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RESUMO 

 

          A técnica de elevação do assoalho do seio maxilar com osteótomo é usada 

para aumentar e melhorar o rebordo insuficiente, para posterior instalação de 

implantes. Na maioria das vezes sendo realizado em área desafiadora, com pouco 

suporte ósseo e pneumatização do seio maxilar, o que exige cuidados. Com a 

técnica de levantamento de seio maxilar com osteótomos de Summers, altas taxas 

de sucesso foram alcançadas, além de ter sido considerado um processo prático e 

eficiente, pouco traumático e menos invasivo. 

Palavras chave: Expansores de Summers, osteótomos, levantamento de seio, seio 
maxilar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

          The osteotome sinus floor elevation technique is commonly used to augment 

and enhance the insufficient maxillary posterior ridge for optimal placement. Most of 

the time being held in challenging area, with little bone support and pneumatization 

of the maxillary sinus lifting, with Summer’s osteotomes technique, high rates of 

success were reached, beyond having been considered practical and efficient, a 

little traumatic and less invasive. 

Key words: Summer’s osteotomes, osteotomes, sinus lift, sinus floor elevation. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

        Tatum (1988) relatou que, a qualidade e a quantidade ósseas  

encontradas na maxila eram significativamente diferentes daquelas encontradas na 

mandíbula. A maxila anterior edêntula é muitas vezes fina, e o seio maxilar 

apresenta-se pneumatizado. Várias técnicas poderiam ser usadas para o aumento 

da disponibilidade óssea, incluindo enxertos ósseos onlay, aumento do seio 

maxilar, osteotomias com enxertos ósseos e expansão da parede vestibular, com o 

objetivo de criar bases para a instalação de implantes.  

          Smiller et al (1992) descreveram que, a região posterior da maxila 

foi considerada uma área desafiadora para a inserção de implantes. Nos pacientes 

que possuíam esta área desdentada, o seio maxilar encontrava-se próximo à crista 

óssea, devido à pneumatização do mesmo. O suporte ósseo alveolar disponível 

para implantes diminuiria, a medida em que a crista óssea fosse reabsorvida 

          Segundo Summers (1994) a técnica dos osteótomos objetivou 

manter  o osso maxilar existente, empurrando-o lateralmente com o mínimo de 

trauma, desenvolvendo uma osteotomia com forma precisa. Essa compactação de 

osso poderia ajudar a manter o implante recém colocado, e seria desprovida de 

calor.   

          Gall (2004) descreveu que, a instalação de implantes na maxila 

posterior tornou-se muitas vezes complicada pela deficiência no volume e 

qualidade de osso disponíveis. A elevação do seio através de abordagem da crista, 

tem sido usado por mais de duas décadas para facilitar a colocação de implantes 

mais longos. A técnica envolveu a utilização de martelo com uma série de 

instrumentos cônicos e cilíndricos, como osteótomos, para expandir e condensar as 



 

paredes laterais de uma osteotomia, seguida de fratura do assoalho da cavidade 

do seio.  

Al-Masseh et al (2005) citaram que, a colocação de implantes na maxila 

foi algumas vezes comprometida pela baixa qualidade óssea encontrada no local, e 

pela altura óssea sob o assoalho do seio. O objetivo da técnica dos osteótomos 

seria de manter a maior porção de osso existente, compactando-o lateralmente 

com o mínimo de trauma, enquanto desenvolvia-se uma osteotomia com precisão.  

       Draenert et al (2007) relataram que, a reabsorção óssea do rebordo 

alveolar foi comum em maxilas desdentadas. Procedimentos de aumento ósseo 

foram possíveis, para se atingir um volume ósseo suficiente para a instalação de 

implantes. Os osteótomos foram utilizados para a realização de expansão e 

elevação do assoalho do seio maxilar com técnicas adequadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – OBJETIVO 

 

          Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura a 

respeito da instalação de implantes com o uso da técnica dos osteótomos. Serão 

descritas as vantagens e desvantagens, suas indicações e conta indicações, 

índices de sucesso e insucesso. Passando por uma descrição detalhada da 

técnica, assim como dos instrumentos utilizados, dando possibilidade aos 

Cirurgiões Dentistas, a opção da escolha de mais um tratamento, com a 

previsibilidade de sucessos com a utilização dos osteótomos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 – HISTÓRICO DA IMPLANTODONTIA 

 

          Tatum (1989) descreveu que em 1975, os desafios na maxila 

posterior possibilitaram o conceito de elevação do seio maxilar para permitir a 

colocação de implantes. Foi realizada a primeira tentativa com um implante feito de 

óxido de alumínio cerâmico. Desde então, as técnicas têm sido refinadas para se 

obter resultados cada vez mais previsíveis, com a utilização de diferentes tipos de 

implantes de titânio e variações de procedimentos de instalação.   

           Albrektsson e Sennerby (1991) constataram que, durante as 

décadas de 1960 e 1970, comunidades de implantes dentários foram formadas em 

todo mundo. Contudo, não foram logo reconhecidas a nível universitário. O uso de 

uma série de dispositivos sem comprovação científica prosseguiu. Considerou-se 

tarefa importante para a comunidade odontológica definir quais os procedimentos 

deveriam ser evitados no atual estado dos conhecimentos científicos. A 

Conferência de Desenvolvimento de Consenso de 1988 declarou que, para o futuro 

precisaríamos de estudos prospectivos dos implantes orais, e formas padronizadas 

de comunicação. Critérios para a seleção dos pacientes, e a definição clara de 

sucesso e fracasso deveriam ser notificadas.  Considerando o fato de os implantes 

orais serem inseridos em seres humanos. Para melhorar a arte em implantes, seria 

muito importante o profissional apoiar uma regulação rigorosa sobre mercados de 

implantes orais.  

           Tatum et al (1993) descreveram que, os primeiros enxertos foram 

feitos em áreas posteriores da maxila e da mandíbula, usando enxerto autógeno. A 



 

formação óssea foi satisfatória em todas as áreas, exceto na maxila posterior. A 

dificuldade foi causada pelos grandes seios maxilares, que limitaram a altura 

vertical do osso. Em 1975, deu-se início ao uso de enxertos ósseos na maxila 

posterior, colocando o material sob a membrana sinusal. Nos casos iniciais, foi 

usada abordagem da crista e acesso lateral.  

          Ring (1997) descreveu que, existem provas abundantes de que os 

Maias praticaram a implantação de materiais em pessoas vivas.  Wilson Popenoe e 

sua mulher encontraram um fragmento de mandíbula de origem Maia, que datava 

do ano 600 d.C. Nesta peça observou-se três fragmentos de concha em forma de 

dentes, que haviam sido colocados nos alvéolos. Provas radiográficas 

comprovaram a existência de osso ao redor de dois dos fragmentos, e a 

constatação da descoberta dos implantes mais antigos já descobertos.   

          Segundo Magini (1999) a I Guerra Mundial promoveu avanços 

consideráveis no desenvolvimento de ligas metálicas, porém essas ligas não 

apresentavam suficiente biocompatibilidade para a aplicação na Implantodontia. 

          Irish (2004) citou que, uma escultura de dente humano foi 

recuperada durante escavações de um sítio arqueológico no deserto ocidental do 

Egito, em janeiro de 2003. O local está associado ao final do período Neolítico, 

entre 5400 e 5640 anos atrás. Neste relato objetivou-se continuar a explorar a 

possibilidade de que a escultura do dente em tamanho natural fora planejada como 

um implante dental antigo.  

           Woo et al (2004) relataram que, os implantes dentários tem se 

tornado uma modalidade excelente, desde sua criação, até a era moderna. Não só 

permitindo uma alternativa conservadora e estética para o tratamento do 



 

edentulismo parcial, como fornecendo base estável para o tratamento do 

edentulismo total. 

          Albrektsson e Wennerberg (2005) descreveram que, em meados 

dos de 1960, os implantes orais estariam sendo usados em quantidades muito 

pequenas. Desenhos típicos seriam quadros subperiosteais, aberturas de lâminas 

ou dispositivos transmandibulares. Per-Ingvar Branemark colocou seu primeiro 

implante clínico em 1965, e nos cinco anos seguintes, seus resultados clínicos 

foram inaceitavelmente pobres, com sucesso de 50%. Os primeiros resultados de 

Branemark pareceram confirmar que, o material estranho não funcionava na 

cavidade oral por um número de razões, incluindo o risco de infecção. 

          Agliardi et al (2010) afirmaram que, o aumento da popularidade da 

terapia com implantes foi atribuída aos previsíveis resultados a longo prazo. As 

múltiplas vantagens das próteses sobre implantes foram observadas através da 

aceitação do tratamento com implantes, da significante redução do tempo de 

tratamento e dos custos totais. Relataram que os resultados clínicos para implantes 

têm sido ótimos em reabilitações de mandíbula e de maxila, em conjunto com a 

satisfação completa do paciente com a estética, fonética e função, levando a um 

alto nível de aceitação.  

 

3.2 - HISTÓRICO DA TÉCNICA DOS EXPANSORES 

 

          Segundo Summers (1967) um grande número de clínicos relatou 

altas taxas de sucesso com a elevação de seio maxilar através da janela lateral 

(técnica de Caldwell-Luc). Summers descreveu uma metodologia para aumento do 

osso no assoalho do seio, cujo objetivo seria manter todo o osso maxilar existente, 



 

compactando-o com mínimo trauma enquanto se executava uma expansão guiada, 

a técnica dos osteótomos. Esses novos procedimentos e novos instrumentos, os 

osteótomos, fizeram o processo mais prático e eficiente, com trauma e invasão 

reduzidos. 

Rosen et al (1999) descreveram que a técnica de elevação do seio 

maxilar expandiu opções protéticas, permitindo a colocação de implantes adicionais 

de apoio na maxila atrófica com seio pneumatizado. Enquanto outros processos 

regenerativos, como enxertos onlay e interposicional (Le Fort I), estariam limitados 

em aplicabilidade e muitas vezes envolveriam morbidade pós operatória 

significativa. O método mais comum para a reconstrução do seio foi apresentado 

por Tatum em 1977. Na técnica de Tatum, o acesso inicial ao assoalho do seio foi 

através da crista. Esta abordagem foi progressivamente abandonada em favor de 

uma janela lateral (técnica de Caldwell Luc), que parecia mais versátil e prática, 

oferecendo vantagens em relação à abordagem cristal. A elevação atual de seio, 

com a colocação de enxerto e instalação de implantes imediatos foi introduzida por 

Summers em 1994. 

          Strietzel et al (2002) relataram que a atrofia alveolar de altura e 

largura, ou defeitos ósseos, poderiam limitar o uso de implantes osseointegrados. 

Novos métodos para o condicionamento do local, por meio de regeneração óssea 

guiada ou expansão do rebordo alveolar, permitiram a instalação de implantes em 

condições anatômicas desfavoráveis. A anatomia alveolar revelando uma 

morfologia de faca, normalmente requer um procedimento de expansão local do 

processo alveolar. Nesse tipo de situação, o rebordo poderia ser expandido através 

da divisão ou dispersão do osso, resultando em uma largura suficiente para a 

instalação de implantes. Summers modificou este procedimento através do 



 

desenvolvimento de uma técnica especial, e um conjunto de instrumentos, os 

osteótomos. 

          Segundo Al-Maseeh et al (2005) a enxertia no assoalho do seio 

maxilar tornou-se a intervenção cirúrgica mais comum para o aumento da altura do 

osso alveolar antes da colocação de implantes osseointegrados. Desde o início do 

aumento da aplicação da técnica de elevação do seio maxilar, e colocação de 

implantes, em meados da década de 1970, aconteceram algumas variações no uso 

da técnica. O desenvolvimento dos osteótomos cirúrgicos facilitou a colocação de 

implantes em áreas de altura de osso alveolar mínima na maxila posterior. 

          Sforza et al (2008) relataram que, Summers introduziu a elevação 

sinusal com osteótomos em 1994, e esta seria uma técnica minimamente invasiva, 

que permitiria a elevação do seio maxilar nos rebordos com altura residual entre 5 

e 10 milímetros. Para a realização desta técnica, seria necessária a utilização de 

instrumentos manuais – os osteótomos de Summers – que compactariam o osso 

apical e lateralmente no local do implante. Estudos de Summers em 55 pacientes 

com 143 implantes, resultaram em uma taxa de sucesso de 96%, determinada com 

base nos seguintes critérios: perda óssea inferior a 2 milímetros, e falta de 

mobilidade. 

 

3.3 – ANATOMIA DO SEIO MAXILAR 

 

           Tatum (1991), descreveu que a maxila seria um pouco diferente da 

mandíbula por não ser móvel, mas sim, fazer parte do crânio. O padrão típico da 

maxila seria caracterizado por paredes labiais de placas corticais finas, crista óssea 

de osso compacto ou trabecular fino no assoalho nasal e no seio maxilar, palato 



 

duro e osso vômer de placas finas de osso, e parede palatina tendo a cortical mais 

grossa encontrada na maxila. As áreas edêntulas seriam compostas principalmente 

de osso trabecular. A maior altura de osso na maxila seria geralmente encontrada 

em área de canino. Este seria o ápice formado pela parede lateral do nariz e da 

parede mesial do seio maxilar. Nos edêntulos, a crista do primeiro pré molar 

geralmente fina, começaria a ficar mais larga na área do segundo pré molar. 

Frequentemente a maxila posterior, necessitaria maiores cuidados quando se cria 

estresse para a instalação de um implante. 

           Smiller et al (1992), relataram que o ar dos seios seriam câmaras de 

ressonância que diminuiriam o peso do crânio, contribuiriam para a modulação da 

voz, para o pré aquecimento do ar, antes de passar para os brônquios e pulmões, e 

também teriam a função de remover matéria estranha no ar inalado, pela ação de 

um revestimento epitelial ciliado. O seio maxilar, de estrutura piramidal, localizado 

no corpo da maxila, de espessura óssea relacionada com o grau de 

pneumatização. É o maior dos seios paranasais, com 2.5 centímetros de largura e 

3.75 centímetros de altura. Sua profundidade ântero posterior pode alcançar 3.0 

centímetros. Pode ter septos que o dividiriam em duas ou mais cavidades, que 

poderiam ou não se comunicar. A parede óssea do seio maxilar teria geralmente de 

5 a 8 milímetros de espessura, mas também poderia estar reduzias à espessura de 

um papel fino e delicado. A mucosa do seio é delicada, e aderida ao periósteo em 

sua superfície óssea. O seio maxilar se comunicaria com todos  os seios 

acessórios dentro do sistema respiratório. O fornecimento de sangue viria de ramos 

da artéria maxilar interna. 

           Misch (1993) classificou a região subantral (SA) da região da maxila 

em quatro categorias: SA-1, teria osso vertical adequado à instalação de implantes 



 

endósseos (>12 milímetros). SA-2, quando 10 a 12 milímetros de osso estariam 

presentes abaixo do seio maxilar, neste caso o objetivo seria elevar o assoalho do 

seio de 0 a 2 milímetros na osteotomia e simultaneamente instalar o implante. SA-

3, quando 5 a 10 milímetros de osso estariam presentes abaixo do seio maxilar. 

Uma parede lateral de Tatum para a elevação da membrana do seio estaria 

indicada. SA-4 teria de 0 a 5 milímetros de osso abaixo do assoalho do seio 

maxilar. Um enxerto de seio, antes de um tempo de espera para a instalação do 

implante seria adequado. 

           Davarpanah et al (2001), concluíram que o seio maxilar seria uma 

cavidade de ar localizada na maxila. De forma piramidal, com frequentes septos 

verticais internos, criando cavidades intrasinusais. No adulto a largura média seria 

de 35 milímetros na base e de 25 milímetros de altura. Se comunicaria com o 

meato médio nasal através do óstio. O revestimento do seio, a membrana de 

Schneider, seria muito aderente ao osso subjacente, sendo uma membrana fina e 

frágil, coberta por um epitélio pavimentoso pseudoestratificado ciliado, que 

permitiria a passagem de fluidos para o meato nasal. As estruturas abaixo do seio 

consistiriam do rebordo alveolar e dos dentes superiores posteriores ( pré molares 

e molares). O osso alveolar teria uma cortical externa, uma interna e um córtex 

abaixo do seio. Osso esponjoso situa-se entre as placas corticais.  

 

 

 

 

 

 



 

3.4 – TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR 

 

          Tatum et al (1993) concluíram que, após a conclusão da seleção dos 

tecidos moles e vias de acesso, o aspecto mais desafiador na elevação do seio 

maxilar seria a separação dos tecidos das paredes do seio, sem que houvesse 

rompimento da membrana. O melhor seria elevar o tecido através de abordagem 

mesial. A elevação da membrana sinusal seria realizada em todo comprimento da 

cavidade, para criar uma altura de 2,5 a 3,5 centímetros, da crista do rebordo até a 

altura da membrana elevada. Estando a integridade da membrana satisfatória apos 

sua elevação, o espaço inferior seria preenchido com material de enxerto e 

gentilmente firmado e o tecido reposicionado e suturado após o procedimento de 

levantamento de seio maxilar. 

          Rosen et al (1999) relataram que, na técnica inicial de Tatum, o 

acesso do assoalho do seio era através da crista. Esta abordagem foi 

gradualmente abandonada em favor de uma janela através da parede lateral, 

técnica de Caldwell Luc, que parecia mais versátil e prática. A técnica de Caldwell 

Luc ofereceu vantagens em relação à abordagem cristal, incluindo a de acessar o 

seio maxilar através de uma janela maior. 

          Abutara et al (2003) relataram que, para levantamento de seio maxilar, 

a incisão seria feita com relaxantes divergentes, descolamento do retalho para 

apical, início da osteotomia com irrigação com soro fisiológico e broca esférica 

número 6, acompanhada por radiografia panorâmica para delimitação do seio. 

Quando fosse verificada no local da osteotomia, coloração acinzentada, seria feita 

preservação da membrana e em seguida a realização da fratura da parede 

vestibular com a utilização de um batedor de implante e um martelo, sendo que 



 

esta parede seria futuramente o teto do seio maxilar. Então, seria realizado o 

descolamento da membrana preservando a sua integridade, co  curetas 

específicas. Após este levantamento, seria utilizado material de enxerto para 

preencher o espaço e também plasma rico em plaquetas e membranas de 

regeneração. Utiliza-se para o fechamento sutura tipo colchoeiro com pontos 

simples.  

          Woo et al (2004) afirmaram que o acesso lateral seria iniciado com 

uma incisão feita na crista do rebordo alveolar. Uma vez que o retalho tivesse sido 

elevado a um nível desejado, o acesso teria início com uma broca esférica, para 

criar um alçapão em forma de U, na parede lateral da maxila. A altura deste 

alçapão não deveria exceder a largura do seio maxilar, para permitir uma posição 

horizontal final do novo assoalho. A membrana sinusal seria então delicadamente 

descolada e levantada do assoalho ósseo por meio de curetas. Um espaço seria 

criado após a elevação da membrana do seio. Este espaço seria então preenchido 

com a possibilidade de diferentes materiais de enxertia, para fornecer uma 

plataforma para a colocação de implantes. 

           Fig. 1- Abertura janela lateral.                               Fig. 2 – Preenchimento material enxerto. 

                                   Fotos 1 e 2 

acervo Clivo. 



 

 

3.5 - FISIOLOGIA ÓSSEA 

 

           Terry et al (1974) descreveram que, a reabsorção do rebordo 

alveolar poderia ser causada por destruição periodontal avançada, extração dos 

dentes, atrofia pelo uso de próteses mal adaptadas e condições sistêmicas, como 

distúrbios endócrinos. Em casos de reabsorção extrema, o osso alveolar 

desapareceria por completo, próximo de existir uma superfície plana entre o 

vestíbulo e o palato.  

           Tatum et al (1991) relataram que, na maxila não estariam 

disponíveis paredes espessas de osso compacto, como na mandíbula. A maxila foi 

caracterizada por uma cortical vestibular fina, uma crista óssea fina, assoalhos 

nasal e do seio de osso fino e compacto. A cortical palatina sendo a mais espessa 

encontrada na maxila. Quando os dentes são perdidos, a perda óssea ocorreria 

primeiro na face vestibular e, em seguida, continuaria na direção vertical. O osso 

maxilar, de finas paredes, facilitaria a expansão cirúrgica lateral, para formar bases 

para implantes e recuperar a dimensão perdida.  

           Mathias et al (2003) descreveram que, no aspecto microscópico, 

existiriam três tipos de osso: osso reticular, lamelar e osso composto. O osso 

reticular desempenharia um importante papel durante a cicatrização. A habilidade 

do osso reticular de se formar rapidamente (em uma média aproximada de 30 a 60 

micrômetros por dia) seria a sua maior propriedade. Porém, pelo fato do osso 

reticular se formar tão rapidamente, se desenvolveria de uma forma desorganizada, 

sem a estrutura lamelar dos sistemas harvesianos e ficaria portanto, amolecido. 

Como resultado, o osso reticular teria pouca resistência biomecânica. Apesar de 



 

ser descrito em literatura como osso embrionário, todos os adultos têm habilidade 

para formar esse tipo de osso. O osso reticular, sendo depositado rapidamente, 

normalmente não duraria muito tempo, ocorrendo reabsorção obrigatória e 

substituição por osso maduro, chamado osso lamelar. O termo osso composto 

seria usado para descrever o estágio de transição entre o osso reticular e o osso 

lamelar. O osso lamelar é maduro, e suporta a carga do corpo, sendo 

extremamente forte. Pelo fato de se formar bem devagar (em uma media de 

aproximadamente 0.6 a 1.0 micra por dia), tem sua estrutura colágena mineralizada 

e muito bem organizada. O osso lamelar consiste de camadas múltiplas e 

orientadas, e é o principal osso encontrado ao redor dos ligamentos e articulações. 

          Cardoso et al (2004) observaram que, quando um dente se perde, a 

estimulação intra óssea que mantém o osso alveolar desaparece, e este entraria 

em um processo de reabsorção. A altura do alvéolo poderia chegar de 40% a 60% 

do original, e essa alteração morfológica ocorreria entre seis meses a dois anos 

subsequentes. Assim, a importância no aprofundamento nos conceitos e funções 

do osso seria fundamental, tendo em vista que a falta de osso nos rebordos 

alveolares tem sido um obstáculo na recuperação estético funcional em pacientes 

que tenham sofrido traumatismos dento alveolares, extrações dentárias 

traumáticas, ausências congênitas e alterações patológicas que envolvam maxila e 

mandíbula. 

           Ajzen et al (2005) afirmaram que, após a perda dos dentes 

superiores e consequente redução das forças mastigatórias que incidem na maxila, 

as paredes dos seios maxilares iriam gradualmente diminuindo, resultando no 

aumento do seu tamanho. Com o edentulismo ocorrem remodelação, reabsorção e 

progressiva pneumatização do seio maxilar, deixando uma fina camada separando 



 

o seio da cavidade oral. Com a finalidade de melhorar as condições do rebordo, 

enxertos e implantes ósseos poderiam ser colocados com a utilização da técnica 

de elevação do seio maxilar.  

           Castilho et al (2006) relataram que, a fisiologia do tecido ósseo sob 

o controle da homeostasia mineral, envolveu processos fisioquímicos e biológicos. 

Íons de cálcio, magnésio e fosfato em concentrações específicas seriam essenciais 

para o equilíbrio do tecido ósseo em uma quantidade ideal. Desses íons, o cálcio 

seria provavelmente o elemento mais importante. A concentração desses íons 

deveria permanecer constante tanto nos fluidos intracelulares, quanto nos fluidos 

extracelulares e, juntamente com cristais de tecido ósseo, o ciclo de reabsorção e 

remodelação contínua. Entretanto, condições fisiológicas e a arquitetura óssea nem 

sempre são ideais, e a necessidade de estímulo nos sítios ósseos por 

determinados tipos de desenhos de implantes foi proposto.  

          Segundo Smiler et al (2006) o tecido ósseo seria composto de 

células, uma matrix extracelular insolúvel, e moléculas solúveis que serviriam como 

reguladoras das funções celulares. Existem três tipos de células ósseas: os 

osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteócitos seriam as células 

ósseas maduras, encontradas dentro das lacunas do osso cortical denso. Uma 

massa sólida, contendo apenas os canais microscópicos, o osso cortical não 

contém uma quantidade significativa de osteoblastos, que seriam responsáveis 

pela aposição óssea, nem de osteoclastos, envolvidos com a remodelação e 

reabsorção óssea. O periósteo, que está fortemente ligado a superfície externa do 

osso cortical, não contém o potencial para atividade osteoblástica e osteoclástica. 

Uma fonte ainda maior de osteoblastos e osteoclastos seria encontrada dentro do 

osso esponjoso, que se encontra abaixo do osso cortical. O osso esponjoso seria 



 

composto por placas e grandes hastes de redes de hidroxiapatita, conhecidas 

como trabéculas. Pelo osso esponjoso apresentar uma superfície oito vezes maior 

que a do osso cortical, isto proporciona um maior acesso às células formadoras de 

osso. 

          Rosen et al (2009) relataram que em adultos, o osso seria 

constantemente remodelado, primeiro sendo demolido (reabsorção óssea), e em 

seguida, sendo reconstruído (formação óssea). A reabsorção óssea seria 

importante para o reparo de microfraturas e para permitir a modificação da 

estrutura em resposta ao estresse e outras forças biomecânicas. A formação 

óssea, sendo fortemente acoplada à reabsorção, de modo a não modificar a massa 

óssea. Doenças ósseas ocorreram quando a formação e a reabsorção estavam em 

desequilíbrio. Mudanças nas taxas de remodelação óssea foram um importante 

determinante da doença óssea e, portanto, a mensuração dos fatores que se 

correlacionavam com a taxa de rotatividade óssea, forneceram informações 

importantes na avaliação de pacientes com doenças ósseas. No passado, a melhor 

maneira de medir o retorno do osso era realizar uma biópsia óssea após dupla 

marcação com tetraciclina. A técnica permitia a medição das taxas de formação e 

reabsorção ósseas, no entanto, os custos elevados e a complexidade do 

procedimento o tornaram inadequado para a prática clínica rotineira. 

          Raisz et al (2009) descreveram que, a substituição de cartilagem 

por osso mais rígido começaria na vida fetal, e que a modelação seria fundamental 

para a formação de estruturas normais do esqueleto. O primeiro osso formado a 

partir do mesênquima no início do desenvolvimento, poderia ter um padrão das 

fibras colágenas relativamente desorganizado, chamado osso lamelar. Existem 

dois tipos principais de osso no esqueleto adulto, o cortical e o trabecular. O osso 



 

cortical denso e compacto, constitui a parte externa de toda a estrutura do 

esqueleto. As lamelas podem ser extensas ou hermeticamente embaladas em 

círculos concêntricos. O osso cortical compõe 80% do esqueleto, com função 

principal de fornecer resistência mecânica e proteção, podendo também atuar na 

área metabólica, sobretudo quando existe déficit do conteúdo mineral grave ou 

prolongado. O osso trabecular, encontrado no interior dos ossos longos, também é 

importante contribuinte para assistência mecânica, e metabolicamente mais ativo 

que o osso cortical. O crescimento do esqueleto e as alterações na forma óssea 

são produzidas por modelação, que se dá pelo crescimento da cartilagem, seguida 

pela formação óssea endocondral. A largura dos ossos aumenta por aposição 

periosteal. A remodelação endocondral converte as espículas relativamente fracas 

de cartilagem calcificada em osso trabecular forte. 

     

 

 

3.6 - VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

           Summers (1994) descreveu que, a técnica da expansão 

aproveitaria a flexibilidade do osso maxilar esponjoso. Ao contrário dos 

instrumentos em formato de cinzel ou cunha, a forma redonda e a conicidade dos 

osteótomos seria menos provável de causar uma fratura abrupta do osso vestibular 

ou palatino. Com a técnica da expansão, permitiu-se aumento de forma gradual e 

controlada, até que uma osteotomia de forma exata fosse obtida.  



 

            Ferrigno (2006) demonstrou que, as desvantagens da técnica dos 

osteótomos seriam a espessura mínima de osso necessária para a estabilidade 

primária dos implantes, e o aumento de volume disponível limitado.  

          Segundo Rosen et al (1999) o fator de risco mais relevante que 

poderia interferir com o sucesso da técnica do levantamento de seio com 

osteótomos seria, a altura óssea pré existente sob o seio maxilar sendo igual ou 

menor que 4 milímetros.      

          Cosci et al (2000) observaram que, na abordagem cristal, o uso de 

osteótomos simplificou a cirurgia. Porém, o controle do operador no procedimento 

da fratura em galho verde seria reduzida, então, a membrana de septos poderia 

causar lacerações na membrana do seio maxilar. A abordagem da crista com 

brocas introduziu um método que daria oportunidade para a colocação de 

implantes em área com altura de osso alveolar maxilar insuficiente. A técnica se 

mostrou simples e atraumática, sendo que o osso cortical seria perfurado, e não 

fraturado, tendo o risco de laceração da membrana impedido.  

          Segundo Nocini (2000) os osteótomos de Summers, por sua forma 

reta, seriam realmente eficazes na pré maxila, mas difíceis de lidar na maxila 

posterior. Quando a região de segundos molares, terceiros molares e tuberosidade 

estivessem envolvidas, se tornaria difícil manter a inclinação correta dos 

osteótomos de Summers. 

          Davarpanah et al (2001) propuseram uma nova sequência cirúrgica, 

baseada no uso combinado de osteótomos, brocas e implantes com textura de 

superfície áspera. A técnica modificada do osteótomo ofereceu muitas vantagens. 

Foi considerada mais conservadora para a reconstrução da maxila posterior 

edêntula reabsorvida. Habilitou a colocação de implantes de 10 milímetros ou mais. 



 

Redução do tempo operatório em comparação com as técnicas convencionais. 

Maior conforto no pós operatório em comparação com enxertos de seio 

convencionais (Caldwell Luc). Maior densidade óssea periimplantar e preservação 

da integridade da cavidade sinusal. O uso de brocas durante a primeira fase de 

preparação do sitio cirúrgico seria recomendado em locais de maior densidade 

óssea. 

          Toffler (2004) relatou que, o principal fator para a previsão de 

sobrevivência do implante, utilizando-se a técnica de elevação do assoalho do seio 

com osteótomo, seria a altura residual do rebordo alveolar limitada, e sua 

habilidade para estabilizar o implante. O tipo do implante, ou o material de enxerto 

utilizados, teriam pouca ou nenhuma influência na sobrevida do implante. No 

entanto, outros fatores, tais como edentulismo, osteoporose e próteses 

overdenture, poderiam influenciar no sucesso dos implantes colocados em áreas 

de altura óssea residual limitada na maxila posterior.   

          Woo et al (2004) consideraram que, a desvantagem da abordagem 

da crista seria que a estabilidade inicial do implante não poderia ser comprovada, 

se a altura óssea residual fosse inferior a 6 milímetros. As chances de se alcançar 

uma altura suficiente com a técnica dos osteótomos seria limitada. Com esta 

abordagem também poderia haver uma maior chance de desalinhamento do longo 

eixo do osteótomo, durante a fase inicial da osteotomia. 

          Soltan et al (2005) relataram que a maxila posterior edêntula 

apresentou desafios para o profissional que são únicos, comparados com outras 

áreas da boca. Após a extração dos dentes, a redução inicial de largura foi 

secundária à reabsorção vertical. Com o avanço da atrofia, houve ainda contínua 

perda de altura óssea e aumento da pneumatização antral. A maxila é um osso 



 

principalmente esponjoso ou trabecular, envolto em camada cortical, e contém os 

ossos menos densos  do meio bucal.  

          Ferrigno et al (2006) citaram que a maxila edêntula posterior 

geralmente apresentou uma quantidade limitada de volume ósseo, devido à atrofia 

da crista alveolar e pneumatização do seio maxilar. Essas limitações anatômicas 

poderiam afetar no sucesso da osseointegração do implante e posterior função da 

prótese. 

          Mericske-Stern et al (2006) relataram que a elevação do seio 

maxilar através de acesso lateral seria uma técnica sensível. Logo, o procedimento 

transcrestal tornaria-se menos invasivo, sem a necessidade de sítio doador e 

reduziria a morbidade dos pacientes. A técnica do levantamento de seio com 

osteótomos e uso de biomaterial para preenchimento, foi descrita como sendo de 

utilização adequada.   

          Kayatt et al (2006) descreveram que, utilizando-se a técnica de 

expansão do processo alveolar com osteotomia sagital, foi possível se evitar a 

realização de um enxerto do tipo onlay, diminuindo um tempo cirúrgico, os custos, 

a morbidade do paciente e o tempo para a confecção da prótese, o que 

proporcionou um resultado final mais rápido e satisfatório. 

          Itinoche et al (2006) demonstraram que a utilização de expansores 

espiralados facilitou a manutenção do posicionamento adequado, fiel ao eixo de 

inserção do implante no leito cirúrgico e tornou mais difícil a possibilidade de 

deiscências ou fenestrações, permitindo maior controle durante a cirurgia e 

diminuindo o desconforto gerado pelo martelete usado para golpear o expansor 

(osteótomo). 



 

           Segundo AlGhamdi (2009) a inserção de implantes na maxila 

posterior seria mais desafiadora, devido a redução da qualidade e quantidade 

ósseas. A presença do assoalho do seio maxilar limitaria a altura de osso 

disponível para a colocação de implante. Diferentes métodos, como inclinação do 

implante, implantes curtos, elevação do seio maxilar, foram utilizados para superar 

esses problemas. A elevação do seio poderia ser realizada através de acesso de 

janela lateral (apresentada pela primeira vez por Tatum em 1977), ou abordagem 

utilizando técnica cristal com osteótomos (introduzida por Summers em 1994). 

Técnica mais conservadora, com menor tempo cirúrgico e de pós operatório com 

mínimo desconforto.    

          Nishioka et al (2009) relataram que a reabsorção alveolar seguida 

de trauma, extração ou infecção, resultou em rebordo com elevada reabsorção 

para a colocação de implantes. A reabsorção alveolar avançada na região maxilar 

seria com frequência um problema. O volume ósseo deveria estar disponível, na 

posição necessária para a instalação de implantes. As condições em uma maxila 

atrófica tornaram a situação desafiadora clinicamente. Uma variedade de 

modalidades cirúrgicas têm sido propostas para a reconstrução, incluindo 

regeneração óssea guiada e enxerto ósseo.       

          Nishioka et al (2009) ressaltaram as vantagens que a técnica 

cirúrgica propagadora óssea apresentou, quando comparada com osteótomos de 

Summers. O autor sugeriu que a expansão óssea (aumento da propagação 

horizontal), com o uso de parafuso, estaria disponível para pacientes que tivessem 

pelo menos 2.5 milímetros de osso remanescente entre as tábuas vestibular e 

palatina. A utilização de expansores rotatórios para melhorar o local do implante 

seria um procedimento altamente previsível e livre de complicações. Esta técnica 



 

não invasiva poderia melhorar com eficácia a qualidade óssea para uma boa 

estabilidade primária, movendo as corticais externas da maxila nos sentidos labial e 

palatino, aumentando a largura do rebordo para permitir a introdução de implantes. 

A técnica apresentou um meio de encurtar o tempo cirúrgico, diminuir o custo e 

eliminar o trauma do paciente.  Summers descreveu uma técnica de osteótomos 

cônicos, com diâmetros crescentes de 1 a 4 milímetros. Com o uso desses 

instrumentos, a parede lateral do osso seria comprimida e se conservaria. Os 

osteótomos seriam colocados no local pré determinado e martelados, com a 

desvantagem da força exercida nas repetidas marteladas, o que poderia ser 

desconcertante para o paciente. A diferença crucial entre a técnica de Summers  e 

a dos expansores rotatórios, é de não apresentarem desconforto ao paciente, 

eliminando a necessidade de martelamento extensivo. Observações clínicas não 

revelaram complicações. 

           Trombelli et al (2010) constataram que o trauma extenso durante a 

elevação do seio maxilar com osteótomos, poderia causar Vertigem Paroxismal 

Posicional Benigna, caracterizada por episódios curtos de vertigem, iniciados por 

movimentos de lateralização da cabeça em direção ao local afetado. Geralmente 

seria auto limitada, os sintomas poderiam desaparecer em seis meses. A utilização 

de uma broca trefina, reduziu a necessidade de trauma repetido. Concluíram a 

importância de se avaliar a eficácia e segurança da técnica de levantamento de 

seio.  

 

 

 

 



 

3.7 - SUCESSOS E INSUCESSOS 

 

         Smiler et al (1992) publicaram um trabalho descrevendo a técnica 

cirúrgica no aumento subantral, descrevendo os enxertos a serem utilizados, as 

complicações que poderiam surgir e como deveriam ser tratados. Pelos resultados 

obtidos com os enxertos de hidroxiapatita não reabsorvível, no período de 4 a 12 

meses, a matriz de hidroxiapatita coberta por osso foi em média 40,9% e o total de 

osso neoformado foi em média de 23,1%. Neste mesmo trabalho, é descrita a 

utilização de Bio-Oss, que é uma hidroxiapatita reabsorvível derivada de osso 

bovino. Neste caso, a remodelação do enxerto para a substituição óssea se dá em 

três fases: primeiramente, o enxerto é incorporado pelo osso do hospedeiro, 

posteriormente, as partículas do enxerto são reabsorvidas por uma atividade 

osteoclástica e, na terceira fase, o novo osso é formado por osteoblastos.  

          Rosen et al (1999) relataram que a técnica de elevação do seio 

maxilar com acréscimo de material de enxerto foi realizada em 174 regiões de 101 

pacientes de ambos os sexos com uma ampla faixa etária. A taxa de sucesso foi de 

95.4%, e a taxa de insucesso de 4.6%, o que foi considerado bastante aceitável. 

Concluiu-se que uma variedade de implantes e materiais de enxerto poderia ser 

utilizada com sucesso com esta técnica.   

          Cosci et al (2000) após seis anos do uso rotineiro da técnica de 

levantamento de seio maxilar atraumático associado ao uso de brocas, afirmaram 

que, mesmo com a introdução da broca na elevação do seio maxilar em 2 

milímetros, não rompeu a membrana de Schneider, por causa da forma da ponta 

da broca. Além disso, o uso metódico das brocas impediu qualquer intrusão ou 

perfuração, devido ao uso de um stops nas brocas no momento do acesso. 



 

Durante seis anos, apenas 8 dos 265 implantes falharam. Não foram encontradas 

correlações entre o insucesso e a cirurgia. 

          Usando uma combinação de técnicas para substituir dentes 

perdidos em pacientes com atrofia óssea maxilar, Vachiramon et al (2002), 

realizaram elevação de seio e colocação de implantes simultaneamente, seis 

semanas após extração do pré molar superior esquerdo. A técnica do osteótomo foi 

utilizada para se atingir estabilidade primária do implante. Bio-Oss foi o material de 

enxertia escolhido para criar volume, e cola de fibrina autóloga foi utilizada para 

estabilizar o enxerto.  A técnica reduziu o numero de operações, ofereceu menor 

tempo total de tratamento, preservou osso alveolar após extração e minimizou 

complicações, dando um resultado estético. 

          Bragger et al (2004) demonstraram que os resultados com 

levantamento de seio com osteótomos na instalação de implantes, seriam 

previsíveis. Em osso maxilar com altura menor que 8 milímetros, usando implantes 

relativamente curtos (com 8 e 10 milímetros), sendo um procedimento que abriria 

novos caminhos para o tratamento de pacientes comprometidos pela perda óssea 

alveolar, otimizando a dentição. 

           Frank Li (2005) apresentou um método atualizado da técnica de 

Summers. Acredita-se que o coágulo formado sob a membrana de Schneider seria 

convertido em osso e, com este procedimento, o ganho na elevação do seio 

poderia variar entre 2.18 milímetros e 5.42 milímetros, e ficaria em uma media de 

3.25 milímetros. Entre 61 implantes instalados, 5 falharam em consequências da 

má qualidade óssea e periimplantite. A taxa de sucesso foi de 91.8%. 

          Mericske-Stern  et al (2006) citaram a técnica de elevação do seio 

maxilar com osteótomos de Summers em uma série de relatórios de casos. 



 

Cinquenta e cinco pacientes receberam um total de sessenta e seis implantes, por 

um período de seis anos. O procedimento cirúrgico pareceu ser um método seguro 

e bem suportado pelos pacientes. Foi utilizado para diferentes indicações de 

próteses parciais, e em situações de pacientes completamente desdentados. A 

taxa de sobrevivência dos implantes durante a fase de cicatrização foi de 98.5%, e 

de 100% após a ativação dos implantes.   

           Molly (2006) afirmou que, alguns trabalhos sugeriram o uso dos 

osteótomos na colocação de implantes na maxila posterior e tuberosidade. 

Demonstrou a baixa densidade óssea na região. Investigou o uso de osteótomos 

com elevação de seio maxilar, para avaliar a relação entre a densidade óssea e a 

estabilidade primária dos implantes. Em conclusão, um período de seis semanas 

permitiu osseointegração primária com sucesso, com base em medidas clínicas e 

radiográficas pós operatórias. 

          Tilotta et al (2007) propuseram uma nova técnica para a elevação 

da membrana sinusal, minimamente invasiva e segura, usando trefinas com 

cursores e osteótomos. Um total de 112 implantes foram colocados, com ou sem 

enxertia de material. Treze sofreram lesões registradas. A taxa de sucesso foi de 

93,7%, e foi explicada pela presença dos cursores, reduzindo o risco de invasão 

repentina na cavidade do seio. 

          Pjetursson et al (2009) relataram que, a taxa de sobrevida dos 

implantes instalados com a técnica dos osteótomos após três anos, foi de 97.4%. 

De duzentos e cinquenta e dois implantes, três foram perdidos antes de serem 

ativados, e outros três foram perdidos no primeiro e no segundo ano. De acordo 

com a altura óssea residual, o sucesso foi de 91.3% para os implantes instalados 

em locais com altura óssea residual menor ou igual a 4 milímetros, e de 90% para 



 

implantes instalados em locais com altura óssea com 4 e 5 milímetros, quando 

comparados a 100% de sucesso para implantes instalados em locais com altura 

óssea acima de 5 milímetros. De acordo com o comprimento dos implantes, a 

sobrevida foi de 100% para implantes com 12 milímetros, 98.7% para implantes 

com 10 milímetros, 98.7% para implantes com 8 milímetros, e de apenas 47.6% 

para implantes com 6 milímetros. 

          Trombelli et al (2010) descreveram uma técnica que implicou na 

utilização de uma broca trefina penetrando até 1 milímetro do assoalho do seio, e 

em seguida foi usado um osteótomo para levar a porção óssea trefinada a 1 

milímetro do corte inicial da trefina. A pressão hidráulica exercida pelo núcleo 

ósseo autógeno contribuiu para a fratura do assoalho do seio, levando ao aumento 

vertical do local do implante. Um relatório anterior, com técnica semelhante, 

mostrou uma taxa de sucesso de 98% apos 13 a 48 meses de acompanhamento. A 

técnica proposta proporcionou um deslocamento previsível apical do assoalho do 

seio maxilar, avaliado em radiografias periapicais 6 meses após a cirurgia. Nenhum 

caso de perfuração da membrana foi registrado. 

 

 

 

3.8 - INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES 

            

          Smiler et al (1992) relataram que, as contra indicações para o 

procedimento de elevação do seio maxilar incluíram sinusite aguda, cistos e 

tumores. Pacientes dependentes de nicotina também deveriam ser vistos com 

cautela.  



 

          Strietzel et al (2002) descreveram que, as indicações para o uso da 

técnica do osteótomo deveriam ser consideradas críticas em relação à qualidade 

óssea. Osso tipos 1 e 2, não seriam adequados para este tipo de preparo do leito 

do implante. A história local do leito do implante, deveria ser considerada na 

indicação de planejamento e de preparo do local, pela técnica de instalação de 

implantes com osteótomo. 

         Abutara et al (2003) relataram que, a região posterior da maxila tem 

sido uma das regiões que mais dificultam a colocação de implantes, pela falta de 

espessura adequada, ocasionada pela reabsorção do rebordo alveolar e, 

principalmente, pela pneumatização do seio maxilar, que diminui total ou 

parcialmente a dimensão vertical do osso encontrado para a colocação de 

implante. Além dessa pneumatização, o osso da maxila possui densidade muito 

esponjosa, pouco osso cortical, o que dificulta a correta estabilização primária dos 

implantes, por consequência, a sua osseointegração.  

          Segundo Devin et al (2004) pacientes fumantes tiveram uma 

incidência maior de complicações após enxertos ósseos. Pacientes foram alertados 

que o tabagismo poderia ter um efeito nocivo sobre estes procedimentos, e o risco 

de complicações deveria diminuir após deixar de fumar. O tabagismo e seus 

derivados, como a nicotina, o monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio, 

prejudicariam a cicatrização de feridas nas cirurgias, promovendo vasoconstrição 

arteriolar, diminuição do fluxo sanguíneo. Fumantes que passaram por 

levantamento de seio maxilar foram encorajados a parar, para que não houvesse 

redução nas chances de sucesso do tratamento. 

          Itinoche et al (2006) descreveram que o desafio encontrado para a 

colocação de implantes seria em regiões onde o rebordo alveolar adota o aspecto 



 

de lâmina de faca. Com a evolução da técnica, conseguiu-se uma facilidade maior 

na execução do procedimento, sendo possível a expansão do rebordo alveolar de 

uma maneira mais controlada, e com uma diminuição da pressão necessária para 

se obter a expansão e um maior controle da direção dos instrumentos. Outra 

alternativa seria a utilização da técnica mista, na qual se faz a expansão óssea 

desejada onde se necessita e se utiliza fresas onde esteja indicado. 

           Segundo Krennmair et al (2007) a técnica dos osteótomos poderia 

ser utilizada quando a altura máxima fosse maior que 6 milímetros, quando os 

implantes fossem colocados simultaneamente à elevação do seio maxilar. 

Independente do procedimento cirúrgico e do material selecionado, o levantamento 

do seio com técnica dos osteótomos poderia ser uma opção de tratamento bem 

sucedida para casos de maxila reduzida, principalmente em regiões posteriores.  

          Gonçalves et al (2008) descreveram que a principal indicação para 

a cirurgia de elevação do assoalho sinusal refere-se à criação de melhores 

condições para a instalação de implantes em regiões posteriores da maxila que 

apresentam insuficiente volume ósseo, menos de 8 milímetros de altura e 4 

milímetros de largura. A adequada quantidade de osso a ser regenerado deveria 

possibilitar o posicionamento dos implantes de forma ideal, com uma altura mínima 

de 10 milímetros ou mais longa, e uma largura de 4,8 milímetros ou mais ampla na 

região posterior da maxila. 

 

 

 

 

 



 

3.9 - DESCRIÇÃO DOS EXPANSORES 

 

                    Os osteótomos de Summers (1967) de numero de 1 ao 5, seriam 

geralmente utilizados para inserção imediata de implantes. Cada inserção do 

osteótomo comprimiria osso lateralmente e deslocaria partículas em direção ao 

assoalho do seio. 

           Morton (1996) relatou que, os instrumentos possuem as seguintes 

características: o osteótomo de número 1 tem 1.6 milímetros na ponta, de modo a 

penetrar o osso facilmente. O instrumento de número 2 tem 2.4 milímetros na 

ponta, para ser inserido no local da osteotomia já criada pelo numero 1. Os 

osteótomos restantes seriam proporcionais, de maneira semelhante, até o número 

5, que é usado para um implante de 5.0 milímetros de diâmetro. O osteótomo 

número 3 poderia ser usado para um implante de diâmetro reduzido, e seria 

também utilizado para implante padrão de 3.75 milímetros. O osteótomo número 4 

seria usado para implantes de diâmetro de 4.0 milímetros.  

          Nocini et al (2000) a fim de melhorar o acesso à desafiadora área 

da tuberosidade maxilar, projetaram osteótomos com anatomia modificada. Foram 

compostos de duas partes, um eixo de dobras duplas, e a ponta. O eixo apresenta 

uma dobra de 30 graus em relação ao eixo longitudinal, seguido de segunda dobra 

oposta, com 10 graus, a partir do novo eixo. Graças a essas duas dobras, as 

pontas são deslocadas cerca de 1.0 centímetro de distancia do eixo principal, e 

apresentam uma inclinação final de 20 graus. Seriam de duas formas diferentes, os 

de 1.8, 2.0, 2.9, 3.2 e 3.8 milímetros de diâmetro, com forma cônica e extremidade 

cortante. E aqueles de 3.4, 4.2 e 5.0 milímetros, teriam uma ponta cilíndrica, com 

extremidade em bisel. 



 

          Ferrigno et al (2006) descreveram um conjunto de osteótomos 

cilíndricos e leves, com ponta cônica e uma nítida vantagem, os osteótomos de 

Summers. Que poderiam ser usados para raspar osso da parede lateral na 

osteotomia. O osso seria acrescentado como enxerto enquanto os osteótomos 

fossem inseridos, resultando em elevação do assoalho do seio. 

          Tilotta et al (2007) descreveram um conjunto (Implant Diffusion 

International System, França), composto por seis trefinas com diâmetro interno de 

3 milímetros (para implantes de diâmetro de até 4 milímetros), e seis trefinas com 4 

milímetros de diâmetro interno (para um implante de até 5 milímetros de diâmetro). 

Para cada diâmetro, estas trefinas teriam um protetor de inserção que variava de 3 

a 8 milímetros. E seis osteótomos curvos, com 3 milímetros de diâmetro e seis com 

4 milímetros de diâmetro. Estes osteótomos também possuíam protetores de 

inserção, que variavam de 3 a 8 milímetros, e eram usados com martelo. O protetor 

impedia que as trefinas ou os osteótomos acidentalmente invadissem a cavidade 

sinusal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

 

          Na elevação do assoalho do seio com osteótomos e enxerto , 

segundo Summers (1967) um local com 6 milímetros, poderia ser aprofundado para 

suportar um implante com 10 milímetros. No osso macio, um osteótomo de 

pequeno diâmetro (osteótomo número 1 de Summers), seria inserido a mão ou a 

marteladas até o limite do seio. Em osso mais resistente, instrumento de 

perfuração poderia ser utilizado com extremo cuidado para penetrar esta 

profundidade. A osteotomia deveria ser aprofundada com osteótomos 2 e 3. O 

osteótomo 3 forneceria uma osteotomia ligeiramente inferior ao parafuso de 3.75 

milímetros. O numero 4 seria usado para a inserção de implante de diâmetro 4.0 

milímetros.  Uma mistura de osso é adicionado à osteotomia antes da elevação do 

assoalho do seio. A inserção do osteótomo faz com que osso e fluidos exerçam 

pressão sobre a membrana de Schneider. Quando o assoalho antral é deslocado, o 

enxerto irá mover a membrana para elevá-la até sua altura final. Força hidráulica e 

pressão exercidas seriam responsáveis pela sua elevação. 

           Summers (1994) relatou que, a elevação do assoalho do seio com 

a técnica do osteótomo estaria disponível para pacientes que tivessem pelo menos 

de 5 a 6 milímetros de osso remanescente entre a crista e o assoalho do seio. Uma 

região que apresentasse 5 ou 6 milímetros de osso abaixo do seio poderia ser 

melhorada para receber um implante de até 10 milímetros. Da mesma forma, um 

local com altura óssea de 8 a 9 milímetros, poderia receber um implante de até 13 

milímetros, com o uso da técnica de elevação do seio com osteótomo. O osso que 

seria raspado das paredes laterais na osteotomia, ou o osso adicionado à 



 

osteotomia no momento da técnica, poderiam auxiliar na fixação imediata dos 

implantes.  

           Summers (1996) descreveu que, o protocolo para o 

desenvolvimento da técnica de elevação do seio com osteótomo seria a seguinte: 

delimitar a área, fazer uma incisão cristal com retalho em espessura total. Ter um 

conjunto de osteótomos, aparelhos de perfuração e brocas trefina de 4 e 6 

milímetros. Usar o osteótomo levando-o para cima até o limite possível, sem 

danificar as paredes ósseas vestibular e palatina. Segurar o osteótomo com 

firmeza na posição. Depois de penetrar no córtex cristal com trefina, utilizar os 

osteótomos com leves marteladas repetidas, até que se desloque o bloco ósseo. 

Com o bloco e a membrana móveis, utilizar material de enxerto para preencher o 

local da osteotomia. Usar o osteótomo para introduzir o enxerto na região. Repetir 

o procedimento e compactação 3 ou mais vezes.  

          Segundo Rosen et al (1999) na técnica de elevação do assoalho do 

seio com osteótomo para reposicionar osso existente da crista juntamente com o 

material de enxerto e aumentar o apoio ósseo para um implante, o uso de brocas 

seria minimizado ou evitado completamente. A crista óssea pré tratada seria 

deslocada em direção ao assoalho do seio, com a inserção dos osteótomos. Os 

osteótomos não entrariam na cavidade. Uma combinação de material de enxerto 

seria adicionada à osteotomia. Esta massa, que tem consistência semi sólida, seria 

empurrada para a fronteira do seio e se daria o levantamento da membrana. Os 

implantes seriam colocados. Os materiais de enxerto não fornecem apoio imediato 

para o implante. A fixação inicial do implante foi obtida por osso pré existente sob o 

assoalho do seio maxilar.  



 

           Toffler (2004) observou que, as alterações no protocolo de 

instalação tradicional de implantes incluíam a realização de osteotomias sub 

instrumentadas, colocação de implantes com diferentes tipos de superfícies e uso 

de osteótomos. O uso dos procedimentos de elevação de seio maxilar com 

osteótomos usando enxerto autógeno, xenógeno e uma variedade de tipos de 

implantes. Com incisão cristal com retalho de espessura total, o local do implante 

foi claramente marcado com broca lança, seguida por broca 2.0 milímetros na 

profundidade de 2.5 a 5.0 milímetros. A expansão da osteotomia realizada com 

uma combinação de brocas e de osteótomos de ponta côncava. Os osteótomos 

são marcados em 4, 5, 6, 8 e 10 milímetros. Porções de enxerto foram adicionadas 

à osteotomia apicalmente à profundidade de trabalho, cada porção foi usada para 

criar 1.0 milímetros de elevação do assoalho do seio. Este procedimento foi 

repetido até que a elevação adequada fosse obtida para acomodar o comprimento 

do implante selecionado.  

          Segundo Woo et al (2004) a técnica do levantamento do seio 

maxilar com osteótomos começaria com incisão cristal, retalho em espessura total 

e mensuração da altura óssea abaixo do seio maxilar. Osteótomos de tamanhos 

crescentes seriam introduzidos sequencialmente para expandir os alvéolos. A cada 

inserção de um osteótomo maior, o osso seria comprimido e empurrado lateral e 

apicalmente. Summers afirmou que a própria natureza desta técnica melhoraria a 

densidade óssea da maxila posterior, onde osso do tipo IV é normalmente 

encontrado. Uma vez que o maior osteótomo expandiu o local do implante, 

colocou-se uma mistura de osso preparado como material de enxertia. A mistura de 

osso exerceria pressão sobre a membrana do seio maxilar, elevando-a. Uma vez 

que altura fosse adquirida, o implante seria fixado. 



 

           Stavropoulos et al (2006) realizou por meio da sequência de 

osteótomos de Summers (3i Implant Innovations Inc., Palm Beach, Flórida, USA) 

aumento de diâmetro, sem qualquer osteotomia de perfuração, preparos locais 

para implantes na crista alveolar. Após elevação da membrana sinusal e antes da 

colocação do material de enxerto, foi confirmada a integridade da membrana de 

Schneider. A cavidade foi então preenchida com osso autógeno que foi levemente 

condensado com uso de osteótomo e suaves marteladas. Finalmente a osteotomia 

foi totalmente preenchida com enxerto ósseo, retalhos fechados e suturados. 

Cirurgia de implante realizada mais tarde em segunda etapa.  

 

           Sforza et al (2008) descreveram uma variação da técnica de elevação 

do assoalho do seio maxilar com osteótomos: a dimensão vertical do osso no local, 

entre o assoalho do seio e a crista óssea deveria medir pelo menos 5 milímetros. 

Uma broca redonda de 2 milímetros seria usada para penetrar a cortical óssea. O 

preparo inicial da osteotomia seria realizado com osteótomos em osso tipo IV, e 

com brocas helicoidais em osso tipo III. A preparação do local do implante seria 

concluída com osteótomos até a profundidade de trabalho. Então, o assoalho da 

cavidade sinusal seria fraturado, e feita a colocação do material de enxerto. 

Material de enxerto adicional seria colocado no interior do preparo cirúrgico, até 

que a elevação desejada fosse atingida. 

           AlGhamdi (2009) descreveu uma técnica combinada para 

manipulação de defeito de rebordo na maxila posterior. A expansão do rebordo 

com osteótomos, para minimizar a remoção óssea durante a osteotomia, e 

condensar o osso circundante. Em seguida, a elevação do seio maxilar realizada 

também com a utilização dos osteótomos, e os demais defeitos do rebordo 



 

corrigidos com regeneração óssea guiada e colocação simultânea de implantes.  A 

expansão com a utilização dos osteótomos provou ser uma técnica confiável e não 

invasiva para corrigir rebordos desdentados estreitos, e ofereceu ainda a vantagem 

de fazer compressão óssea ápico lateral, produzindo um aumento na densidade 

óssea local. A regeneração óssea guiada tem sido utilizada com sucesso para 

tratar defeitos ósseos peri implantares no momento da instalação dos implantes.  

          Nishioka e Souza (2009) afirmaram que, após a expansão óssea, a 

medular seria comprimida contra a parede cortical, permitindo melhora na 

densidade do osso maxilar e melhor estabilidade inicial dos implantes. 

Instrumentos específicos, como parafusos (expansores) para dilatação horizontal 

seriam utilizados de maneira controlada e padronizada, introduzidos no osso 

sequencialmente. A cada inserção, um expansor maior seria inserido lateralmente. 

O implante utilizado deve ser ligeiramente menor em diâmetro que o local criado 

pelo expansor. 

          Pjetursson et al (2009) descreveram que, durante a preparação do 

local para o implante, foi crucial manter um controle do comprimento de penetração 

dos osteótomos que, devem apenas penetrar através do assoalho do seio. Com o 

deslocamento do assoalho, o material de enxertia foi introduzido, ocorrendo a 

elevação da membrana de Schneider.  O osteótomo final deve entrar no preparo 

apenas uma vez, para que não haja risco de aumento de diâmetro nos preparos 

em osso tipo IV e V, o que poderia comprometer a estabilidade primária dos 

implantes. Por outro lado, se o diâmetro do último osteótomo for muito pequeno, 

comparado ao do implante, muito torque será necessário. Quando o volume for 

reduzido, se torna importante manter um equilíbrio entre a estabilidade primária e o 

trauma, minimizando o trauma no osso. 



 

          Trombelli et al (2010) relataram em seu processo a ação do 

funcionamento de instrumentos rotatórios e manuais em conjunto. O tempo de 

trabalho foi primeiro estabelecido por radiografia, depois confirmado pelo uso da 

broca, da sonda e do osteótomo. Então, o tempo de trabalho foi definido pela 

percepção tátil do osso cortical do assoalho do seio, com o uso suave do 

osteótomo. Após essa definição, se estabeleceu a extensão de ação com cursores 

ajustados nos instrumentos manuais e rotatórios, minimizando o risco de 

perfuração da membrana e infecções pós cirúrgicas: Após elevação do retalho, 

broca foi utilizada para perfurar o osso cortical até mais ou menos 3.5 milímetros de 

profundidade. A distância anatômica da crista óssea ao assoalho da cavidade foi 

avaliada em 4 milímetros por meio de percepção tátil, utilizando-se osteótomo 

sonda. Em seguida, uma trefina de 3.2 milímetros foi utilizada para criar um núcleo 

de osso até o assoalho da cavidade. Usando osteótomo calibrado, o osso foi 

gentilmente martelado para cima, até o assoalho do seio ser fraturado. Substituto 

ósseo adicional, hidroxiapatita foi transplantada para o seio com osteótomo. Um 

implante de 4.0 X 9.0 milímetros foi posicionado no local do segundo pré molar.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 - MATERIAIS 

 

          

    

Fig. 3 – Osteótomo de Summers – indicado para elevação de seio maxilar. 

 

                       Fig. 4 – Expansor cônico. 
 
 
 



 

 

 
 

      Fig. 5 – Osteótomo de Summers utilizado em região com pouca espessura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. 6 – 

Osteótomos modificados.                          
 
 
 
                                    
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
                               Fig. 7 – Osteótomos modificados com stop. 

 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                 

                                Fig. 8 -  Osteótomos retos com stop. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fig. 9 – Osteótomos retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 – CASO CLÍNICO 

 

                    Paciente do sexo feminino, T.J.G., 55 anos, apresentou-se 

espontaneamente ao Centro Livre de Odontologia, onde procurava realizar 

implantes dentários como complementação de sua reabilitação oral. Após 

anamnese, avaliação dos exames radiográficos, laboratoriais e exame clínico, 

chegou-se a conclusão de que o caso era de uma paciente ASA I, com 

classificação dos arcos classe III – arco parcialmente edêntulo, com áreas 

edêntulas unilaterais, com dentes naturais anteriores e posteriores remanescentes, 

colaboradora e motivada, com ausência dos elementos 14, 15, 16, 17 e 18 – região 

com classificação sub antral 2 (SA 2)  – maior ou igual 7 a 10 milímetros de altura 

vertical do rebordo. Com a necessidade da instalação de implantes nesta região. 

Todas as condições foram favoráveis a utilização da técnica do osteótomo sem 

enxerto e colocação imediata de implantes nas regiões dos elementos 14, 15 e 16.    

Esta técnica é indicada quando a altura do osso é igual ou superior a 5 milímetros. 

Nenhum instrumento deve penetrar na cavidade sinusal. A preparação do local 

começa com uma broca piloto, em seguida é feita perfuração com broca 2, que 

deve permanecer abaixo do seio de 2 a 3 milímetros. Preparação para instalação 

de implantes de diâmetro padrão. A seguir, o osso autógeno da osteotomia é 

progressivamente condensado com o uso de um osteótomo. A cada utilização para 

condensação, a membrana do seio é elevada cerca de 1 milímetro. O uso de uma 

broca countersink é opcional, e está indicado na presença de uma placa cortical 

espessa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                          

                                Fig. 10 – Foto frontal inicial. Foto acervo Clivo.                                     

 

 

                  Fig. 11 – Radiografia panorâmica.  Foto acervo Clivo. 

                      

 

                



 

 

                   Fig. 12 e 13 – Incisão e afastamento com guia cirúrgico.   

                                        Fotos 11 e 12 acervo Clivo. 

 

 

 

 

 

Figs. 14 e 15 – Adequação de acesso para instalação de segundo implante com 

técnica do osteótomo.   Fotos 13 e 14 – acervo Clivo.                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 16 – Jogo de compactadores e expansores retos com stop. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 Fig. 17 – Região do elemento 15 com osteótomo inserido. Foto acervo Clivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 18 – Acesso para o terceiro implante. Foto acervo Clivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Paciente parcialmente desdentado – três osteotomias 

consecutivas foram realizadas com técnica do osteótomo e os implantes foram 

instalados.  Foto acervo Clivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 20 – Implantes instalados com tapa implantes adaptados.  Foto acervo Clivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                          

             Fig.21  – Região suturada.  Foto acervo Clivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Fig. 22 – remoção de sutura após 15 dias. Foto acervo Clivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 – DISCUSSÃO 

 

Sforza et al (2008) observaram que a elevação sinusal com osteótomos 

de Summers seria uma técnica minimamente invasiva, que permitiria a elevação do 

seio maxilar nos rebordos com altura residual entre 5 e 10 milímetros. No entanto, 

Toffler (2004) relatou que o principal fator para a previsão de sobrevivência do 

implante, utilizando-se a técnica de elevação do assoalho do seio maxilar com 

osteótomo, seria a altura residual do rebordo alveolar limitada. Assim como Woo et 

al (2004) consideraram que, a desvantagem da abordagem da crista seria que, a 

estabilidade inicial do implante não poderia ser comprovada se a altura óssea 

residual fosse inferior a 6 milímetros. Ainda Nishioka et al (2009) relataram que a 

reabsorção alveolar avançada na região maxilar seria com frequência um 

problema, já que o volume ósseo deveria estar disponível para a instalação de 

implantes. 

Summers (1994) descreveu que, a técnica da expansão aproveitaria a 

flexibilidade do osso esponjoso, e que os osteótomos, devido a seu formato 

redondo, causariam menos trauma do que instrumentos em forma de cinzel ou 

cunha, tornando menos provável uma fratura abrupta do osso vestibular ou palatino 

durante a expansão. Também Cosci et al (2000) observaram que o uso dos 

osteótomos simplifica a cirurgia de abordagem cristal, a técnica se mostrou simples 

e atraumática. Já Nocini (2000) concluiu que, os osteótomos de Summers, por sua 

forma reta, seriam realmente eficazes na pré maxila, mas difíceis de lidar na maxila 

posterior. Quando a região de segundos molares, terceiros molares e tuberosidade 

estivessem envolvidas, se tornaria difícil manter a inclinação correta dos 

osteótomos de Summers.  



 

Davarpanah et al (2001) propuseram uma nova sequência cirúrgica, o uso 

combinado de osteótomos e brocas. A técnica foi considerada mais conservadora, 

habilitou a colocação de implantes de 10 milímetros ou mais, reduziu o tempo 

operatório e trouxe mais conforto ao paciente, em relação às técnicas 

convencionais. Também Kayatt et al (2006) descreveram que utilizando-se a 

técnica de expansão do processo alveolar, diminuiu-se o tempo cirúrgico, a 

morbidade do paciente e o tempo para a confecção da prótese, proporcionando um 

final mais rápido e satisfatório. 

Trombelli et al (2010) constataram que o trauma extenso durante a 

elevação do seio maxilar com osteótomos, poderia causar Vertigem Paroxismal 

Posicional Benigna, caracterizada por episódios curtos de vertigem, iniciados por 

movimentos de lateralização da cabeça em direção ao local afetado. Geralmente 

seria auto limitada, e os sintomas poderiam desaparecer em seis meses. Em 

contrapartida, Nishioka et al (2009) ressaltaram as vantagens que a técnica 

cirúrgica propagadora óssea apresenta. O uso de expansor rotatório para melhorar 

o local do implante, seria um procedimento altamente previsível e livre de 

complicações. Esta técnica não invasiva poderia melhorar com eficácia a qualidade 

óssea para uma boa estabilidade primária, movendo as corticais externas da 

maxila nos sentidos labial e palatino, aumentando a largura do rebordo para 

permitir a introdução de implantes. A técnica apresentou um meio de encurtar o 

tempo cirúrgico, diminuiu o custo e eliminou o trauma do paciente. A diferença 

crucial entre a técnica de Summers e a dos expansores rotatórios, é de não 

apresentarem desconforto ao paciente, eliminando a necessidade de martelamento 

extensivo. Ainda Itinoche et al (2006) demonstraram que a utilização de 

expansores espiralados facilitou a manutenção do posicionamento adequado, fiel 



 

ao eixo de inserção do implante e tornou mais difícil a possibilidade de deiscências 

e fenestrações, permitindo maior controle durante a cirurgia e diminuindo o 

desconforto gerado pelo martelo usado para golpear o osteótomo. 

Segundo Krennmair et al (2007) a técnica dos osteótomos poderia ser 

utilizada quando a altura máxima fosse maior que 6 milímetros, quando os 

implantes fossem colocados simultaneamente à elevação do seio maxilar. 

Independente do procedimento cirúrgico e do material selecionado, o levantamento 

de seio maxilar com a técnica dos osteótomos poderia ser uma opção de 

tratamento bem sucedida para casos de maxila reduzida. No entanto Itinoche et al 

(2006) descreveram que o desafio encontrado para a colocação de implantes seria 

em regiões onde o rebordo adota o aspecto de lâmina de faca. Porém, com a 

evolução da técnica, conseguiu-se uma facilidade maior na execução do 

procedimento, sendo possível a expansão do rebordo de maneira mais controlada. 

Outra alternativa seria a utilização de fresas onde fosse necessário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 – CONCLUSÃO 

 

A  elevação do seio maxilar oferece um dos procedimentos pré protéticos 

mais comuns, duas técnicas, a clássica de acesso lateral e a abordagem mais 

conservadora cristal estão disponíveis. A abordagem lateral permite uma maior 

quantidade de aumento ósseo na maxila atrófica, mas requer um maior acesso 

cirúrgico. 

A técnica dos osteótomos, indicada para cirurgia de elevação do seio 

maxilar em regiões posteriores da maxila, possibilitou a instalação de implantes em 

áreas do rebordo com volume ósseo reduzido. 

Mostrou-se uma técnica conservadora, com menor tempo cirúrgico, 

quando comparada às técnicas convencionais de levantamento de seio maxilar, e 

de pós operatório com mínimo desconforto para o paciente. O que viabiliza a sua 

aplicação clínica. 

Apresentou um índice de sucesso aproximado de 96.01% nos casos 

relatados neste trabalho. As indicações para tal procedimento consideram tipo 

ósseo, história do local do leito do implante, espessura do rebordo e, contudo foram 

apresentadas dificuldades em pacientes fumantes, com sinusite, cistos e tumores. 

Os maiores índices de sucesso se deram em rebordos com altura residual 

igual ou maior a cinco milímetros. 
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ANEXO 
 
 
1 – Figuras 1, 2 e 3 retiradas da internet, site www. 
dentoflex.com.br/instrumentos.html, em 15 de março de 2011, não sendo de minha 
responsabilidade qualquer modificação ou alteração em tal página. 
 
2 – Figuras 4, 5, 6, 7 e 14 retiradas da internet, site www. odontodeva.com.br, não 
sendo de minha responsabilidade qualquer modificação ou alteração em tal página. 

 
 
 
 
 
 
 


