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Introdução: Pacientes com áreas edêntulas na região posterior da maxila podem
apresentar atrofia do rebordo alveolar e pneumatização do seio maxilar após a perda
dentária. Esta condição limita o volume ósseo disponível para a instalação de
implantes. Entretanto, esta situação clínica pode ser solucionada por meio do
levantamento de seio maxilar (LSM). Como padrão ouro, o enxerto de osso autógeno é
considerado o material ideal quando comparado a outros materiais. Todavia, a
obtenção de osso autógeno envolve a abordagem de outro sítio cirúrgico e maior
morbidade para o paciente. Como alternativa substitutos ósseos têm sido empregados
nos procedimentos de LSM. Objetivo: Este estudo avaliou a alteração dimensional por
meio de tomografia computadorizada (TC) de enxertos ósseos autógenos e da
associação hidroxiapatita de origem bovina (HA) e osso autógeno na proporção de
80:20 utilizados em procedimentos de LSM. Metodologia: A amostra foi constituída
de 9 indivíduos que necessitavam de levantamento de seio maxilar bilateral (18 SM).
No lado controle, foi utilizado enxerto de osso autógeno enquanto no lado teste foi
utilizada uma mistura de hidroxiapatita e osso autógeno na proporção de 80:20 peso
por peso. Após um período de 15 e 180 dias foram realizadas mensurações por meio de
tomografia computadorizada por dois observadores a fim de se verificar possíveis
alterações dimensionais. Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que tanto o
lado teste quanto o lado controle apresentaram alterações dimensionais nos enxertos
utilizados entre as duas datas de observação. Para o observador 1, a alteração média no
lado teste foi de 26,05% enquanto para o lado controle este valor foi de 41,90%. Já
para o observador 2, a alteração no lado teste foi de 25,69% e no lado controle foi de
42,71%. A concordância inter-examinadores obtida nas duas datas para os lados teste e
controle variou de boa a excelente. Conclusão: Os resultados obtidos por esta pesquisa
apontam para a relevância do acompanhamento das alterações dimensionais dos
enxertos usados no levantamento de SM e que a associação de HA bovina e osso
autógeno pode ser empregada com alta previsibilidade e apresenta e menor grau de
alteração dimensional quando comparada ao osso
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