um caso é relatado em que um paciente
apresentou-se com ausência do dente 14 para reabilitação com implante osseointegrados. A
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fim de enfraquecer o impacto da fratura com o osteótomo, um enxerto de tecido conjuntivo
foi interposta para permitir o acesso ao seio. Clinicamente, um travamento primário foi obtido
com torque superior a 50 Ncm. Através da avaliação radiográfica, foi observada um bom
preenchimento de osso imediatamente após a cirurgia, com a elevação da parede do seio
maxilar, sem ruptura de membranas. Dois anos após o procedimento inicial, um aumento de
5,3 mm de extensão do osso formado em contato com a superfície distal do implante foi
observado. Assim, a modificação técnica da osteotomia com interposição de tecido conjuntivo
foi bem sucedida, tanto clínica e radiologicamente, mostrando uma imagem de formação
óssea de longo prazo.
Femergard & Astrand (2008), avaliou a evolução clínica e radiográfica de
implantes colocados na região posterior da maxila com a elevação do assoalho do seio com a
técnica do osteotómo sem enxerto.
O estudo compreendeu 36 pacientes, nos quais 53 implantes foram inseridos
com a técnica OSFE. A indicação para elevação do seio maxilar foi que a altura óssea abaixo
do seio maxilar fosse de 10 mm ou menos.
Resultados: A média de altura do processo alveolar nos sítios destinado para
implante foi de 6,3 +/- 0,3 mm, e a elevação média de do seio maxilar foi de 4,0 +/- 0,2 mm.
No 1º ano de acompanhamento, dois implantes foram perdidos, ambos em pacientes
desdentados. Os restantes 51 implantes estavam em função, dando uma taxa de sobrevivência
cumulativa em um ano de 96%. Os implantes utilizados nas substituições unitárias e em casos
parcialmente desdentados tinham uma taxa de sobrevivência de 100%. A média do nível
ósseo marginal no tempo de carregamento dos implantes foi de 0,1 +/- 0,04mm abaixo do
ponto de referência. Um ano mais tarde, o valor correspondente foi de 0,5 +/- 0,06mm. A
média de perda óssea entre os dois exames foi de 0,4 +/-0.05mm.

40

Conclusões: A técnica OSFE, sem enxerto ósseo, encontrou resultados previsíveis no
tratamento de 36 pacientes, com volume ósseo restrito, na parte posterior da maxila.

3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação sistemática do sucesso longitudinal
da técnica de osteotomia de Summers para levantamento de seio maxilar de pacientes que
receberam implantes osseointegrados.
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4 METODOLOGIA

O modelo de investigação adotado neste trabalho baseou-se em protocolos de
estudos clínicos com base em evidências científicas a partir de uma revisão sistemática da
literatura em ciências da saúde (Giannotti, 2004; Glasziou, 2001; Greenhalgh, 2001; Lyman &
Kuderer, 2005; McIntosh, Woolacott & Bagnall, 2004; Siwek, 2002; Siwek et al., 2002).

4.1 Estratégias de estudo.

O presente trabalho foi realizado a partir da análise em estudos longitudinais,
valendo-se de uma revisão sistemática quantitativa de várias investigações. Foram
selecionados estudos prospectivos relacionados ao sucesso longitudinal da técnica de
osteotomia de Summers para levantamento de seio maxilar, comparados ou não a outras
técnicas descritas na literatura. Para tanto, empregou-se diferentes fontes de catalogação
bibliográfica por meio de acesso digital via internet identificados eletronicamente como
MEDLINE/PubMed, LILACS e COCHRANE. Todas as fontes de dados bibliográficos foram
acessadas

através

do

portal

BVS

(Biblioteca

Virtual

em

Saúde:

http://regional.bvsalud.org/php/index.php). A MEDLINE é uma base de dados da literatura
internacional da área médica e biomédica, produzida pela NLM (National Library of
Medicine, USA) e que contém referências bibliográficas e resumos de mais de 5.000 títulos
de revistas publicadas nos Estados Unidos e em outros 70 países. Contém referências de
artigos publicados desde 1966 até 2011, que cobrem as áreas de: medicina, biomedicina,
enfermagem, odontologia, veterinária e ciências afins. A atualização da base de dados é
mensal.
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O LILACS é um índice bibliográfico da literatura relativa às ciências da saúde,
publicada nos países da América Latina e Caribe, a partir de 1982. É um produto cooperativo
da Rede BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). LILACS também indexa outros tipos de
literatura científica e técnica como teses, monografias, livros e capítulos de livros, trabalhos
apresentados em congressos ou conferências, relatórios, publicações governamentais e de
organismos internacionais regionais. LILACS pode ser acessada para pesquisa bibliográfica
no Portal Global de BVS e os registros são também indexados no Google.
A Cochrane Collaboration é uma organização internacional independente e
sem fins lucrativos dedicada a produzir e disseminar revisões sistemáticas sobre tratamentos
na área da saúde e promover pesquisa baseada em evidência na forma de estudos de
intervenção clinica.

A Cochrane Collaboration, fundada e nomeada em 1995 pelo

epidemiologista Archie Cochrane, tem como maior produto o Cochrane Database of
Systematic Reviews publicada pela Biblioteca Cochrane. Esta consiste de uma coleção de
fontes de informação atualizada sobre medicina baseada em evidências, incluindo a Base de
Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas - que são revisões preparadas pelos Grupos da
Colaboração Cochrane. O acesso à Biblioteca Cochrane através da BVS está disponível aos
países da América Latina e Caribe e foi realizado pelo direcionamento do site BVS
(http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lang=pt&lib=COC).
Para as bases de dados as pesquisas bibliográficas inicialmente não possuíram
limites de idioma, período, tipo de referência bibliográfica ou estudo científico, idade e
gênero dos objetos de pesquisa. Os seguintes termos (palavras-chave) foram empregados para
a busca bibliográfica: summers osteotome, summers osteotomy, summers technique, summers
sinus lift, levantamento de seio, maxillary sinus lift, e sinus lift. A base bibliográfica, palavraschave, quantidade de artigos obtidos e idioma dos mesmos estão listados na Tabela 1.
Tabela 1. Base bibliográfica, palavras-chave, número de artigos obtidos e idioma.
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Base bibliográfica

Palavras-chave

N

Idioma*

Medline/Pubmed

summers osteotome

16

14 (I), 1 (F), 1 (H)

Lilacs

summers osteotome

1

P

Medline/Pubmed

summers osteotomy

20

18 (I), 1 (F), 1 (H)

Lilacs

summers osteotomy

1

P

Lilacs

summers technique

3

P

Medline/Pubmed

Summers sinus lift

6

4 (I), 1 (F), 1 (It)

Lilacs

Levantamento de seio

39

37 (P), 1 (I), 1 (E)

Medline/Pubmed

Maxillary sinus lift

247

217 (I), 9 (F), 8 (A), 7
(It), 1 (E), 1 (Heb), 1
(Hun), 1 (J), 1 (Rus), 1
(Rom)

Cochrane

Sinus lift

24

I

Cochrane

Summers sinus lift

1

I

TOTAL§

292 (358-66)

*I: inglês; P: português; F: francês; E:espanhol; Heb: hebraico; It: italiano; Hun: húngaro; J:
japonês; Rus: russo; Rom: romeno; A: alemão. § Total de artigos pré-selecionados excluindo
as duplicadas.
Os textos obtidos foram identificados pelos títulos e resumos e então
analisados por dois revisores de maneira independente. De modo a facilitar sua organização,
os mesmos foram verificados e aqueles que estivessem em duplicatas foram removidos, sendo
os demais analisados em relação à pertinência do assunto abordado e sua relação com o
presente estudo. Para tanto, foram definidos critérios de inclusão e exclusão dos artigos,
apresentados a seguir.

4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos Analisados.

Após serem caracterizados quanto ao tipo de estudo, os textos selecionados
foram então submetidos a uma revisão criteriosa de modo a identificar aqueles que seriam
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incluídos na revisão sistemática mediante os critérios de inclusão e exclusão listados nas
Tabelas 2 e 3. O desenho deste estudo determinou que os trabalhos relacionados a ensaios
clínicos randomizados, em inglês ou português, feitos em seres humanos e com no mínimo 1
ano de acompanhamento seriam eleitos para inclusão no estudo. Os dois revisores, então
avaliaram os estudos de maneira independente, novamente, verificando se os mesmos se
enquadravam ou não nos critérios de inclusão. Os casos duvidosos foram resolvidos em
discussões e quando estas não eram suficientes um terceiro revisor foi solicitado.
Tabela 2. Critérios de inclusão dos estudos.
1. Estudos in vivo
2. Desenvolvidos em seres humanos
3. Estudos prospectivos
4. Idioma inglês ou português
5. Mínimo de 1 ano de acompanhamento
6. Ensaios clínicos randomizados

Tabela 3. Critérios de exclusão dos estudos.
1. Estudos in vitro
2. Desenvolvidos em animais
3. Estudos retrospectivos
4. Estudo em idiomas não pertencentes ao inglês ou português
5. Dados inadequados ou assuntos adversos ao pesquisado
6. Estudo com enfoque diferente do pesquisado
7. Estudos com menos de 1 ano de acompanhamento
8. Relatos de Caso
9. Relatos Técnicos
10. Revisões de Literatura
11. Revisões Sistemáticas
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A seguir, para cada estudo selecionado e em formulários específicos, foram
extraídos os dados referentes à quantidade de pacientes incluídos, o número de implantes
instalados, tipo de técnica cirúrgica empregada, momento de carregamento oclusas dos
implantes, taxa de sucesso, tempo de acompanhamento e tempo de sucesso. Estes dados,
analisados em conjunto permitiram o julgamento sistemático do sucesso longitudinal da
técnica de osteotomia de Summers para levantamento de seio maxilar. A Figura 1 resume o
esquema metodológico empregado no presente estudo, no qual os 292 artigos préselecionados resultaram em 04 artigos selecionados.

Figura 1. Metodologia empregada para seleção e análise dos artigos.

46

5 RESULTADOS

A Tabela 4 lista os estudos que não foram selecionados e os motivos pelos
quais se decidiu por sua exclusão. Estes motivos estão enumerados de acordo com os critérios
de exclusão determinados previamente na Tabela 3 e relacionam-se com os objetivos
predefinidos na metodologia deste estudo. Dentre todos os 292 artigos pré-selecionados 288
foram excluídos durante a fase de julgamento dos critérios de inclusão e exclusão, sendo: 28
artigos em idiomas diferentes do inglês ou português, 82 artigos referentes a assuntos
adversos ao pesquisado (genética, fisiologia, etc.), 137 com enfoque diferente do desejado
(pesquisas comparando diferentes materiais para enxerto, etc.), 02 estudos realizados em
organismos sem competência imunológica (estudos in vitro), 08 estudos retrospectivos, 02
relatos de caso clínico, 22 relatos técnicos, 08 revisões de literatura e 03 revisões sistemáticas.
Dentre os relatos técnicos, alguns eram ao mesmo tempo relatos de casos
clínicos. Entretanto, assim como em outras situações em que o artigo em pauta poderia ser
desclassificado por mais de um motivo, na Tabela 4 está computado apenas o motivo
principal para sua exclusão. Nenhum estudo feito em animais foi identificado nas pesquisas
bibliográficas realizadas.
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Tabela 4. Estudos excluídos e razões para sua remoção.
Estudo Excluído

Razões para exclusão

Baumann, et al.. Mund Kiefer Gesichtschir. 1999.

4

Bayol, et al.. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2009.

4

Bogdan, et al.. Fogorv Sz. 2008.

4

D'Amato, et al.. Minerva Stomatol. 2000.

4

Defrancq, et al.. Rev Belge Med Dent. 2001.

4

Dimonte, et al.. Minerva Stomatol. 2002.

4

Hayo Breinbauer, et al.. Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello.

4

2008.
Ivanov, et al.. Stomatologiia (Mosk). 2010.

4

Jian, et al.. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 1999.

4

Kamal, et al.. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2009.

4

Kolerman, et al.. Refuat Hapeh Vehashinayim. 2008.

4

Kubler, et al.. Mund Kiefer Gesichtschir. 1999.

4

Lambrecht. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2004.

4

Levin, et al.. Refuat Hapeh Vehashinayim. 2006.

4

Ludwig, et al.. Mund Kiefer Gesichtschir. 2002.

4

Massei, et al.. Minerva Stomatol. 1993.

4

Meyer, et al.. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2009.

4

Onisor-Gligor, et al.. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2009.

4

Otto, et al.. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2010.

4

Pacifici, et al.. Minerva Stomatol. 2003.

4

Peivandi, et al.. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2007.

4

Rinaldi, et al.. Minerva Stomatol. 1994.

4

Sader, et al.. Mund Kiefer Gesichtschir. 1999.

4

Thiery, et al.. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2008.

4

Tomotake. Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi. 2005.

4

Weingart, et al.. Mund Kiefer Gesichtschir. 2005.

4

Wiltfang, et al.. Mund Kiefer Gesichtschir. 1999.

4

Zhao, et al.. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2003.

4

(continuação)
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Tabela 4. Estudos excluídos e razões para sua remoção.
Estudo Excluído

Razões para
exclusão

Zhou, L., et al.. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2008.

4

Summers, et al.. Aust N Z J Surg. 1975.

5

Zhou, J., et al.. J Biomed Biotechnol. 2011.

5

Nissen, et al.. J Biomed Biotechnol. 2011.

5

dos Santos, et al.. Clin Dev Immunol. 2011.

5

Summers. Aust Dent J. 1975.

5

Raychaudhuri, et al.. Int J Alzheimers Dis. 2011.

5

Adeyemo, et al.. Niger Postgrad Med J. 2004.

5

Baig, et al.. Indian J Dent Res. 2007.

5

Bittmann, et al.. Ultrason Sonochem. 2011.

5

Buser, et al.. Ann Periodontol. 1997.

5

Chen, C. M., et al.. Kaohsiung J Med Sci. 2008.

5

Cheng, et al.. J Prosthet Dent. 2008.

5

Cordaro, et al.. Implant Dent. 2004.

5

Cury, et al.. ImplantNews. 2010.

5

De Souza Nunes, et al.. Clin Oral Implants Res. 2010.

5

Doobrow, et al.. Implant Dent. 2008.

5

Ellegaard, et al.. Clin Oral Implants Res. 2006.

5

Escoda-Francoli, et al.. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010.

5

Esposito, et al.. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006.

5

Esposito, et al.. Cochrane Database Syst Rev. 2008.

5

Ferri, et al.. Head Face Med. 2008.

5

Garcia-Atance Fatjo, et al.. Ultrason Sonochem. 2011.

5

Gonzalez-Garcia, et al.. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005.

5

Greco, et al.. ImplantNews. 2009.

5

Greco, et al.. ImplantNews. 2010.

5

Greenstein, et al.. J Periodontol. 2008.

5

Guyer, et al.. Ultrason Sonochem. 2011.

5

Haas, et al.. Br J Oral Maxillofac Surg. 1998.

5

(continuação)
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Tabela 4. Estudos excluídos e razões para sua remoção.
Estudo Excluído

Razões para
exclusão

Haas, et al.. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003.

5

He, et al.. Ultrason Sonochem. 2011.

5

Heller, et al.. J Oral Implantol. 1996.

5

Jensen, J., et al.. J Oral Maxillofac Surg. 1994.

5

Kim, M. J., et al.. J Periodontol. 2006.

5

Kim, Y. K., et al.. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008.

5

Kluppel, et al.. Oral Maxillofac Surg. 2010.

5

Krekmanov. Int J Oral Maxillofac Implants. 1995.

5

Lazzara. Curr Opin Periodontol. 1996.

5

Leder, et al.. Periodontal Clin Investig. 1993.

5

Lee, et al.. J Periodontal Implant Sci. 2010.

5

Lekholm. Aust Prosthodont J. 1993.

5

Levin, et al.. Implant Dent. 2005.

5

Li, J., et al.. Implant Dent. 2008.

5

Manso, et al.. Implant Dent. 2010.

5

Mayfield, et al.. Clin Oral Implants Res. 2001.

5

Muller, et al.. ImplantNews. 2004.

5

Naitoh, et al.. Implant Dent. 2005.

5

Negreiros, et al.. ImplantNews. 2010.

5

Penarrocha-Diago, et al.. J Prosthodont. 2004.

5

Pi Urgell, et al.. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008.

5

Reich. J Oral Maxillofac Surg. 2008.

5

Ridell, et al.. Clin Oral Implants Res. 2009.

5

Rodella, et al.. Minerva Stomatol. 2010.
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Todos os artigos selecionados foram desenvolvidos na última década, sendo
que o mais antigo foi publicado em 2004. Dois estudos foram desenvolvidos na Itália (Barone
et al., 2008; Ferrigno, Laureti & Fanali, 2006), e os outros dois na Suíça (Bragger et al., 2004;
Pjetursson et al., 2009), apesar de contarem com um grupo internacional de colaboradores. O
estudo mais longo, de Ferrigno, Laureti & Fanali (2006) acompanhou os pacientes por 12
anos pós cirurgia e instalação de implantes, e o mais curto, de Bragger et al. (2004) manteve
os pacientes sob 1 ano de acompanhamento. Nenhum dos estudos foi patrocinado por
quaisquer empresas do ramo e ,portanto não existem conflitos de interesse no seu
desenvolvimento. Entretanto, os estudos de Pjetursson et al. (2009) e de Bragger et al. (2004)
tiveram o apoio da Fundação para Apoio de Pesquisas Clínicas da Universidade de Bern, na
Suíça. As Tabelas 5, 6, 7 e 8 contém todos os dados coletados dos estudos selecionados.

58

Tabela 5. Dados colhidos nos estudos selecionados, referentes a: objetivo do trabalho, tipo de
estudo, número de pacientes (NP), número de implantes (NI), número de casos e
comprimento de implantes, e número de casos com perfuração da membrana sinusal.
Referência

Objetivo do Trabalho

bibliográfica

Tipo de

NP

NI

Estudo

Implantes

Perfuração

(no de casos /

da

comprimento Membrana
Sinusal (no
de casos)
Bragger et al.,
2004

Documentar

Prospectivo 19

25

radiograficamente a

5 / 10 mm

1

20 / 8 mm

Remodelação do tecido
apical e marginal de
Implantes colocados de
acordo com a técnica da
osteotomia.
Ferrigno,

Avaliar as taxas de

Laureti &

sobrevivência e sucesso de

143 / 12 mm

cirurgias de colocação de

103 / 8 mm

Fanali (2006)

Prospectivo 323 588 342 / 10 mm

13

implantes com
levantamento de seio
utilizando-se osteotomia.
Barone et al.,
2008.

Avaliar o sucesso clínico

Prospectivo 12

12

1 / 10 mm.

Não

de implantes colocados

4 / 11,5mm.

relatados.

logo após exodontias com

7 / 13 mm.

simultânea elevação de
soalho de seio pela técnica
da osteotomia.
Pjetursson et
al.., 2009.

Avaliar os padrões de

Prospectivo 181 252 157 / 8mm

remodelação tecidual após

77 / 10mm

levantamento de assoalho

9 / 12mm

de seio utilizando a técnica

7 / 6mm

da osteotomia com ou sem
enxerto.

10,4%.
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Tabela 6. Dados colhidos nos estudos selecionados, referentes a: critérios de inclusão e
exclusão adotados.
Referência

Critérios de

bibliográfica

Inclusão

Bragger et al., 2004

Boa saúde geral.

Critérios de Exclusão
Não relatados.

Saúde periodontal.
Não fumante.
Ferrigno, Laureti &

Boa saúde geral.

Fanali (2006)

Pobre higiene oral. Discrepância óssea severa.
Bruxismo. Fumantes (+ de 10 cigarros / dia).
Abuso de álcool ou drogas. Se já perderam implantes.
Se já passaram por radioterapia (cabeça e pescoço).
Se já fizeram quimioterapia.
Doenças renais crônicas. Diabetes não controlado.
Hemofilia ou doenças sanguíneas
Desordens ósseas metabólicas. Imunocomprometidos.
Doenças e Mucosa.

Barone et al., 2008.

Ausência de histórico

Não relatados.

médico desfavorável.
Indicação de
exodontia.
No mínimo 2mm de
osso entre o ápice do
dente a ser removido e
o seio maxilar.
Pjetursson et al., 2009.

Presença de espaço
edêntulo na região
posterior da maxila.
Boa saúde geral.
Em caso de
necessidade,
tratamento periodontal
e odontológico básico
(cárie) feito
anteriormente.

Não relatados.
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Tabela 7. Dados colhidos nos estudos selecionados, referentes a: utilização de enxerto ósseo,
altura óssea inicial média em mm, recomendações pós-cirúrgicas, e período de avaliação.
Referência
bibliográfica

Utilização de Altura
enxerto

óssea

ósseo

Inicial

Recomendações Pós-Cirúrgicas

Período de
Avaliação

Média
(mm)
Bragger et al., 2004

Sim: Osso

7,0 mm

Amoxicilina – 5 dias (375 mg

Bovino

3x/dia).

Mineralizado +

Clorexidina 0,1% - 30 dias (seguido

Osso

por aplicação diária de gel de

Autógeno.

clorexidina).

Ferrigno, Laureti &

Sim: osso

6,0 a

Antibiótico (5-8 dias)

Fanali (2006)

autógeno.

9,0 mm

Analgésico antiesteroidal (3-5 dias)

Poucas vezes

Instruções sobre higiene oral.

houve adição

Bochechos com clorexidina 0,2% (2

de osso bovino

semanas).

1 ano.

12 anos.

(BioOss).
Barone et al., 2008.

Pjetursson et al., 2009.

Sim: mistura

7,8

Amoxicilina e Ácido clavulônico (4

de gel de

mm.

dias).

colágeno e

Naproxeno Sódico (controle de dor).

partículas de

Bochechos com clorexidina 0,2% (2

osso suíno.

semanas).

Dependendo

7,5

Instruções sobre higiene oral.

da indicação

mm.

Bochechos com clorexidina 0,2% (3

do operador.

semanas).

Sim: 65%

Antibiótico por 1 semana (quando da

(osso bovino –

utilização de enxerto).

BioOss).
Não: 35%.

18 meses.

6 anos.
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Tabela 8. Dados colhidos nos estudos selecionados, referentes a: métodos de avaliação, tipo
de reabilitação oral, momento de instalação protética, taxa de sobrevivência, taxa de sucesso e
número de falhas.
Referência

Métodos de Avaliação

bibliográfica

Tipo de

Momento de

Taxa de

Taxa de

Número

Reabilitação

instalação

Sobrevida

Sucesso

de

Oral

Protética (em

(%)

(%)

Falhas

relação ao dia
da cirurgia).
Bragger et al.,

Radiografia Peri apical.

Variável.

Após 6 meses.

2004
Ferrigno,

Radiografia Peri apical.

Laureti &

Avaliação clínica de

Fanali (2006)

condições dos tecidos

Não

Não

relatado.

relatado.

1

Variável.

Variável.

94,8%.

90,8%.

8

Variável.

Após 6 meses.

Não

91,7%.

1

Não

6

moles Peri implantes, de
mobilidade do implante e
da perda óssea marginal.
Barone et al.,
2008.

Radiografia Peri apical ou
panorâmica.

relatado.

Tomografia
computadorizada se
necessário.
Parâmetros clínicos:
mobilidade, dor e medida
de inserção clínica do
implante.
Pjetursson et
al., 2009.

Radiografia.
Parâmetros clínicos: taxa
de sobrevida, distância
entre ombro do implante e
mucosa marginal,
profundidade de
sondagem, nível de
inserção, sangramento.
Percepção do paciente
sobre o processo (VAS).

Variável.

4 a 6 meses.

97,4%.

relatado.
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6- DISCUSSÃO

O presente estudo foi desenhado para discriminar o sucesso da técnica de
Summers para levantamento de seio maxilar, levando-se em consideração ensaios clínicos
randomizados feitos em humanos com no mínimo 1 ano de acompanhamento. Os estudos que
foram incluídos neste trabalho possuem em sua maioria a avaliação clínica do sucesso da
técnica de Summers para levantamento de seio maxilar pela observação do sucesso dos
implantes osseointegrados instalados. Tal assertiva está ligada ao fato de que esta técnica é
realizada com o intuito de ampliar a altura óssea na maxila permitindo a instalação de
implantes. Portanto, os dados analisados, apesar de permitirem concluir sobre o sucesso da
técnica de Summers podem estar subestimados, visto que mesmo que a técnica promova
efetivo aumento ósseo pelo preenchimento do seio maxilar, os implantes instalados pós ou
durante o levantamento de seio podem falhar devido a outras razões não ligadas ao próprio
levantamento, objeto deste estudo.
Na técnica original criada por Tatum (1986) o acesso ao seio maxilar era feito
pela crista alveolar e incluía uma série de instrumentais de modo a remover o osso exposto, o
qual era fraturado com um pequeno osteótomo e, quando possível, um implante desenhado
por Tatum era inserido; quando a inserção do implante não era possível a membrana do seio
era afastada e mantida por um enxerto ósseo. Esta técnica foi gradualmente abandonada em
favor da técnica da janela lateral, que se mostrou mais prática e versátil devido a algumas
vantagens, tais como maior acesso ao seio e permitir a inserção de maior quantidade de
material de enxerto. A Técnica de Summers (1994a), investigada pelo presente trabalho, foi
introduzida em 1994 com o benefício de ser menos invasiva e permitir simultaneamente a
elevação do seio maxilar com inserção de enxerto e implantes. Para tanto, o autor criou uma
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série de osteótomos cônicos que se propunham a expandir o osso maxilar vertical e
horizontalmente, sem o uso de brocas.
Os tópicos mais relevantes que foram abordados nas tabelas 5 a 8 serão
discutidos em tópicos, a seguir.
A. Tamanho da Amostra
O estudo que apresentou a maior amostra foi o de Ferrigno, Laureti & Fanali
(2006) com 323 pacientes e 588 implantes instalados. O tamanho da amostra é um indício de
maior significância dos dados do estudo. Um exemplo deste fato é que o estudo de Ferrigno,
Laureti & Fanali (2006) ao relatar 90,8% de sucesso, apresentou 8 falhas, enquanto o estudo
de Barone, com apenas 12 pacientes e 12 implantes instalados, apresentou 1 falha e 91,7% de
sucesso. Portanto, é aconselhável que os estudos tenham maior número de pacientes para que
obtenham evidências clínicas significantes.
B. Perfuração da membrana sinusal
Da mesma forma que a análise do tamanho da amostra, o número de
perfurações da membrana sinusal após a osteotomia tendeu a ser maior nos estudos de
Ferrigno, Laureti & Fanali (2006) e Pjetursson et al. (2009), os quais envolveram maior
quantidade de pacientes. Entretanto, as complicações pós-cirúrgicas puderam ser mais bem
acompanhadas nesses dois estudos, pois foi o de maior tempo de acompanhamento. O estudo
de Barone et al. (2008) não relatou o número de casos com perfuração de membrana.
Outro dado importante é que o estudo de Bragger et al. (2004), que relatou
apenas 1 perfuração de membrana, instalou implantes de 8 e 10mm, enquanto que os estudos
que relataram maior número de perfurações utilizaram implantes de 12 mm. Apesar de esses
dados criarem uma aparente relação entre si, é importante observar que, clinicamente, a
escolha do tamanho do implante não é a responsável pela lesão de membrana, pois ela tem
relação direta com o remanescente ósseo. É, portanto, no momento de execução da técnica o
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maior risco de ocorrência desse evento. A elevação da membrana sinusal é a última e mais
crítica fase de todo o processo de levantamento de assoalho de seio. A execução manual dessa
fase reduz o risco de ruptura da membrana, por que possibilita que o cirurgião sinta quando a
dissecação espontânea termina.
Segundo Pjetursson et al. (2009), a perfuração da membrana sinusal é a
complicação mais comum advinda da utilização da técnica de Summers para levantamento de
seio maxilar. Durante a aplicação clínica da técnica, o último osteótomo deve entrar no espaço
sinusal para preparação uma única vez. Se o osteótomo maior for usado várias vezes para
introduzir o material de enxertia na cavidade do seio, ou se várias tentativas forem realizadas
para preparar a local com esse osteótomo, há um alto risco de aumentar o diâmetro do leito
em locais com osso tipo III ou tipo IV. Portanto, isso pode comprometer a estabilidade
primária dos implantes. Por outro lado, se o último osteótomo é de diâmetro muito pequeno
comparado ao implante, o torque a ser usado quando da inserção dos implantes pode ser
demasiado. Excessiva compressão óssea pode resultar em mais traumas ao osso e, portanto,
maior reabsorção óssea. Isso, por sua vez, pode atrasar o processo de osseointegração
(Pjetursson et al., 2009). É importante manter o equilíbrio entre a estabilidade primária e o
trauma ósseo.
A verificação da integridade da membrana é feito por meio da Manobra de
Valsava. Em casos em que a manobra tem resultado positivo, nenhum material de enxerto
deve ser utilizado. Essas situações, entretanto, parecem não influenciar na integração dos
implantes (Pjetursson et al., 2009).
C. Utilização de enxerto ósseo
Um ponto muito discutido no estudo de levantamento de assoalho de seio para
reabilitação oral é a necessidade de colocação de enxerto ósseo e, se for necessário, qual é o
melhor material para essa finalidade. Com o objetivo de evitar o uso de osso autógeno e
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conseqüente morbidade do sítio doador, vários materiais têm sido utilizados. Dos trabalhos
avaliados, todos utilizaram enxertos em pelo menos uma parcela dos pacientes, dois deles
(Bragger et al., 2004, Pjetursson et al., 2009) osso bovino (BioOss), um (Ferrigno, Laureti &
Fanali, 2006 ) osso autógeno e um (Barone et al., 2008) uma mistura de gel de colágeno e
osso suíno, sempre ressaltando a flexibilidade em utilizar combinações de materiais de
enxerto se houvesse necessidade. Não foi, portanto, objetivo de nenhum deles a análise do
melhor tipo de enxerto para se utilizar nesses casos.
Outra possibilidade é não utilizar nenhum tipo de enxerto. Dentre os artigos
analisados, apenas Pjetursson et al. (2009) teve como um de seus objetivos analisar a
necessidade ou não de enxerto para o sucesso da referida técnica. Os bons resultados
apresentados por alguns pesquisadores no passado (Ellegaard et al., 1997; Thor et al., 2007)
estimularam outras pesquisas sobre os assunto (Fermergard & Astrand, 2008), sustentando a
idéia de que existe grande chance de cura e formação óssea no seio maxilar sem a utilização
de substitutos ósseos.
Apesar da grande quantidade de estudos desenvolvidos, apenas alguns testes
controlados têm abordado o processo de cicatrização e alterações teciduais posteriores ao
levantamento de assoalho de seio Bragger et al. ( 2004). O estudo desenvolvido por Bragger
et al.,(2004) concluiu que a região enxertada apical ao implante sofre encolhimento e
remodelação. O contorno original do seio maxilar é eventualmente consolidado e substituído
por uma cortical óssea recém-formada.
D. Altura óssea Inicial e Comprimento do Implante.
Em 1996, foi realizada uma Conferência (Jensen et al., 1996) em que se
estabeleceu que o levantamento de assoalho de seio deve ser indicado com altura óssea
remanescente (distância entre o assoalho do seio e topo do alvéolo) de 8 a 10 mm. Apesar
dessas recomendações, os estudos analisados na presente revisão consideraram a altura óssea
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média inferior a 8 mm com exceção de Ferrigno, Laureti & Fanali (2006) , cuja altura óssea
mínima considerada ficou entre 6 e 9 mm.
O estudo de Ferrigno, Laureti & Fanali (2006) apresentou os melhores
resultados com implantes entre 10 e 12 mm, de comprimento (taxa de sucesso em 12 anos de
acompanhamento de 90,5% e 93,4% respectivamente). O valor correspondente em implantes
com 8 mm de comprimento foi de 88,9%.
Em um dos trabalhos analisados (Pjetursson et al., 2009), a taxa de sucesso em
relação à altura óssea remanescente foi secundariamente avaliada. Ficou evidente que o
número de insucessos dos implantes aumentou com a redução da altura óssea residual e nas
reabilitações com implantes menores. Ficou claro que o processo de elevação do assoalho de
seio foi mais previsível com a altura do osso alveolar residual de 5mm ou mais e com
implantes com comprimento de 8mm ou mais.
A elevação de assoalho de seio pela técnica do osteótomo tem sido associada a
um taxa de sobrevida de implantes diretamente relacionada à altura do osso remanescente
abaixo do seio. Altura óssea residual igual ou inferior a 4 mm está associada com redução
primária de estabilidade do implante (Hirsch & Ericsson, 1991). Na verdade, a estabilidade
inicial do implante é fornecida apenas pela estrutura óssea alveolar residual, já que o material
de enxerto não fornece suporte imediato para o implante. Isso pode explicar a baixa taxa de
sobrevida (73,3% para 85,7%) observada para os implantes colocados em áreas com menos de
4 mm de altura óssea residual (Rosen et al., 1999; Toffler, 2004).
E. Métodos de Avaliação
Em todos os estudos, o método radiográfico foi utilizado como método de
avaliação, sendo que parâmetros clínicos diferentes foram incluídos em cada estudo. Apenas o
estudo de Barone et al., (2008) utilizou-se de tomografias computadorizadas quando
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necessário. O estudo de Pjetursson et al. (2009) também avaliou a percepção do paciente
sobre o procedimento por meio da escala visual analógica.
F. Taxa Cumulativa de Sobrevida e Taxa Cumulativa de Sucesso.
A taxa cumulativa de sobrevida de implantes nos casos em que se utiliza a
Técnica de osteotomia é descrita entre 93,5% e 96%, segundo Fermergarg & Astrand, 2008.
No presente estudo, apenas metade dos artigos relata o valor desta taxa, considerando apenas
a taxa cumulativa de sucesso. É importante ressaltar que se trata de valores diferentes. A taxa
cumulativa de sobrevida é o valor obtido com o número de implantes que permaneceram em
função, apesar de não seguirem os critérios de sucesso estabelecidos. Já a taxa cumulativa de
sucesso se refere ao número de implantes que segue, ao final do acompanhamento, os critérios
de sucesso estabelecidos. É, portanto, uma análise mais estrita.
Os critérios de sucesso definidos por Buser, Weber & Lang (1990) são: 1)
Ausência de queixas subjetivas persistentes (tais como dor ou sensação de corpo estranho); 2)
Ausência de infecção Peri implantar recorrente com supuração; 3) Ausência de mobilidade; 4)
Ausência de radioluscência, contínua ao redor do implante.
Nos estudos selecionados, a taxa de sobrevida, quando informada, a média
ficou entre 94,8 e 97,4, segundo, Ferrino, Laureti & Fanali (2006) e Pjertusson et al.,(2009),
respectivamente, enquanto a taxa de sucesso variou entre 90,8 a 91,7 segundo, Ferrino,
Laureti & Fanali (2006) e Barone et al.,(2008), respectivamente. Devido à característica mais
estrita dos dados obtidos para o cálculo da taxa cumulativa de sucesso, essa costuma ser mais
reduzida em relação à taxa cumulativa de sobrevida.
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7 CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos o estudo de Ferrigno, Laureti & Fanali (2006)
apresentou os melhores resultados com implantes entre 10 e 12 mm de comprimento (taxa de
sucesso em 12 anos de acompanhamento de 90,5% e 93,4% respectivamente). O valor
correspondente em implantes com 8 mm de comprimento foi de 88,9%. Segundo o trabalho
de Pjeturson et al., (2009) o processo de elevação do assoalho de seio foi mais previsível com
a altura do osso alveolar residual de 5mm ou mais e com implantes com comprimento de
8mm ou mais.
Considerando-se todas as limitações do presente estudo, pode-se concluir que
de maneira geral o método de levantamento de assoalho de seio maxilar introduzido por
Summers é considerado eficaz e previsível, com altas taxas de sobrevida e sucesso dos
implantes instalados. Entretanto, a análise dos trabalhos desenvolvidos a partir dessa técnica
permite inferir que:
1)

Pela variabilidade da metodologia dos diferentes estudos, a comparação dos dados

torna-se inviável.
2)

A análise de dados em longo prazo é muito pouco documentada.

3)

Recomenda-se que novos estudos clínicos randomizados prospectivos controlados

sejam realizados de modo a possibilitar evidências científicas de potencial utilização clínica.
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