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Resumo 

 

A presença de uma altura óssea diminuída ao nível da região posterior da maxila pode 

condicionar a colocação de implantes osteointegrados e requerer a realização de 

procedimentos cirúrgicos adicionais, como a elevação do seio maxilar pela técnica da janela 

lateral. A presença de septos ósseos nesta cavidade pode dificultar e condicionar o 

planeamento deste procedimento cirúrgico, assim como aumentar a probabilidade de 

ocorrência de complicações cirúrgicas intra-operatórias. O conhecimento e identificação pré-

cirúrgica destas estruturas são, por isso, fundamentais. Este trabalho tem, então, por objetivo, 

recorrendo aos dados das Tomografias Computorizadas e Ortopantomografias, determinar a 

prevalência e localização de septos nos seios maxilares numa amostra de pacientes da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto e comparar os resultados obtidos 

entre estes dois exames complementares. O estudo incluíu 43 pacientes, 20 homens e 23 

mulheres, com uma idade média de 51,1 anos. As Tomografias Computorizadas e as 

Ortopantomografias destes doentes foram observadas e foram registados os resultados 

referentes à prevalência e localização de septos. Em 86 seios maxilares, 41 (47,7%) seios 

apresentavam 46 septos na Tomografia Computorizada e 38 (44,4%) continham 29 septos na 

Ortopantomografia. Os septos foram mais prevalentes na região média, tanto para a 

Tomografia Computorizada (58,7%) como para a Ortopantomografia (62,1%). Os resultados 

permitem concluir que os septos são variações anatómicas frequentes, independentes do grau 

de edentulismo, que podem ocorrer em qualquer localização do seio maxilar. A Tomografia 

Computorizada permitiu o diagnóstico de um maior número de septos. Por outro lado, a 

Ortopantomografia originou um falso diagnóstico em 58,5% das situações. O planeamento de 

uma elevação do seio maxilar pela técnica da janela lateral deve ser efetuado com recurso à 

Tomografia Computorizada, um exame mais fidedigno comparativamente à 

Ortopantomografia.       
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Abstract 
 

Decreased bone height in the posterior maxilla can jeopardize osseointegrated implant 

placement surgery. Maxillary sinus elevation using the lateral window technique is a commun 

surgical procedure to overcome this limitation. The presence of maxillary sinus septa is a 

frequent anatomical variation that can complicate the procedure and involve a modification of 

the surgical planning. It may also increase probabilities of surgery-related complications. 

Knowledge and identification of these structures prior to surgery is essential. The aim of this 

work is, thus, to study Panoramic Radiographs and Computed Tomography Scans from a group 

of patients attending appointements in Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 

Porto and to compare results from Panoramic Radiographs and Computed Tomography Scans. 

This study included 46 patients, 20 men and 23 women, with an average age of 51.1 years. 

Patient’s Panoramic Radiographs and Computed Tomography Scans were examined for the 

incidence and localization of septa. Out of 86 sinuses, 41 (47.7%) harbored 46 (53.4%) septa 

according to Computed Tomography Scans and 38 (44.2%) sinuses showed 29 septa in 

Panoramic Radiographs. The middle region of maxillary sinus was the most prevalent region 

for both Computed Tomography Scans (58.7%) and Panoramic Radiographs (62.1%). Maxillary 

sinus septa are common anatomic variation that can occur in any place within this cavity in 

either presence or absence of teeth. Computed Tomography Scan diagnosed a greater number 

of septa while Panoramic Radiographs led to a false diagnosis in 58.5% of the cases. When 

planning a maxillary sinus elevation surgery with the lateral window technique it’s important 

to have Computed Tomography Scans of this region since it was confirmed to be a more 

precise diagnostic tool.   
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 Desde a introdução do conceito de osteointegração por Brånemark, no final da década 

de 60 do século passado1, que o recurso a implantes osteointegrados para reabilitação das 

desdentações parciais ou totais tem vindo a generalizar-se2,3. As elevadas taxas de 

sobrevivência desta técnica4,5, os resultados mecânicos, funcionais e estéticos têm permitido, 

não só uma extensão das aplicações clínicas, mas também fomentado a procura incessante de 

uma restauração que constitua uma réplica perfeita do dente ausente. O objetivo último será a 

generalização deste tipo de reabilitação ao maior número possível de pacientes, 

independentemente da quantidade/qualidade óssea presente. No entanto, apesar da evolução 

das técnicas cirúrgicas e das superfícies implantares, a colocação de um implante 

osteointegrado está condicionada à presença de uma altura mínima da crista óssea alveolar6.  

 Os setores posteriores da maxila oferecem um desafio singular ao Médico Dentista 

visto tratar-se de uma região que apresenta, frequentemente, pneumatização do seio 

maxilar7,8, crista óssea alveolar com altura e/ou volume insuficientes (devido à perda dentária, 

doença periodontal, trauma, nutrição ou patologia bucal)8–10, qualidade óssea diminuída11–13 e 

insuficiente espaço interarcadas6.  

 Tatum descreve pela primeira vez, em 1977, o procedimento da elevação do seio 

maxilar associado a enxerto ósseo autógeno proveniente da crista ilíaca, preconizando uma 

abordagem através da crista óssea alveolar14. Boyne e James, em 1980, apresentam também o 

mesmo conceito a fim de se poder obter uma altura óssea adequada à colocação de implantes, 

contudo, propõem uma abordagem pela parede lateral da crista óssea alveolar15. Esta técnica 

é revista por Tatum em 198616. À data, tratava-se de um conceito pioneiro, que permitia 

obviar o problema da pneumatização do seio maxilar e da atrofia da crista óssea alveolar. Os 

setores posteriores eram reabilitados com próteses fixas ou removíveis sobre implantes em 

lâmina16. O seio maxilar fora até então considerado uma estrutura anatómica inviolável, no 

que se refere a procedimentos cirúrgicos da cavidade oral, particularmente quando se 

considerava cirurgia de aumento ósseo15. Mais tarde, com a generalização do uso de implantes 

osteointegrados e o desenvolvimento dos biomateriais, foi possível a procura de técnicas 

cirúrgicas inovadoras, particularmente ao nível do seio maxilar17. A publicação por Summers18, 

na década de 90 do século passado, de uma técnica de elevação do seio maxilar com 

instrumentos específicos, os osteótomos, através de uma abordagem crestal constituiu um 

novo marco na cirurgia de colocação de implantes. Atualmente as abordagens cirúrgicas com 

vista ao aumento de altura óssea disponível para colocação de implantes dividem-se em dois 

grandes grupos: elevação do seio maxilar pela técnica dos osteótomos e elevação do seio 
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maxilar pela técnica da janela lateral, sendo esta última a abordagem considerada no presente 

trabalho. 

 A cirurgia de elevação do seio maxilar pela técnica da janela lateral está indicada nas 

regiões edêntulas do setor posterior da maxila, com grande reabsorção óssea, onde é 

necessária a colocação de implantes como parte de um tratamento de reabilitação19. Em 1996, 

uma análise da literatura reportou que os implantes colocados com recurso a esta técnica 

apresentam uma taxa cumulativa de sobrevivência aos 3 anos na ordem dos 90%19. Mais 

recentemente, uma revisão sistemática publicada em 2008 encontrou taxas de sobrevivência 

média dos implantes colocados com o auxílio desta técnica cirúrgica na ordem dos 95%20. 

 Ao longo destes últimos trinta anos foram publicados numerosos trabalhos que 

introduzem modificações à técnica cirúrgica inicialmente descrita, utilizando diversos materiais 

ou combinações de materiais de enxerto, diferindo no tempo de colocação de implantes e até 

mesmo nos materiais utilizados na abordagem cirúrgica ao seio maxilar. Se a influência destes 

fatores é determinante no sucesso do procedimento é, presentemente, ainda motivo de 

discórdia na literatura. Contudo, há unanimidade em concordar que a avaliação pré-cirúrgica e 

o planeamento meticuloso são preponderantes no sucesso da cirurgia21–25. 

 Os exames complementares de diagnóstico radiológicos são um instrumento essencial 

no planeamento pré-cirúrgico de uma reabilitação com implantes, sendo particularmente 

importantes na determinação da necessidade de elevação do seio maxilar e no planeamento 

deste procedimento cirúrgico adicional26. A Tomografia Computorizada (T.C.) e a 

Ortopantomografia são os mais difundidos para este objetivo apresentando ambos vantagens 

e desvantagens. A Tomografia Computorizada destaca-se por ser um exame que permite a 

visualização tridimensional das estruturas. Todavia, a Ortopantomografia é o exame mais 

comummente utilizado porque menos dispendioso e com menor emissão radiação27.  

 Um dos aspetos anatómicos que importa avaliar aquando do planeamento de uma 

abordagem cirúrgica ao seio maxilar é a presença de septos ósseos no seio desta cavidade. 

Estas estruturas foram descritas pela primeira vez por Underwood28, em 1910, como paredes 

de osso cortical em forma de arco gótico invertido com origem nas paredes laterais ou inferior 

do seio maxilar. A existência destas estruturas no local a abordar, particularmente quando se 

trata da técnica pela janela lateral, pode condicionar o desenho e a elevação da janela29. Para 

Chavanaz17, os septos ósseos constituem pontos de forte adesão à membrana de Schneider 

podendo ocorrer maior possibilidade de perfuração da membrana durante o procedimento 

cirúrgico. Segundo alguns autores, a perfuração da membrana de Schneider pode originar 
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maiores complicações pós-cirúrgicas e, inclusive, influenciar a sobrevivência do implante30,31. 

Outros autores não constataram uma relação de casualidade nestes processos32,33. É, no 

entanto, reconhecido pela comunidade científica em geral que a presença destas estruturas 

ósseas influenciam a abordagem cirúrgica e, como tal, a sua deteção precoce é de importância 

crucial. 

 Este trabalho tem, por isso, como objetivo determinar a incidência de septos ósseos 

nos seios maxilares de uma amostra da população da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto. Os dados serão recolhidos por observação de Tomografias 

Computorizadas. Será ainda estabelecida uma comparação entre os dados obtidos por este 

meio complementar de diagnóstico e os dados obtidos pela análise de Ortopantomografias. Os 

septos identificados serão, então, classificados quanto à localização, relação com estado 

dentário e idade, bem como distribuição por géneros.    
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2.1. Seio Maxilar – Anatomia e Fisiologia 

A procura do primeiro relato anatómico dos seios paranasais gera alguma discórdia ao 

longo da História. Galeno foi quem primeiro se referiu às “porosidades dos ossos da cabeça”34. 

No que diz respeito ao seio maxilar, é comum atribuir a sua primeira descrição e ilustração a 

Leonardo da Vinci, em 1489, no entanto, é Nathaniel Highmore, anatomista inglês, quem o 

documentou exaustivamente em 1651 no seu trabalho Corporis Humani Disquisitio 

Anatomica35. Em sua homenagem, esta estrutura foi durante muito tempo designada por 

Antro de Highmore. O seio maxilar encontra-se escavado no osso maxilar, tomando a forma de 

uma pirâmide quadrangular com a sua base no lado naso-palatino36. As suas dimensões são 

variáveis de um lado e do outro entre indivíduos e, ao longo da vida, para um mesmo 

indivíduo37.  

2.1.1. Desenvolvimento Embriológico e Crescimento do Seio Maxilar – estudos anatómicos 

 Os trabalhos sobre este tópico são escassos e alguns datam do início do século 

passado, quando as técnicas de observação histológicas não se encontravam tão desenvolvidas. 

Por esta razão, o ponto respeitante ao desenvolvimento embriológico do seio maxilar será 

desenvolvido com base em dois dos trabalhos mais recentes38,39. 

 De todas as cavidades pneumáticas associadas ao nariz, o seio maxilar é o mais 

constante e desenvolvido, apresentando desenvolvimento regular, sendo a sua ausência um 

facto raro36.  

 Segundo os trabalhos de Wang38, em cadáveres de fetos humanos entre as 8 e as 40 

semanas de gestação, a cavidade nasal em desenvolvimento encontra-se presente à 8ª 

semana envolta pela cápsula cartilagínea nasal. Esta, por sua vez, encontra-se em continuidade 

com o septo nasal. Esta cápsula cartilagínea apresenta três bordos que penetram nas 

elevações de tecido mole dos pré-cornetos superior, médio e inferior. Às 12 semanas, surge a 

bulla etmoidal, tomando a forma de uma protuberância cartilagínea no meato médio. Às 14 

semanas, é possível constatar que os três cornetos, a apófise unciforme, a bulla etmoidal e o 

septo nasal têm origem na cápsula nasal cartilagínea. Entre as 12 e as 14 semanas, surge um 

espaço em desenvolvimento no meato médio, lateralmente à apófise unciforme – o 

infundíbulo etmoidal e o seio maxilar primordial. Estes dirigem-se inferiormente para a 

localização do precursor da maxila. Às 19 semanas, a parede cartilagínea do seio maxilar 

desaparece gradualmente por degeneração e absorção das células cartilagíneas, dando-se 

nessa fase o contacto entre a mucosa do seio maxilar e a maxila. O seio maxilar encontra-se 

preenchido por líquido até à nascença. Nesta altura, a sua forma é ovoide, apenas 
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apresentando a forma clássica de pirâmide quadrangular perto da idade adulta.36 Nuñes-

Castruita et al.39, num estudo em 100 cadáveres de fetos humanos entre as 9 e as 37 semanas 

de gestação, constatam a ausência desta estrutura às 9 semanas. Às 10 semanas observam 

invaginações na mucosa da região mais profunda e anterior do infundíbulo etmoidal em 

direção ao mesênquima circundante. Às 11 semanas, a fusão destas invaginações origina uma 

única cavidade. Ao longo das semanas de gestação o diâmetro ântero-posterior vai 

aumentando progressivamente, intercalando com dois períodos de rápida expansão entre as 

17 e as 20 semanas e entre as 25 e as 28 semanas. Na direção médio-lateral o diâmetro pouco 

aumenta, registando-se apenas um pequeno incremento por volta da 20ª semana de gestação. 

O seio maxilar primordial toma uma forma oval, apresentando uma ligeira irregularidade na 

forma entre a 17ª e a 28ª semana devido à expansão ântero-posterior, mas retomando a 

forma original por volta da 37ª semana.   

 Após o nascimento, o crescimento ou expansão do seio maxilar é bifásico, 

apresentando um rápido crescimento nos três primeiros anos de vida, em relação estreita com 

o da maxila e condicionado por três fatores: erupção dentária, pressão exercida pelo globo 

ocular no pavimento da órbita e presença de forças de tração na parte inferior da maxila 

exercidas pelos músculos faciais superficiais, do palato mole e os que ligam a maxila à 

mandíbula.17 Ocorre novamente uma rápida expansão entre os 7 e os 12 anos, associada à 

erupção dos dentes permanentes e descida do plano oclusal17. O crescimento entre os 3 e os 7 

anos de idade e depois dos 12 até à idade adulta ocorre a um ritmo mais lento. Entre os 9 e os 

12 anos o pavimento do seio maxilar corresponde ao pavimento do nariz. A partir desta fase o 

pavimento do seio maxilar dirige-se para uma posição mais inferior. Aos 15-18 anos apresenta 

a forma aproximada do adulto, havendo apenas uma descida ao nível do ângulo póstero-

inferior com a erupção do 3º molar36. O seio maxilar situa-se numa posição aproximadamente 

5mm inferior ao pavimento nasal por volta dos 20 anos. No fim do crescimento cada maxila 

está escavada pelo seio maxilar36.  

 Underwood28, em 1910, num trabalho baseado na análise a crânios humanos e de 

primatas antropoides verifica que o desenvolvimento do seio maxilar está diretamente 

relacionado com o dos dentes maxilares. Os gérmenes destes dentes desenvolvem-se em 

criptas ósseas cujo teto forma projeções em forma de cúpula no pavimento do seio. À medida 

que a porção radicular dos dentes se forma e estes erupcionam, o pavimento do seio maxilar, 

com as projeções convexas, acompanha o dente e torna-se relativamente côncavo, 

estendendo-se por entre as raízes vestibulares e palatina. Durante a formação e a erupção dos 

molares maxilares decíduos, o seio maxilar é comparativamente pequeno, apenas sendo 
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suficientemente grande para conter as criptas dos dentes em desenvolvimento. A região 

posterior, onde os dentes molares maxilares permanentes se irão desenvolver, nem sequer 

existe. Para este autor, por volta dos 5 anos e meio de idade, o seio maxilar encontra-se 

dividido em três compartimentos. O compartimento anterior é ocupado pela cripta com um 

gérmen de um pré-molar em desenvolvimento. Esta cripta ocupa uma pequena proporção do 

seio maxilar estando, frequentemente, separada do resto da cavidade por um septo. O 

compartimento médio é mais profundo, correspondendo à área ocupada pelo 1º molar. No 

entanto, como este dente se encontra parcialmente erupcionado, o pavimento do seio maxilar, 

nesta zona, encontra-se muito acima do pavimento nasal. Por fim, o compartimento posterior 

consiste numa cripta óssea que contém as porções calcificadas do 2º molar e do 3º molar, esta 

última posicionada mais superiormente em relação à primeira. 

 Existem, no entanto, duas condições essenciais para o pleno desenvolvimento do seio 

maxilar: por um lado, uma pressão intra-sinusiana ligeiramente positiva, devido tanto à 

diferença de tamanho das aberturas nasais anteriores em relação às posteriores, como ao 

papel defletor de ar exercido pelos cornetos que direcionam o ar expirado em direção ao 

meato médio; por outro lado, uma boa fisiologia da membrana mucosa do seio maxilar, 

também conhecida por membrana de Schneider. Esta última deve ter capacidade de expansão 

e, também, de reabsorção óssea para que o osso maxilar possa ser escavado17.  

2.1.2. Desenvolvimento do seio maxilar – estudos radiológicos 

Spaeth et al.40, numa análise a 8268 Tomografias Computorizadas do crânio e 

endocrânio (4415 pacientes do sexo masculino e 3753 do sexo feminino) efetuadas entre 1975 

e 1987, puderam avaliar o desenvolvimento radiológico dos seios paranasais dos 0 aos 25 

anos. Apenas se obtiveram 356 exames radiológicos do seio maxilar de pacientes do sexo 

masculino e 348 do sexo feminino, pelo que os resultados não permitiram uma avaliação 

global do desenvolvimento desta estrutura. O seio maxilar foi identificado em 2.1% dos recém-

nascidos do sexo feminino e 4.2% dos recém-nascidos do sexo masculino. Foi constatado que a 

expansão desta estrutura estava terminada por volta dos 17/18 anos de idade para ambos os 

sexos. O comprimento do seio regista valores médios de 41mm para o sexo masculino e 38mm 

para o sexo feminino. Já a largura média atinge os 32mm para os homens e 29mm para as 

mulheres. 

No trabalho de Shah et al.41, entre 1994 e 1999, o desenvolvimento dos seios 

paranasais e estruturas associadas em indivíduos entre os 0 e os 12 anos foi objeto de estudo. 

Foram utilizadas 91 Tomografias Computorizadas de 66 pacientes que foram divididos por 
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faixas etárias e por sexo. Concluíram que o desenvolvimento do seio maxilar na dimensão 

transversal é mais significativo entre o primeiro e o oitavo ano e o desenvolvimento vertical 

entre os 3 meses e os 5 anos de idade. Aos 12 anos, esta estrutura não se apresentava 

desenvolvida na sua totalidade. Karmody42, em 1977, refere um volume médio de 15ml para 

esta cavidade bem como dimensões médias de 33mm de altura, 23-25mm de largura e 34mm 

na direção ântero-posterior. 

Malhotra et al.43 investigaram o desenvolvimento dos seios paranasais numa 

população de 100 indianos, com recurso a duas incidências de raio-X (occipito-mentoneana a 

10° e lateral). Os indivíduos foram divididos em grupos de acordo com o sexo e a idade (3-4 

anos, 11-12 anos, 15-16 anos, 24-25 anos). Os investigadores concluíram que a assimetria de 

tamanho dos seios maxilares entre os sexos aumenta com a idade. Para o mesmo indivíduo, a 

assimetria entre o lado esquerdo e direito é máxima aos 3-4 anos de idade, diminuindo 

posteriormente e estando quase completamente ausente por volta dos 24-25 anos. O seio 

maxilar está presente em 70-90% dos casos por volta dos 3-4 anos. O crescimento desta 

estrutura também é diferente entre os sexos. A taxa de crescimento é máxima aos 11-12 anos 

de idade, diminuindo, a partir dos 15-16 anos, para as raparigas, mas mantendo-se elevada até 

aos 25-25 anos para os rapazes. Os autores verificaram uma relação entre o crescimento do 

seio maxilar e a erupção dos molares definitivos. Para Park et al.44, num estudo a 520 seios 

maxilares de uma população asiática entre os 0 e os 25 anos de idade, os seios maxilares 

encontram-se pneumatizados, na totalidade dos casos, ao nascimento. O volume médio em 

crianças com idade inferior a 2 anos é de 0,75 ± 0,05cm3. O volume máximo é atingido por 

volta dos 15 anos de idade, com valores médios de 14,83 ± 1,36cm3. O pavimento do seio 

maxilar encontra-se ao nível do pavimento das fossas nasais entre os 7 e os 15 anos de idade.   

2.1.3. Dimensões no adulto 

Emerzeoglu et al.45, em 2007, estimam o volume do seio maxilar através de cortes 

coronais de Tomografias Computorizadas, recorrendo ao Princípio de Cavalieri para 

abordagens estereológicas (segundo este princípio, dois sólidos com a mesma altura se, ao 

serem seccionados por um mesmo plano, gerarem áreas iguais, então também apresentam 

volumes idênticos). Foram usados 77 exames radiológicos de pacientes saudáveis adultos (38 

do sexo feminino e 39 do sexo masculino), com idade compreendida entre os 18 e os 72 anos 

de idade, tendo sido obtidos resultados de volumes médios de 35,9 ± 1,3cm3 bilaterais e 18,0± 

6,0cm3 unilateralmente. Constataram a presença de dimorfismo sexual, com os indivíduos do 

sexo masculino a apresentarem maiores volumes médios relativamente aos do sexo feminino. 

Num trabalho de Uchida et al.46 de 1998, foram estudadas as dimensões de 59 seios de 



11 

 

cadáveres, 36 de homens e 23 de mulheres. Os valores médios obtidos para a dimensão 

ântero-posterior foram de 30,1 ± 5,65mm, 34,6 ± 7,71mm de altura e 25,4 ± 5,71mm no 

sentido medio-lateral. Os autores não encontraram a presença de dimorfismo sexual nem 

diferenças significativas entre os resultados das medidas encontradas num lado e noutro. 

Registaram, sim, diferenças significativas entre os indivíduos com dentes e edêntulos, estes 

últimos apresentando menores valores médios de dimensão ântero-posterior mas maiores na 

altura, largura e volume. 

2.1.4. Anatomia/Morfologia 

O seio maxilar é tradicionalmente descrito como uma cavidade piramidal triangular ou 

quadrangular36 de grandes dimensões inserida no corpo da maxila35. O seu vértice, com 

direção lateral, é formado pelo processo zigomático. A sua base, com direção medial, forma a 

parede nasal lateral.35Análises anatómicas reportam com frequência a existência de um seio 

maxilar acessório localizado numa direção póstero-superior em relação ao principal36,47. 

2.1.4.1. Parede Anterior 

Esta parede tem uma forma retangular. É o local de abordagem do seio maxilar pela 

técnica de Caldwell-Luc. Consiste num osso fino compacto desde o bordo orbitário até à 

porção imediatamente acima do ápex das raízes dos pré-molares. A porção periférica consiste 

em osso compacto espesso. Com a perda do dente canino, esta parede pode aproximar-se do 

topo da crista óssea alveolar49. Tem uma direção ântero-lateral, apresentando uma 

obliquidade ântero-inferior variável. Apesar das variações anatómicas, o buraco infra-orbitário 

situa-se, geralmente, a cerca de 6 a 7mm do bordo orbitário36. O nervo infra-orbitário, que 

percorre o teto do seio, sai por este orifício. É percorrida pelos canais neuro-vasculares em 

direção aos dentes anteriores e primeiros dentes posteriores. Dentro dos elementos músculo-

periósteos, em contacto com esta parede, encontram-se a artéria e veia faciais, elementos do 

sistema linfático e os nervos motor, ramo do VII par craniano, e sensitivo, ramo do infra-

orbitário49. 

2.1.4.2. Parede Superior 

Consiste numa lamela óssea muito fina que apresenta maior espessura no bordo 

anterior e corresponde ao pavimento da órbita e à face orbital da maxila47. Esta inclina-se 

inferiormente numa direção horizontal e faz proeminência em direção ao lúmen do seio 

maxilar50. Nesta parede está, frequentemente, presente uma crista óssea que aloja o nervo 

infra-orbitário e vasos associados47. Por vezes pode ocorrer deiscência desta câmara óssea, 
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resultando em contacto direto entre as estruturas infra-orbitárias e a mucosa do seio47,50. Uma 

pressão ao nível desta parede com causas patológicas, como o preenchimento excessivo do 

seio com excesso de material associado a infeção pós-operatória, aquando dos procedimentos 

de elevação do seio maxilar, pode originar sintomas oculares49. 

2.1.4.3. Parede Posterior 

Corresponde à tuberosidade que separa o seio maxilar da fossa infra-temporal. 

Apresenta espessura variável, entre os 0,2 e os 3,6mm51, podendo ser a mais espessa das 

paredes47. Esta parede possui várias estruturas vitais na região pterigomaxilar: a artéria 

maxilar, o plexo pterigóideo, o gânglio esfenopalatino e o nervo palatino maior. Esta porção do 

seio maxilar deve ser constantemente identificada, aquando dos exames radiológicos ao seio 

maxilar, caso contrário, a suspeita de presença de processo patológico é mandatória. A 

colocação de implantes pterigóideos pode violar esta parede e, consequentemente, as 

estruturas vitais a ela associadas49. 

2.1.4.4. Parede Medial 

Corresponde à parede lateral das fossas nasais, sendo a mais complexa. Do lado nasal, 

a sua porção inferior corresponde ao meato inferior e está limitada inferiormente pelo 

pavimento das fossas nasais e superiormente pela tuberosidade do corneto inferior. A porção 

superior corresponde ao meato médio, sendo limitada, a nível superior, pelo corneto médio e 

na, região inferior, pelo corneto inferior. Do lado do seio maxilar, a parede é lisa e vertical49. 

Na porção superior, encontra-se o ósteo maxilar ou primário. Esta estrutura é a principal via de 

drenagem do seio maxilar, via infundíbulo etmoidal, para o hiato semi-lunar e depois para o 

meato médio da cavidade nasal36,47. Esta abertura corresponde ao ponto inicial de invaginação 

embrionária da câmara nasal e tem um diâmetro médio de 2,4mm50. Podem estar presentes 

ósteos acessórios, ao nível do meato médio, numa direção posterior ao principal36,47. 

2.1.4.5. Parede Lateral 

Forma a parede posterior e o processo zigomático e varia de espessura consoante o 

indivíduo apresenta dentes ou é edêntulo49. Esta parede contém a anastomose intra-óssea da 

artéria infra-orbitária com a artéria alveolar póstero-superior e é o local de abordagem do seio 

maxilar proposta por Tatum na década de 7049. Segundo o trabalho de Neiva et al.52 em 

crânios caucasianos, esta apresenta uma espessura média de 0,91mm, variando entre os 0,5 e 

os 2mm, sem grandes diferenças entre diversos pontos ao longo da parede. Os autores 

sugerem que paredes mais espessas possam ser encontradas em jovens, onde a 
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pneumatização do seio e a perda de peças dentárias não são tão significativas. Mais 

recentemente, Yang et al.53, numa investigação em cadáveres coreanos, verificam que esta 

parede é mais fina entre a região do 2º pré-molar e 1º molar, aumentando de espessura nas 

direções distal e mesial. Os valores mínimos médios encontrados correspondem a 1,2mm. 

Neste trabalho, os autores constataram ainda uma diferença de valores entre géneros, 

geralmente com valores superiores para os homens. 

2.1.4.6. Parede Inferior 

     Constitui o pavimento do seio maxilar. A espessura desta parede é variável, 

dependendo do grau de pneumatização do seio maxilar47. Encontra-se em todos os estádios do 

desenvolvimento em estreita relação com os ápexes das raízes dentárias. Os dentes mais 

frequentemente envolvidos são os molares e a porção distal do 2º pré-molar superior, no 

entanto, existem relatos na literatura de envolvimento da raiz do dente canino. No mesmo 

indivíduo, existe assimetria entre os dois seios maxilares de um lado e do outro36,47. Para 

Davies36, em situações de saúde, as raízes dentárias nunca entram em contacto com a 

membrana mucosa do seio maxilar, estando separadas por uma fina lamela óssea. Contudo, na 

presença de processos infecciosos no ápex das raízes, pode existir destruição desta lamela 

óssea.  

2.1.4.7. Bordos e Topos 

Dos quatro bordos, o inferior é o mais importante devido à sua relação com as peças 

dentárias superiores. É um sulco que se estende de frente para trás abaixo das fossas nasais, 

correspondendo à porção posterior da crista alveolar. Apresenta, geralmente, uma forma 

convexa, com o seu ponto mais inferior situado em torno do 1º e 2º molares. A espessura é 

variável, dependendo da forma e do tamanho do seio e do comprimento das raízes 

dentárias49.  

2.1.5. Vascularização 

         O conhecimento das artérias que vascularizam a região do seio maxilar é de 

importância extrema aquando da abordagem cirúrgica do seio maxilar, visto que pode prevenir 

a necrose óssea local, otimizar a cicatrização regional e a vascularização do material de 

enxerto54–56. 

A vascularização do seio maxilar provém de ramos da artéria maxilar, ramo terminal da 

carótida externa, originados na sua terceira porção, também conhecida por ptérigo-palatina51.  

Estes ramos são designados por artéria alveolar póstero-superior e artéria infra-orbitária. A 
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artéria alveolar póstero-superior apresenta um calibre médio entre 1,3mm58 e 1,6mm55,57, na 

sua origem, percorre uma distância média de 8,17mm, sempre em relação estreita com a 

maxila e periósteo e divide-se em dois ramos, um gengival e um dentário. O primeiro destina-

se à membrana mucosa da região molar/pré-molar, anastomosando-se em 33%-44% dos casos 

com o ramo extra-ósseo da artéria infra-orbitária a uma distância de 22,8-26mm da margem 

alveolar54,55,59. De acordo com estudos em cadáveres, o segundo ramo, dentário, conhecido 

por artéria alveolar antral, também forma uma anastomose com a artéria infra-orbitária em 

100% dos casos, a nível intra-ósseo, na região em correspondência com a parede anterior do 

seio maxilar54,55,59,60. Já em estudos imagiológicos, com recurso a Tomografias Computorizadas, 

apenas é possível observar um canal ósseo bem definido em 47%60, 52,9%61 ou 55%62 dos 

casos, consoante o autor. A distância média do ponto mais inferior do canal vascular à crista 

alveolar também é variável consoante os trabalhos: 11,25mm60, 16mm61, 16,9mm62 e 

18,9mm54,55. Na maioria dos casos, o canal mede menos de 1mm60,62, tendo-se verificado uma 

relação positiva entre o aumento do diâmetro do canal e o aumento da idade do paciente62. 

Verificou-se, ainda, que em 100% dos casos a artéria alveolar antral é parcialmente intra-

óssea, localizando-se entre a membrana de Schneider e a parede lateral do seio maxilar, local 

por excelência da antrostomia60. Quanto à artéria infra-orbitária, esta tem origem na artéria 

maxilar em 77% dos casos, perto da artéria alveolar póstero-superior62. Nas restantes 

observações, tem origem a partir de um tronco comum com a artéria alveolar póstero-

superior. A artéria infra-orbitária penetra no seio maxilar através da fissura infra-orbitária, 

percorre o canal infra-orbitário, fornecendo ramos orbitários e a artéria alveolar ântero-

superior, e dirige-se ao pavimento da órbita. A anastomose intra-óssea vasculariza a 

membrana de Schneider, periósteo e paredes anterior e lateral do seio maxilar. O conjunto das 

anastomoses extra-óssea e intra-óssea designa-se por arcada arterial dupla55.  

Aquando da abordagem do seio maxilar pela técnica da janela lateral, deve ter-se em 

consideração que a artéria alveolar póstero-superior pode encontrar-se em três posições 

distintas (superficial, intra-óssea ou intra-sinusal), apresentar-se anastomosada ou não e ter 

um percurso e calibre variáveis ao longo da parede lateral, pelo que o estudo pré-operatório 

com recurso a Tomografias Computorizadas é aconselhável, devido ao risco acrescido de 

complicações hemorrágicas na presença de uma artéria com calibre superior a 0,5mm56.  

A vascularização da parede medial é efetuada pela artéria nasal posterior lateral, ramo 

da artéria esfenopalatina, também ramo da artéria maxilar17,63.  
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2.1.6. Drenagem Venosa 

    É assegurada pelas veias facial, esfenopalatina e plexo pterigóideo. São um 

importante veículo de disseminação de infeções com origem no seio maxilar17. 

2.1.7. Inervação 

Tem origem na segunda divisão do nervo trigémio, V par craniano, o nervo maxilar. A 

porção posterior do pavimento do seio maxilar é inervada pelos ramos alveolares póstero-

mediais e póstero-superiores. O ramo alveolar ântero-superior, proveniente do nervo infra-

orbitário, inerva a parede anterior do seio maxilar. Antes de sair pelo buraco infra-orbitário, o 

nervo de mesma denominação fornece ramos para a parede medial do seio maxilar. A mucosa 

do seio maxilar é inervada por ramos do gânglio pterigopalatino e esfenopalatino49. 

2.1.8. Fisiologia 

A cavidade sinusal é revestida por uma membrana mucosa, também conhecida por 

membrana de Schneider, que apresenta uma espessura média de 90 ± 45µm64, mas com 

grande variabilidade entre indivíduos sãos65. Esta mucosa compreende um epitélio respiratório 

pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, uma membrana basal e uma lamina propria. As células 

caliciformes do epitélio e as glândulas sero-mucosas da lamina propria produzem o muco 

responsável pelo revestimento, lubrificação e proteção do epitélio subjacente dos irritantes e 

de alguns vírus e bactérias. A eliminação do muco, conjuntamente com as partículas estranhas 

nele captadas, dá-se pelo processo conhecido por drenagem muco-ciliar, em direção à 

cavidade nasal via ósteo principal. Caso ocorra uma estase das secreções, dá-se uma replicação 

bacteriana secundária66.  

2.1.9. Função 

A função dos seios paranasais, em geral, e mais particularmente do seio maxilar na 

espécie humana e em todos os mamíferos, permanece um grande problema da evolução 

humana. Ao longo da história, várias foram as tentativas de explicar a presença destas 

cavidades, todavia, tais teorias provêm mais do empirismo, nem sempre baseadas em factos 

científicos67. Seguidamente, enumeram-se as funções atribuídas a estas cavidades propostas 

ao longo dos anos, justificando-se, ou não, a sua plausibilidade.  
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Função Comentário 

Ressonância da voz Propriedades físicas destas cavidades torna-as pouco capazes 

nesta função 

Aumento da área olfativa Não possuem epitélio olfativo; Prováveis vestígios da evolução 

Isolamento térmico de regiões 

vitais 

Pouco provável 

Secreção de muco para 

hidratação da cavidade nasal 

Não existe produção suficiente para tal efeito 

Humidificação e aquecimento 

do ar inspirado 

Ventilação dos seios é necessáriapara manter boa saúde destas 

cavidades mas a quantidade de ar que passa é negligenciável; Não 

existe prova funcional. Seios são estruturas rígidas e a sua mucosa 

é pouco vascularizada. Absorção de forças, evitando 

possíveis concussões 

Variações raciais e entre espécie provam que indivíduos com estas 

cavidades menos desenvolvidas não apresentam desvantagem 

competitiva 

Diminuição do peso do crânio Estudos demonstram que não são efetivos nessa função 

Presença necessária no 

crescimento e estabelecimento 

da arquitetura facial 

Teoria mais aceite, apoiada por alguns trabalhos no entanto, de 

natureza complexa. 

Tabela 1 - Possíveis funções do seio maxilar e justificação
34,67

. 

  

2.2. Seio Maxilar – Avaliação radiológica do paciente candidato à colocação de 

implantes osteointegrados 

O prognóstico a longo prazo de uma reabilitação com implantes é, em grande parte, 

influenciado pelo bom diagnóstico e plano de tratamento determinados para o paciente, de 

acordo com as suas especificidades. 

O diagnóstico imagiológico pré-implantar desempenha um papel importantíssimo na 

avaliação do paciente candidato à colocação de implantes osteointegrados26. Este estudo incluí 

exames simples, como a Radiografia Intraoral, Telerradiografia, Ortopantomografia, e 

avançados, como a Tomografia convencional, a Tomografia Computorizada e, até mesmo a 

Ressonância Magnética26,68,69. 

De uma forma geral, quando o Médico Dentista quer estabelecer um plano de 

tratamento para a reabilitação, com recurso à colocação de implantes osteointegrados, 

procura informação dos exames radiológicos em termos de volume e qualidade ósseas, 
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topografia da crista óssea e relações com estruturas anatómicas nobres como vasos, nervos, 

pavimento nasal e seio maxilar26.  

Após estudo dos exames radiológicos simples, os exames avançados (T.C.) são 

particularmente úteis em determinar se é, efetivamente, possível a colocação de implantes no 

paciente, assim como o tipo de implantes a colocar, sua localização e direção axial. São 

também estes exames que permitem diagnosticar com maior fiabilidade uma altura óssea sub-

sinusal insuficiente e a necessidade de efetuar procedimentos cirúrgicos adicionais, como a 

elevação do seio maxilar, recorrendo à técnica da janela lateral, para colocação de implantes. 

Neste caso, a obtenção de imagens radiográficas da cavidade sinusal é particularmente 

relevante. Porém, há que ter em conta que a escolha de um método radiológico de diagnóstico 

deve obedecer ao princípio ALARA (as low as reasonably achievable), ou seja, o Médico 

Dentista deve sempre escolher o exame que envolve menos radiação para um diagnóstico de 

igual valor26,68.  

Seguidamente, serão abordadas as duas técnicas radiográficas mais comummente 

utilizadas: a Ortopantomografia e a Tomografia Computorizada. 

2.2.1. Ortopantomografia 

       A introdução deste método de diagnóstico radiológico em meados do século passado 

por Paatero70 e Numata constituiu um importante passo no diagnóstico por imagem ao nível 

do consultório, sendo talvez o mais utilizado atualmente, mesmo no que diz respeito ao 

diagnóstico pré-implantar49. 

              Esta técnica de diagnóstico radiológico extra-oral permite produzir uma única imagem 

tomográfica das estruturas faciais, incluindo as arcadas dentárias maxilares e mandibulares, 

assim como as suas estruturas de suporte. Não é mais do que uma variante da Tomografia 

convencional baseada no princípio do movimento recíproco da fonte de raio-X e do recetor em 

torno de um ponto central ou plano - image layer -, onde o objeto de interesse se localiza71. 

Imagens fora deste plano estão distorcidas, ampliadas ou diminuídas72,73. O principal obstáculo 

técnico neste exame reside na necessidade de produzir uma forma final do campo focal 

aproximadamente igual à das arcadas dentárias, ou seja, em forma de ferradura. Para obviar 

este aspeto, a Ortopantomografia é baseada no princípio da Tomografia Rotacional de Feixe 

Estreito (o transportador e a ampola de Raio-X movimentam-se no plano horizontal 

descrevendo um movimento circular) porém recorre a vários centros de rotação72,73. 
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2.2.1.1. Equipamento 

 O aparelho onde se realiza este exame consiste num tubo de raio-X que produz um 

feixe estreito em forma de leque, numa cassete (onde a película é colocada) e seu 

transportador, bem como no aparato de posicionamento do paciente71. 

2.2.1.2 Vantagens/Desvantagens 

 A Ortopantomografia permite uma boa visualização das bases ósseas e importantes 

referências anatómicas no seu todo74. É um exame rápido e cómodo para o paciente, que 

envolve doses reduzidas de radiação, comparativamente a um status radiográfico completo 

com radiografias intraorais. Este exame pode ser usado em situações de limitação de abertura 

bucal, como por exemplo em pacientes traumatizados. Permite visualizar o côndilo mandibular 

bem como o pavimento, parede posterior e medial do seio maxilar. No entanto, apresenta 

algumas desvantagens a ter em conta, nomeadamente a ampliação horizontal não uniforme 

ao longo da imagem, facto grandemente influenciado pelo incorreto posicionamento do 

paciente e pela variabilidade inter-individual na forma das arcadas. Há também que considerar 

que o resultado obtido é uma imagem bidimensional de estruturas tridimensionais, com 

sobreposição das estruturas adjacentes, o que torna o processo de diagnóstico mais 

complexo75. Quanto à ampliação da imagem no sentido vertical, esta é uniforme e o fator de 

ampliação pode ser conhecido, o que permite efetuar medições de altura. Existe sempre 

alguma distorção da imagem, inerente à própria técnica, que é maior na região anterior. É um 

exame pouco dispendioso, mais acessível e envolve menos emissão de radiação, 

comparativamente a outros estudos tomográficos. No entanto, a Ortopantomografia pode 

sobrestimar a altura óssea de uma região edêntula, por exemplo, em situações de cristas 

ósseas em gume de faca27,76.  

 Uma das formas que permite obviar relativamente o problema da ampliação consiste 

na utilização de marcadores radiopacos, de dimensões conhecidas que aparecerão na imagem. 

Medindo o tamanho destes marcadores na imagem obtida e comparando com o tamanho real, 

é possível determinar o fator de ampliação presente na imagem77. O correto posicionamento 

do paciente é extremamente importante para a qualidade da imagem obtida78. 

2.2.1.3 Posicionamento do paciente 

 Como já foi referido, o posicionamento do paciente é de extrema importância. Antes 

de mais, este deve receber uma explicação sucinta do procedimento de aquisição de imagem. 

Devem ser removidas próteses, brincos e qualquer outro artefato metálico na região da cabeça 
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e do pescoço. A cabeça é posicionada no image-layer e o paciente deve morder o bloco de 

mordida com os bordos incisais dos incisivos superiores e inferiores. Tal garante a correta 

posição no sentido ântero-posterior. O paciente deve estar centrado com o image-layer 

daquela unidade de raio-X e, assim, o posicionamento mésio-sagital encontra-se garantido, o 

que é fulcral para evitar ampliações horizontais desiguais no lado direito e esquerdo. O plano 

de Frankfurt deve estar paralelo ao chão, as costas em extensão e o pescoço em sobre-

extensão. O paciente deve engolir e encostar a língua ao palato durante todo o tempo de 

aquisição de imagem72,73.  

2.2.1.4 Aquisição de imagem 

 Aquando da realização de uma Ortopantomografia, o centro de rotação está afastado 

do objeto que se vai radiografar. Durante o ciclo de exposição, o aparelho altera uma ou mais 

vezes o centro de rotação. Atualmente, a maioria dos aparelhos usa um centro de rotação 

contínuo ao invés de múltiplos pontos fixos, o que permite otimizar os contornos do plano 

focal para que os dentes e osso de suporte sejam melhor visualizados. Estruturas posicionadas 

no lado oposto ao do paciente (próximas da fonte de raio-X) aparecem ampliadas e com 

contornos pouco definidos com um aspeto de imagem fantasma. Apenas as estruturas 

próximas do recetor são capturadas na imagem final. Estruturas com posição mediana 

localizadas perto dos maxilares, como o osso hioide, aparecem à direita, à esquerda ou, por 

vezes, a meio da imagem final72,73.   

2.2.1.5 Ortopantomografia e Elevação do Seio Maxilar 

 O seio maxilar é visualizado neste exame como uma cavidade radiotransparente com 

margens ou paredes radiopacas bem definidas e densas. Neste exame, é possível visualizar a 

presença de opacidades na cavidade antral, alteração da integridade das paredes, alteração da 

forma da estrutura (compressão/expansão) por lesão extrínseca ou intrínseca, ou, ainda, 

pesquisar a presença de corpo estranho72,73. 

  Relativamente ao planeamento da elevação do seio maxilar, este exame possibilita a 

visualização da extensão do seio maxilar e a sua relação com estruturas adjacentes, porém, a 

localização do pavimento desta cavidade não é fidedigna devido à projeção oblíqua do feixe79. 

Em 2000 e 2001, a Associação Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial68,80 publica normas 

de conduta em relação à seleção de métodos radiológicos para o planeamento de uma cirurgia 

de colocação de implantes e considera que os métodos simples de diagnóstico, que incluem a 

Ortopantomografia, não devem ser usados per si para este fim. O recurso a imagens seccionais 

é mandatório. Dula et al., numa revisão sistemática de 2001, indicam que a Ortopantomografia 
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não deve ser usada em situações de colocação de implantes perto do seio maxilar, em 

condições de grande reabsorção óssea81. Também outros autores26 consideram que, nos casos 

de maxila totalmente edêntula ou parcialmente edêntula, quando se pretende avaliar a 

necessidade de enxerto ósseo ou outros procedimentos de aumento, assim como determinar 

o volume e topografias ósseas presentes, o recurso a métodos avançados de diagnóstico deve 

ser considerado. Temmerman et al82. concluíram que a Ortopantomografia subestima 

sistematicamente a distância mésio-distal de osso disponível na região pré-molar superior. 

Segundo estes autores, este exame não é recomendado, sem recurso a outros métodos 

avançados radiológicos, para o planeamento dos procedimentos de elevação do seio maxilar 

dado que pode sobrestimar a necessidade de tal procedimento cirúrgico. Também Diniz et al.83 

concluem que em casos de necessidade de enxertos ósseos, ou no planeamento de 

procedimentos cirúrgicos mais invasivos (particularmente na área do seio maxilar), são 

necessárias imagens tomográficas. Estas, contudo, têm pouca influência na determinação pré-

cirúrgica do comprimento e diâmetro dos implantes a colocar. Pelo contrário, Schroop et al. 

concluíram que existem diferenças significativas no tamanho e diâmetro dos implantes 

escolhidos com recurso a imagens tomográficas ou com a Ortopantomografia. Na maioria dos 

casos, os implantes escolhidos com imagens tomográficas eram maiores e de diâmetro mais 

reduzido comparativamente aos escolhidos apenas com a Ortopantomografia84.   

2.2.2. Tomografia Computorizada 

 A Tomografia Computorizada foi inicialmente introduzida na década de setenta do 

século XX para analisar o crânio Humano85. Durante alguns anos, esta técnica foi usada para 

diagnóstico de lesões da cabeça e pescoço e para avaliação das estruturas anatómicas de 

pacientes a serem submetidos a intervenções na região craniofacial86. Posteriormente, a 

visualização tomográfica da maxila e da mandíbula foi introduzida pelas empresas de 

manufatura dos implantes subperiósteos. Estas imagens eram utilizadas para estabelecer um 

plano de tratamento87. Nos anos subsequentes, houve uma generalização do uso desta técnica 

radiológica para determinar planos de tratamento aquando da colocação de implantes 

osteointegrados. O primeiro software comercial que surge no âmbito da Medicina Dentária 

designa-se por Denta-Scan®88. Com este programa, usando algoritmos computacionais 

especializados, era possível produzir uma imagem seccional exata das cristas ósseas alveolares 

da maxila e da mandíbula. O paciente apenas necessitava de se posicionar supinamente e 

eram adquiridas imagens no plano axial, sendo as restantes imagens obtidas através de 

reformatação por computador. Este tipo de manipulação de informação designa-se por 

reformatação multiplanar88. O uso do plano axial, comparativamente ao coronal, para 
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obtenção das imagens iniciais apresentava como vantagem o facto de eliminar a visibilidade 

dos artefatos, provenientes de obturações dentárias com materiais metálicos, visíveis nas 

estruturas ósseas. Estas distorções apenas se cingiam ao plano oclusal89. Seguidamente, será 

abordada, de uma forma sumária, a técnica de obtenção de imagens para Tomografia 

Computorizada90.  

2.2.2.1. Paciente 

 O exame, tal como foi referido, é efetuado com o paciente na posição supina, com a 

coluna vertebral ligeiramente sobre-extendida em direção posterior. A cabeça deve estar 

encostada e fixada no apoio existente para o efeito e posicionada o mais simetricamente 

possível. O plano oclusal encontra-se perpendicular à mesa onde o paciente está deitado. Em 

caso de desdentações totais, os maxilares devem ser fixados, pedindo ao paciente para morder 

um rolo de algodão ou outro objeto. A pré-visualização ou scout-view permite verificar o 

perfeito alinhamento das estruturas anatómicas. Antes de se proceder ao posicionamento do 

paciente são-lhe comunicadas todas as instruções a que obedecer durante a realização do 

exame.  

2.2.2.2. Protocolo de aquisição de imagens 

 Este exame pode ser efetuado com recurso a um aparelho de Tomografia 

Computorizada convencional, espiral ou multidetetores (multislice). A Tomografia 

Computorizada não é mais do que uma imagem tomográfica gerada por computador. Para 

produzir a imagem, um tubo de raio-X roda 360° em torno do objeto, direcionando os raio-X 

colimados através de um plano determinado. A radiação atenuada é medida num detetor e a 

informação obtida é captada e transmitida para um computador que a analisa através de 

algoritmos matemáticos91. Os aparelhos devem permitir a obtenção de imagens de elevada 

resolução com pontos focais de pequenas dimensões e fatias de 1,5mm de espessura ou 

menos. O tamanho do campo não deve exceder os 120mm para não irradiar zonas nobres. A 

obtenção de imagens dá-se da posição mais inferior para a superior. Uma vez que existe um 

bom contraste entre o osso e os tecidos moles é possível reduzir a dose absorvida pelo 

paciente. Aumentando a espessura das fatias de 1mm para 1,5mm, também permite uma 

diminuição da radiação absorvida. 

2.2.2.3. Reconstrução das imagens  

 Após o exame, as imagens axiais são transferidas para um computador a fim de se 

proceder às reconstruções multiplanares. Tal pode ser feito manualmente ou com recurso a 
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um software próprio. O operador desenha uma linha de plano ao longo da região central de 

cada arcada que é a base para as reconstruções parasagitais e coronais (panorâmicas) 

subsequentemente geradas. As primeiras são obtidas num plano perpendicular à linha 

traçadas, já as segundas são adquiridas ao longo da linha de plano e não apresentam um 

grande valor de diagnóstico. Permitem, antes, uma visão geral da situação. As reconstruções 

parasagitais devem apresentar as dimensões reais, na escala 1:1. 

 As imagens finais, uma vez obtidas, são armazenadas num CD-ROM e/ou impressas. 

Atualmente, com o desenvolvimento de máquinas mais rápidas, o tempo de aquisição das 

imagens diminuiu consideravelmente. Adicionalmente, é possível, hoje em dia, recorrer às 

imagens obtidas para construir imagens tridimensionais ou, ainda, modelos 

estereolitográficos92. 

 Pelo que foi anteriormente exposto, infere-se que este meio complementar de 

diagnóstico permite uma visualização mais aprofundada, nos três planos do espaço, das 

estruturas que vão ser abordadas cirurgicamente. No caso concreto da região posterior da 

maxila, há que ter em conta que o Médico Dentista se encontra limitado pela 

disponibilidade/qualidade óssea, contorno e forma da crista88, visto que os padrões de atrofia 

óssea apresentam uma grande variabilidade individual81. A proximidade do seio maxilar 

também é um fator a ter em consideração88. Quando se pretende estabelecer um plano de 

tratamento com recurso a implantes osteointegrados na maxila posterior, em proximidade 

com o seio maxilar ou quando se antevê a necessidade de intervenção nessa estrutura para 

proceder à sua elevação, é aconselhado por diversas associações da especialidade26,68,71, assim 

como autores individuais77,81, o recurso a imagens obtidas por Tomografia Computorizada. 

Assim, é possível determinar com maior precisão os limites do seio maxilar e determinar com 

maior exatidão a necessidade de enxerto na região, comparativamente à Ortopantomografia 

que sobrevaloriza os casos onde se requer elevação do seio maxilar93.  

 Não obstante o que foi exposto, a Tomografia Computorizada apresenta desvantagens 

a ter em consideração, nomeadamente em termos da dose de radiação, não negligenciável, 

envolvida na obtenção das imagens94. É também um método de diagnóstico mais dispendioso 

e menos acessível68. 

 

2.3. Seio Maxilar – Técnica Cirúrgica para colocação de Implantes Osteointegrados 

 Como já foi referido anteriormente, após perdas dentárias no setor posterior da 

maxila, a disponibilidade óssea para colocação de implantes fica comprometida por dois 
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fenómenos que ocorrem simultaneamente: a reabsorção do osso alveolar e a pneumatização 

do seio maxilar.  

 No que diz respeito à reabsorção do osso alveolar, este é um fenómeno descrito na 

literatura de forma recorrente95–99, tendo levado alguns autores11,100  a propor classificações 

para um estadiamento das alterações morfológicas que as cristas ósseas tomam após a 

reabsorção óssea pós-extraccional. Podem existir diversas causas para o fenómeno de 

reabsorção óssea após perdas dentárias, nomeadamente a ausência de cargas mastigatórias 

no osso100,101 que transmitam estímulos biomecânicos adequados ao osso alveolar e, assim, 

limitem a sua reabsorção. Após atingir um equilíbrio, a taxa de reabsorção óssea pode 

aumentar devido a alterações metabólicas, hormonais, presença de patologia sistémica e de 

fenómenos inflamatórios. A idade e o género também desempenham um papel fundamental 

neste processo69. 

 Quanto ao processo de pneumatização do seio maxilar, responsável pelo seu aumento 

de tamanho e volume durante o desenvolvimento e crescimento até à idade adulta, volta a 

verificar-se quando se registam perdas dentárias. Este fenómeno ocorre por reabsorção 

osteoclástica das paredes corticais do seio maxilar e subsequente aposição de material 

osteoide numa posição mais inferior. É um fenómeno mais rápido do que a reabsorção do osso 

alveolar49. À semelhança do que acontece no osso, pensa-se que este processo tenha origem 

num fenómeno de atrofia por desuso. Um estudo recente constata que a pneumatização do 

seio maxilar é mais intensa em casos de extração do 2º molar superior (comparativamente ao 

1º molar), quando se extraem dois dentes posteriores adjacentes e, finalmente, quando as 

raízes dos dentes extraídos apresentavam uma convexidade visível no pavimento do seio 

maxilar7. 

 Por tudo o que foi referido, conclui-se que na região posterior da maxila é frequente 

colocar-se um problema de disponibilidade óssea em altura para a colocação de implantes. A 

abordagem cirúrgica do seio maxilar para colocação de implantes torna-se, então, uma 

alternativa para ultrapassar este obstáculo. 

 Seguidamente será abordado o tema da elevação do seio maxilar pela técnica da 

janela lateral para colocação de implantes osteointegrados, procedendo-se a um 

enquadramento histórico da técnica cirúrgica e, depois, a uma revisão sobre o estado da arte 

atualmente. 
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2.3.1. Trabalhos pioneiros 

O acesso cirúrgico ao seio maxilar remonta ao tempo do antigo Egito, com recurso a 

materiais orgânicos e inorgânicos. Mais recentemente, é a partir do século XIX da Era Moderna 

que se ouvem relatos de tratamento de patologias do seio maxilar com injeção de gesso Paris 

nas cavidades para fins terapêuticos17. No campo da Medicina Dentária, estas cavidades foram 

sempre consideradas invioláveis durante os procedimentos cirúrgicos. É Linkow quem propõe, 

no final da década de 60 do século passado, a inserção de implantes em lâmina embutidos no 

seio maxilar, com uma ligeira elevação da membrana de Schneider, se a altura da crista óssea 

residual fosse de, pelo menos, 7mm de altura102.  

No entanto, o conceito de elevação do seio maxilar com enxerto para colocação de 

implantes nos sectores posteriores maxilares foi primeiramente introduzido por Tatum na 

década de 7014, durante o Congresso de Implantologia de Alabama, preconizando uma 

abordagem crestal. A primeira publicação sobre o tema surge, contudo, em 1980, por Boyne e 

James15. Neste trabalho, os autores preconizam uma incisão horizontal desde o centro da fossa 

canina até metade do pilar do osso zigomático, 6mm acima da gengiva aderida. É levantado 

um retalho de espessura total e é efetuada uma antrostomia com cerca de 1cm de diâmetro. 

São usadas dois tipos de curetas para elevação da membrana de Schneider ao nível dos bordos 

inferior e laterais, primeiro, e, pavimento até à tuberosidade maxilar, seguidamente. A 

membrana é posicionada numa direção superior, enquanto o espaço existente é preenchido 

por compactação de osso trabecular e medula óssea provenientes da crista ilíaca. Este 

preenchimento atinge 1/1,5cm de profundidade. O mucoperiósteo é então suturado sobre a 

antrostomia. A colocação de implantes só era permitida durante a fase de remodelação óssea, 

entre as 10-12 semanas. À data da publicação, os autores haviam efetuado este procedimento 

em três doentes para colocação de implantes em lâmina, referindo taxas de 100% de sucesso. 

Outros 11 pacientes também haviam sido submetidos ao mesmo procedimento de elevação 

do seio maxilar, associado a uma redução de altura da tuberosidade maxilar, após 3 meses, 

com o intuito de estabelecer suficiente espaço interarcadas. Durante a segunda cirurgia foi 

constatada a presença de um osso maduro, com consistência e padrão trabecular normais. 

Num trabalho posterior de Tatum, em 198616, é também descrita a elevação do seio 

maxilar com enxerto ósseo. Este autor refere dois tipos de abordagem, uma pela crista óssea 

alveolar e outra na zona lateral, quando se diagnosticava uma altura óssea insuficiente, a fim 

de se proceder à colocação de um implante por ele desenhado, específico para a região do 

seio maxilar, o implante Omnii sinus. Apesar da colocação deste implante requerer alguma 

experiência por parte do operador, os resultados eram bons mas a possibilidade de 
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complicações era maior, comparativamente aos procedimentos tradicionais para colocação de 

implantes. Este implante era usado em reabilitações conjuntamente com outros implantes ou 

dentes pilares e o seu uso em alvéolos pós-extracionais estava desaconselhado. A colocação 

do implante era simultânea ao procedimento de elevação do seio maxilar. 

2.3.1.1. Abordagem crestal 

 De acordo com Tatum16
, era efetuada uma incisão a partir da junção muco-gengival, ao 

nível da tuberosidade, com extensão ao palato por cerca de 1,5/2cm e contínua em direção 

anterior, sempre pelo palato, percorrendo uma distância superior à da largura do implante a 

colocar. A incisão curvava, então, lateralmente atravessando a crista. O autor recomendava 

uma incisão superficial, excetuando ao nível da crista, onde esta devia atravessar a totalidade 

do periósteo. A elevação de um retalho de espessura parcial começava ao nível do palato até à 

porção lingual da crista, onde tinha início um retalho de espessura total. Seguia-se a 

preparação de um alvéolo artificial até ao pavimento do seio maxilar com os formadores de 

alvéolo e as curetas TS (instrumentos com uma angulação invertida de 180° usados como 

elevadores da membrana de Schneider). Quando o alvéolo se encontrava formado e o seio 

exposto, o formador de alvéolo era colocado contra a parede do seio maxilar e induzia-se uma 

fratura em galho verde. As curetas eram depois utilizadas para elevar a membrana de 

Schneider ao longo dos bordos da fratura. Seguia-se a colocação do formador de alvéolo até 

que fosse sentida resistência e, novamente, elevava-se a membrana. Estes procedimentos 

eram repetidos até que o formador de alvéolo pudesse ser inserido ao nível de profundidade 

do implante a colocar. Depois de confirmada a integridade da membrana do seio, colocava-se 

o osso obtido durante a formação do alvéolo nos espaços formados pela elevação do 

pavimento do seio e também entre as lâminas do implante. Procedia-se aos ajustes finais e 

posterior reposicionamento do retalho e sutura. 

2.3.1.2. Abordagem lateral 

Esta técnica, segundo Tatum16, era usada com enxerto de osso autólogo e em 

situações de necessidade de grande aumento conjuntamente com a colocação de implantes. A 

incisão era feita de acordo com o já descrito ou efetuava-se uma incisão horizontal vestibular 

de espessura total. Após identificação do pavimento do seio maxilar, utilizava-se uma broca 

esférica para delinear o pavimento do seio (forma em U). Este traçado era ligado a uma linha 

horizontal que passa 2cm acima do topo da crista óssea. A porção em U deste desenho era 

forçada através de pequenos toques, de forma a criar uma fratura em galho verde ao longo do 

pavimento do seio maxilar. Tal permitia o acesso ao seio maxilar, elevação da sua membrana 
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ao longo dos bordos da fratura e elevação horizontal da janela óssea. O implante podia então 

ser posicionado conjuntamente com o enxerto ósseo. O retalho era posteriormente 

reposicionado. 

 Em ambos os casos, os implantes deviam cicatrizar no mínimo 6 meses antes da 

segunda fase cirúrgica. 

 Posteriormente vários foram os trabalhos apresentados por numerosos autores17,102–

104, validando os resultados iniciais obtidos, promovendo a prática generalizada desta técnica 

cirúrgica. 

2.3.2. Estado da arte 

A elevação do seio maxilar pela técnica da janela lateral, ou de Tatum, para colocação 

de implantes é, atualmente, bastante difundida e universalmente aceite19. Segundo a análise 

da literatura20, as taxas de sobrevivência dos implantes colocados com auxílio desta técnica 

variam entre os 60 e os 100%, com uma média de 95%. A maioria dos estudos refere, todavia, 

uma taxa de sobrevivência sempre superior a 90%. A possível razão para a grande variabilidade 

de resultados poderá estar no tipo de superfícies de implantes utilizadas, assim como em 

alterações ao protocolo cirúrgico inicial105.  

2.3.2.1. Indicações 

Este procedimento cirúrgico está indicado em situações de desdentação total maxilar 

ou nas desdentações parciais da maxila posterior, quando existe altura óssea insuficiente para 

colocação de implantes, apesar de uma relação e espaço interarcadas adequados106. A cirurgia 

para colocação de implantes deve estar claramente indicada antes de se considerar este 

procedimento. 

2.3.2.2. Contra-indicações 

Para além das contra-indicações clássicas a ter em conta na cirurgia de colocação de 

implantes, existem outras, do foro otorrino, como a presença de tumores benignos invasivos 

locais, neoplasias malignas, granulomatose de Wegener, sarcoidose, alterações anátomo-

estruturais que comprometem, de forma definitiva, a função do seio maxilar e sinusite crónica 

ou recorrente sem tratamento possível. História de cirurgia destrutiva prévia ao seio maxilar, 

usando, por exemplo, uma abordagem de Caldwell-Luc, também constitui uma contra-

indicação absoluta. A presença de condições inflamatórias/infecciosas deve ser avaliada e 

tratada por um médico da especialidade antes de se proceder à cirurgia69. A nível anatómico, a 

presença de Septos de Underwood, de contornos das raízes dentárias extraídas no pavimento 
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do seio maxilar ou um seio maxilar estreito, podem ser considerados contra-indicações 

relativas, visto que podem condicionar a abordagem cirúrgica clássica106. 

2.3.2.3. Tempo de colocação de implantes 

Os implantes podem ser colocados no mesmo tempo cirúrgico, após a elevação do seio 

maxilar (cirurgia numa fase), ou de forma diferida, quando o período de cicatrização foi 

concluído (cirurgia em duas fases). A escolha da conduta a adotar baseia-se na presença de 

quantidade de osso residual adequada e na possibilidade de obtenção de estabilidade 

primária105. A literatura revela taxas de sobrevivência muito próximas para ambos os 

procedimentos. Para Fugazzotto22, a cirurgia numa fase apresenta taxa de sobrevivência de 

97,5% contra 97,3% para a cirurgia em duas fases. Já Pjetursson105, mais recentemente, 

apresenta resultados de 88,5% na colocação simultânea contra 90,9% para a colocação 

diferida. 

2.3.2.4. Técnica cirúrgica 

A cirurgia de elevação do seio maxilar é, normalmente, efetuada sob anestesia local, 

todavia, em pacientes ansiosos ou quando é necessário recorrer a um enxerto de osso 

autógeno, pode ser efetuada com auxílio de sedação oral, endovenosa ou mesmo sob 

anestesia geral. Após a administração de anestesia local, a parede lateral do seio maxilar é 

exposta com o levantamento de um retalho de espessura total. A primeira incisão efetua-se, 

geralmente, ao nível da crista óssea alveolar e deve apresentar dimensões no sentido mésio-

distal superiores às da futura osteotomia. É frequente o recurso a incisões de descarga mesiais 

e, muitas vezes, distais, a fim de aumentar a visibilidade. Estas incisões devem estar afastadas 

do local da osteotomia a fim de facilitar a sutura e impedir deiscências da mesma. Após 

levantamento do retalho, são determinadas as dimensões da osteotomia, com base nos 

exames clínico e radiográficos prévios. O bordo inferior da osteotomia deve localizar-se a cerca 

de 3mm acima do pavimento do seio maxilar. A forma da osteotomia deve ser oval ou 

retangular, mas sempre arredondando os cantos para que se minimize o risco de perfuração 

da membrana de Schneider. Em caso de grande espessura da parede lateral, esta deve ser 

reduzida. A osteotomia deve efetuar-se com uma broca esférica grande sob irrigação salina ou, 

em alternativa, com o sistema piezoeléctrico107. Segundo alguns autores108,109, o recurso ao 

sistema piezoeléctrico pode diminuir a incidência de perfurações da membrana de Schneider 

contudo, outros autores não encontram diferenças significaticas110,111. Quando este 

procedimento está concluído, a janela óssea deve apresentar-se móvel, apenas segura pela 

membrana de Schneider, podendo ser removida e usada para incorporação no futuro material 
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de enxerto ou ser deslocada em direção ao seio maxilar e constituir o novo pavimento desta 

estrutura. Após a osteotomia estar completa, a membrana de Schneider deve ser 

meticulosamente descolada e elevada, recorrendo a curetas próprias para o efeito. Deve dar-

se particular ênfase ao descolamento na parede medial e assegurar-se que a membrana é 

suficientemente elevada para a totalidade de enxerto que se pretende colocar. Nesta fase, é 

útil inspecionar minuciosamente a membrana, procurando alguma perfuração. Coloca-se, 

seguidamente, o material de enxerto escolhido e colocam-se os implantes se for o caso. O 

retalho é reposicionado e efetua-se a sutura23,106,107.  

2.3.2.5. Material de enxerto 

Ao longo dos anos foram propostos uma diversidade de materiais de enxerto para 

preencher o espaço formado pela elevação da membrana de Schneider: osso autógeno, 

aloenxertos, xenoenxertos, materiais aloplásticos ou mistura de vários materiais21. O osso 

autógeno tem sido considerado o material de eleição pelas suas propriedades 

osteocondutoras, osteoindutoras e osteogénicas sendo totalmente biocompatível19. No 

entanto, a necessidade de abordar um local a nível extra ou intraoral para recolha do material 

assim como a morbilidade de um procedimento cirúrgico adicional são fatores que 

condicionam o seu uso de forma rotineira. Del Fabro et al.24, numa revisão sistemática de 

2004, encontram taxas de sobrevivência superiores dos implantes quando os substitutos 

ósseos são usados como material de enxerto (96,0%), seguidos da combinação de osso 

autógeno com substitutos ósseos (94,9%) e, por fim, do osso autógeno isoladamente (87,8%). 

Numa revisão sistemática mais recente, Pjetursson et al.105 verificam que os implantes 

colocados em seios maxilares elevados pela técnica da janela lateral apresentavam taxas de 

insucesso aos 3 anos inferiores quando o material de enxerto usado é o osso autógeno 

conjuntamente com diversos substitutos (1,5%). Esta taxa incrementava para os substitutos 

ósseos isolados (2,6%), o osso autógeno particulado (5,7%) e, por fim, para o osso em bloco 

(7,4%). De salientar que, após inclusão apenas de implantes com superfícies rugosas, a taxa de 

insucesso diminuía drasticamente para valores mais homogéneos, entre os diversos materiais 

de enxerto, não atingindo 2%. No entanto, o osso autógeno em bloco continuava a apresentar 

pior comportamento com valores de 1,3%. O estudo concluiu que, qualquer que seja o 

material usado, os resultados do procedimento são positivos. 

2.3.2.6. Colocação de membrana na janela lateral 

Pjetursson et al., numa revisão sistemática publicada em 2008105, encontram uma 

diferença estatisticamente significativa entre as taxas de sobrevivência aos 3 anos dos 
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implantes colocados em seios maxilares elevados pela técnica da janela lateral quando foi ou 

não colocada membrana. No primeiro caso encontraram valores de 97,9%. Já no segundo os 

valores atingem apenas os 88,6%. 

Jensen et al., numa revisão sistemática de 2009112, reportam taxas de sobrevivência de 

implantes colocados em seios maxilares variáveis entre os 92 e os 100% aos 48 meses em 

carga nos casos em que o material de enxerto foi coberto por uma membrana. Quando a 

membrana não foi usada as taxas variavam entre os 61,2% e os 100% aos 107 meses pós-

carga. Após exclusão dos estudos com implantes de superfície lisa, as taxas de sobrevivência 

variavam entre os 92% e os 100% aos 48 meses de carga, quando a membrana foi usada, e os 

93% e os 100% aos 36 meses de carga, quando não foi usada membrana. 

2.3.2.7. Complicações 

Podem ser divididas em intra e pós-operatórias. Na categoria das primeiras, a mais 

referida é a perfuração da membrana de Schneider, com uma incidência média de 10% dos 

casos (variando entre os 4,8% e os 58% consoante os autores)20. Na maioria das situações, este 

acontecimento consegue ser obviado, recorrendo a diversas técnicas como a colocação de 

membrana reabsorvível, colas biológicas à base de fibrina ou recorrendo simplesmente à 

sutura da membrana. Apenas raramente a cirurgia deve ser interrompida por perfuração de 

grandes dimensões16,113. A hemorragia ou a migração do implante são acontecimentos raros105. 

Quanto às complicações pós-operatórias, estas ocorrem em 3% das situações, sendo de 

salientar a infeção e a sinusite114. A perda do enxerto ocorre em menos de 1% dos casos. A 

sinusite ocorre numa média de 2,5%, apresentando variações até aos 27% consoante os 

estudos considerados114. Também existem relatos de hematomas, lesão do feixe neurovascular 

infraorbitário e deiscência da sutura105. 
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A elevação do seio maxilar pela técnica da janela lateral para colocação de implantes 

osteointegrados, de acordo com o procedimento introduzido por Tatum14, pode ser dificultada 

pela presença de alterações na anatomia do seio maxilar, como a presença de septos ósseos 

nesta cavidade. Estas estruturas constituem saliências em gume de faca, que se podem 

localizar em qualquer parede do seio maxilar, mas que apresentam particular relevância 

clínica, no contexto do procedimento cirúrgico acima mencionado, quando se localizam ao 

nível do pavimento. A sua presença, quando não diagnosticada previamente, limita o 

posicionamento da janela óssea em direção ao seio maxilar e pode dificultar o deslocamento 

da membrana de Schneider, aumentando eventualmente o risco de perfuração desta estrutura 

dado que esta se encontra firmemente aderida aos septos maxilares17,23. Em casos extremos, 

de grande perfuração, a continuidade do procedimento cirúrgico pode mesmo estar 

inviabilizada. De qualquer forma, esta complicação acrescenta sempre morosidade e 

complexidade ao planeamento cirúrgico inicial. 

Para alguns autores, a presença de septos ósseos no seio maxilar pode mesmo 

aumentar o risco de perfuração da membrana de Schneider e, possivelmente, comprometer a 

viabilidade do enxerto ósseo efetuado e a sobrevivência dos implantes31,113,116. Para outros, a 

associação entre os acontecimentos anteriormente descritos não é clara ou é mesmo 

inexistente32,117.  

Os septos ósseos no seio maxilar foram inicialmente descritos num trabalho de 

Underwood de 1910 – An inquiry into the anatomy and pathology of the maxillary sinus28. Este 

autor investigou crânios humanos de adultos e de uma criança, assim como de primatas 

antropoides, e verificou a presença de septos ósseos no pavimento do seio maxilar com altura 

e espessura variáveis. Confirmou que era frequente estas estruturas dividirem a cavidade em 

três compartimentos menores, ou “bacias”, como lhes chamou: um anterior na região pré-

molar, um mediano, grande que desce entre as raízes dos 1º e 2º molares definitivos, e um 

posterior, pequeno, que corresponde à zona do 3º molar e que se estende ligeiramente para 

além das suas raízes. Para este autor a presença destas estruturas correspondia a três períodos 

distintos de erupção dentária: a dos dentes decíduos molares, a do 1º e 2º molares 

permanentes e, por fim, a do 3º molar. O septo correspondente a esta última erupção era mais 

frequente e mais desenvolvido, correspondendo a um maior lapso de tempo. Underwood 

encontrou uma incidência de 66,7% septos (30 em 40 pacientes), com cerca de 

aproximadamente 6,9 e 12,7mm de altura, em crânios que julgava terem origem Europeia. 

Estes eram mais frequentes no lado esquerdo do que no direito. Por outro lado, em 26 crânios 

de origem do Congo, apenas encontrou dois septos, ambos nos seios maxilares esquerdos. Em 



32 

 

relação às características destas estruturas, foi constatado que a maioria tinha origem no 

pavimento do seio maxilar, dividindo-o grosseiramente em compartimentos menores. Tinham 

sempre origem em áreas entre dois dentes adjacentes, nunca numa posição intermédia, em 

forma de foice, cursando desde a parede medial em direção à parede lateral. Em duas 

circunstâncias, os septos criaram cavidades isoladas do restante seio maxilar: uma na região 

pré-molar e outra na região do 3º molar. O autor defende ainda a existência de outro tipo de 

cristas e septos, com origem e justificações anatómicas diferentes. Estas outras estruturas, 

segundo as suas observações, conteriam minúsculos canais para transmissão dos vasos e 

nervos de um lado ao outro da cavidade, não estando dependentes do desenvolvimento 

dentário. Os ramos do nervo infraorbitário percorreriam estas estruturas que não eram 

contínuas, apresentando zonas onde apenas se encontravam cobertas por mucosa. A lesão de 

uma destas estruturas, aquando da abordagem cirúrgica ao seio maxilar, como o 

procedimento de Caldwell-Luc, poderia explicar as complicações de origem nervosa que alguns 

pacientes evidenciavam no pós-operatório. O autor verifica, ainda, a existência de um septo 

transversal, dividindo o seio maxilar em dois compartimentos, superior e inferior, estanques. 

Segundo os anatomistas da época, o compartimento superior não constituiria seio maxilar 

propriamente dito mas sim um prolongamento lateral das células etmoidais que se localizavam 

entre a órbita e o seio maxilar.  

No trabalho de Schaeffer, de 192047, o autor, com base nas observações efetuadas, 

alerta para o facto das paredes do seio maxilar apresentarem frequentemente irregularidades. 

Estas assumiriam, em alguns casos, a forma de meras cristas ou, noutros, de projeções 

crescentes, de diferentes tamanhos, como lhes chamou. Em casos extremos, as projeções 

poderiam ser substituídas por septos que dividiriam o seio maxilar em duas cavidades, cada 

uma apresentando uma abertura diferente para as fossas nasais, sem comunicação entre si. 

Para Schaeffer, as pequenas cristas seriam de importância menor. Já as maiores ou as 

projeções crescentes tenderiam a formar bolsas e compartimentos dentro da cavidade. Os 

septos, quando presentes, estariam inseridos numa direção ântero-posterior ou súpero-

inferior, originando compartimentos anteriores e posteriores ou superiores e inferiores, 

respetivamente. Dos 120 seios maxilares observados, 58 apresentavam estas cristas e 

projeções crescentes, embora nem todas com significado clínico relevante. Estas estruturas 

poderiam comprometer a drenagem de processos infecciosos ao nível do seio maxilar. Quanto 

à origem destas irregularidades, o autor afirma que a projeção das peças dentárias no 

pavimento do seio apenas origina cristas de pequenas dimensões. Algumas são apenas dobras 

de mucosa, originadas ou não por projeções ósseas subjacentes. Por fim, os septos, quando 
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existem, seriam consequência do desenvolvimento do seio maxilar a partir de duas bolsas 

independentes. Ao longo do processo, a parede que as separava teria sido parcialmente 

reabsorvida. O autor não acredita que estas estruturas tenham origem em diferentes graus de 

reabsorção durante o crescimento do seio maxilar. 

É já na década de 90 do século passado, com a generalização dos procedimentos de 

elevação do seio maxilar para colocação de implantes, que começam a surgir publicações 

exclusivamente dedicadas aos septos maxilares, uma vez que estas estruturas estão na origem 

de necessidade de modificação dos procedimentos cirúrgicos aquando da elevação pela 

técnica da janela lateral, ou porque a sua presença pode requerer cuidado redobrado ao 

descolar a membrana de Schneider a fim de evitar perfurações. 

Betts e Miloro119, em 1994, sugerem uma alternativa para obviar o problema da 

presença dos septos maxilares aquando da elevação da janela lateral. Após exposição cirúrgica 

da parede ântero-lateral da maxila, identificação do posicionamento do septo ósseo (uma 

região opaca no meio da translucidez escura habitual) e confirmação com os exames 

radiográficos pré-operatórios, devem desenhar-se duas janelas ósseas trapezoidais em cada 

lado do septo. A membrana de Schneider é elevada com uma cureta e as janelas ósseas 

fraturadas em direção ao interior do seio. Na zona do septo, a membrana deve ser 

cuidadosamente descolada e pode reduzir-se a ponta daquela estrutura com uma broca ou 

pinça goiva. O restante procedimento é efetuado de acordo com as técnicas habituais. 

No trabalho de Ulm et al.120, em 41 maxilas de cadáveres, com idade média de óbito de 

76 anos, os autores verificaram a presença de septos em 13 maxilas (31,7%), a maioria 

unitários. Os septos incluídos no estudo apresentavam uma altura mínima de 2,5mm. Destes, 

73,3% encontravam-se na região anterior (pré-molar), 19,9% na região média (1º molar) e, por 

fim, 6,6%, ou 1 septo, na região posterior (2º molar). No caso das maxilas com mais de um 

septo (2 casos), estes encontravam-se na região anterior e média e na região anterior e 

posterior para cada uma delas. A maior incidência na região anterior é justificada pelo facto 

de, estatisticamente, os pré-molares terem um maior tempo de vida na arcada em relação aos 

molares, havendo um afundamento precoce do seio maxilar na região destes últimos. A altura 

média registada foi de 7,9mm e não foi encontrada nenhuma relação causal com a classe de 

Cawood e Howell. Os autores descrevem os septos como estruturas em arco gótico invertido, 

mais altos e largos nas suas zonas de inserção. 

No final da década de 90, Krennmair et al.121,122 publicam dois trabalhos sobre estas 

estruturas. No primeiro121, foram avaliados clinicamente e/ou radiograficamente 265 seios 
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maxilares (165 pacientes). Os pacientes foram divididos em 2 grupos: um clínico (65 pacientes, 

65 seios maxilares) submetido a intervenções de elevação do seio maxilar para colocação de 

implantes com diagnóstico radiográfico prévio com Ortopantomografia e um exclusivamente 

radiográfico por Tomografia Computorizada (100 pacientes, 200 seios maxilares). O grupo 

radiográfico foi subdividido em dois subgrupos consoante os segmentos maxilares eram 

edêntulos – 41 – ou com dentes – 159. No primeiro grupo, constatou-se a presença de septos 

em 18 (27,7%) dos 65 pacientes. Todos os septos se encontravam localizados no pavimento do 

seio maxilar, apresentando uma altura média de 8,1 ± 2,5mm. Em 14 (21,5%) dos 65 casos, a 

Ortopantomografia gerou um falso diagnóstico no que se refere à presença ou ausência de 

septos, como foi posteriormente constatado durante a intervenção cirúrgica. Já no segundo 

grupo, foram observados 32 (16%) septos nos 200 seios maxilares, ou seja, em 13 dos 100 

pacientes. Em 8 pacientes, os septos eram bilaterais e, em 5, apenas unilaterais. Os autores 

referem a existência de um septo completo, dividindo o seio maxilar totalmente num 

compartimento anterior e outro posterior. Os restantes, incompletos, encontravam-se ao nível 

do pavimento para 21 dos 200 seios maxilares (10,5%), com uma altura média de 9,2 ± 4,5mm, 

ou ao nível da parede anterior para 10 dos 200 (5%). Estes últimos apenas se encontravam em 

maxilas dentadas, com uma altura média de 7,9 ± 2,9mm. Os autores propuseram a 

classificação dos septos maxilares em dois grupos no que diz respeito à etiologia. Os septos 

primários ou congénitos seriam consequência do desenvolvimento da parte média da face, 

podendo ter origem em todas as regiões (pavimento ou parede anterior). São os septos 

anteriormente descritos por Underwood28. Já os secundários teriam origem na atrofia irregular 

do osso alveolar, originando cristas ósseas no seio maxilar. Como são considerados 

remanescentes do pavimento prévio do seio maxilar, apresentam alturas menores em relação 

aos primeiros. 

No segundo trabalho de Krennmair et al.122, foram observados 194 seios maxilares, 

divididos em 4 grupos, de acordo com o método de identificação usado e a presença ou não de 

peças dentárias: o primeiro grupo, composto por 61 maxilas total ou parcialmente edêntulas 

(idade média dos pacientes 58,3 ± 5,7), onde foi diagnosticada clínica e radiograficamente 

(Ortopantomografia) reabsorção atrófica do processo alveolar. Este grupo foi submetido a 

intervenções cirúrgicas para elevação do seio maxilar, tendo sido efetuada uma comparação 

entre a incidência de septos estimada pelo diagnóstico na Ortopantomografia e a presença 

efetiva destas estruturas, constatada in situ. Adicionalmente procedeu-se à medição da altura 

dos septos maxilares com uma sonda periodontal calibrada. O segundo grupo consistia em 41 

maxilas de cadáveres (idade média 76,4 ± 9,3) onde se efetuaram observações para averiguar 
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a presença de septos maxilares. Já o terceiro e quarto grupos foram apenas sujeitos a 

diagnóstico radiológico por Tomografia Computorizada. O terceiro grupo reunia as regiões 

maxilares totalmente edêntulas e atróficas, em 42 pacientes, com idade média dos pacientes 

61,5 ± 16,3. O quarto grupo constava de 50 pacientes parcial ou totalmente dentados com 

idade média de 36,2 ± 14,2 anos. Nestes pacientes, recorreu-se às imagens axiais da 

Tomografia Computorizada para avaliar a presença de septos e, posteriormente, às 

reconstruções coronais para determinar a altura dos mesmos.  

Os resultados obtidos para o primeiro grupo demonstram a presença de septos em 17 

dos 61 pacientes (27,8%). A Ortopantomografia originou um falso diagnóstico, tanto no 

sentido da presença como ausência de septos, em 13 dos 61 casos (21,3%). Relativamente à 

distribuição anatómica, foram encontrados 12 septos (77,5%) na região anterior (pré-molar), 5 

septos na região média (1º molar) e nenhum na região posterior. Já para o segundo grupo, 

foram encontrados 15 septos em 13 das 41 maxilas (31,7%). Estas estruturas eram unitárias 

em 11 maxilas (26,8%) e duplas em 2 (4,8%). Neste último caso, localizavam-se na região 

anterior e média. Por fim, no que diz respeito aos grupos 3 e 4, foram encontrados 12 septos 

em 12 maxilas (28,5%) no primeiro e 7 septos em 7 maxilas (14%).  

Os autores concluíram que, para os grupos com maxilas atróficas (grupos 1,2,3), os 

septos se localizavam maioritariamente no segmento anterior do seio maxilar (70%). A altura 

média destas estruturas também era significativamente maior no grupo com dentes (12,2 ± 

7,5mm) que nos restantes (8,6 ± 3,5mm para o grupo 1, 7,9 ± 4,2mm para o grupo 2 e 7,7 ± 

3,8mm para o terceiro grupo). Assim, os septos primários apresentam alturas maiores do que 

os secundários dado que não são afetados pelo processo de reabsorção do processo alveolar e 

resultam do crescimento. Mais uma vez, os autores justificam a elevada incidência de septos 

secundários, na região pré-molar, com a perda precoce dos molares e o consequente 

afundamento do pavimento do seio maxilar naquela região, originando septos ósseos. Pela 

elevada incidência de erros no diagnóstico, a Ortopantomogafia revelou não ser um método 

de escolha para diagnóstico da presença destas estruturas. 

Em 2002, Velásquez-Plata et al.123 observam 312 seios maxilares de 156 pacientes, 

candidatos à colocação de próteses implanto-suportadas, com idade média 55,4 anos. Nesta 

população, 26,3% era completamente edêntula e os restantes parcialmente edêntulos. Todos 

foram submetidos a Tomografias Computorizadas para diagnóstico pré-implantar. Os seios 

maxilares diagnosticados com septos maxilares foram divididos em 3 regiões anatómicas: 

anterior (desde mesial a distal do 2º pré-molar), média (desde distal do 2º pré-molar a distal 

do 2º molar) e posterior (distalmente ao 2º molar). Apenas foram incluídas as estruturas com 
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altura superior a 2,5mm. Os resultados obtidos demonstram que foram identificados 75 septos 

em 312 seios maxilares (24%), o que corresponde a 32,7% dos pacientes. A maioria dos septos 

era unilateral (64,7%). Os pacientes completamente edêntulos apresentavam 33,3% de septos, 

ao passo que os parcialmente edêntulos registavam 66,7%. A maioria dos seios maxilares 

apresentava apenas um septo. Quanto à localização, a região média era a mais prevalente com 

41% das ocorrências. Os septos presentes em maxilas parcialmente edêntulas apresentavam 

valores de altura média consideravelmente menores, comparativamente às totalmente 

edêntulas. Mais especificamente, quando os septos presentes nos desdentados parciais foram 

divididos em septos primários e secundários, os primeiros apresentavam, consistentemente, 

valores de altura inferiores. Todos os septos apresentavam uma direção latero-medial. 

Kasabah 2002 et al.116 efetuam uma comparação entre a capacidade de diagnóstico de 

septos no seio maxilar para a Ortopantomografia e para a Tomografia Computorizada. Foram 

incluídos 34 pacientes que haviam efetuado ambos os exames. Os autores verificaram que 

35,9% dos seios maxilares (24 seios) apresentavam pelo menos um septo (32,3% apenas um e 

2,9% com dois septos). Observaram que a Ortopantomografia originou um diagnóstico falso 

positivo em 18 casos e falso negativo em 12. A observação de uma Ortopantomografia 

permitiria diagnosticar um septo em 50% dos casos. 

No trabalho de Kim et al.124, publicado em 2006, a população estudo consistia em 100 

pacientes, 41 do sexo feminino e 59 do sexo masculino, com idade média de 50 anos 

candidatos a reabilitação com prótese sobre implantes. Destes pacientes, 22% eram 

completamente edêntulos, enquanto 78% eram parcialmente edêntulos. Foram efetuadas 

Tomografias Computorizadas em toda a população. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: 

segmentos maxilares atróficos/edêntulos (incluindo maxilas parcialmente edêntulas, edêntulas 

e atróficas edêntulas), para 42,5% dos casos, e segmentos maxilares não atróficos/com dentes 

para os restantes. Foram usados os cortes axiais das Tomografias para identificação dos septos 

e as reconstruções coronais para determinar a altura destas estruturas. Apenas as estruturas 

com mais de 2,5mm de altura foram incluídas no estudo. Cada seio maxilar apresentando um 

septo foi dividido em 3 zonas distintas de acordo com o efetuado por Velásquez-Plata et al.123. 

Os autores obtiveram uma percentagem total de prevalência de um ou mais septos em 26,5% 

dos segmentos maxilares de toda a população, 32,2% em homens e 18,3% em mulheres. No 

total, contabilizaram-se 57 septos. O grupo atrófico/edêntulo apresentou maior percentagem 

(31,8%) comparativamente ao não atrófico/com dentes (26,6%). O lado direito apresentava 

uma percentagem relativamente inferior (47,5%) em relação ao lado esquerdo (52,5%). De 

todos os segmentos maxilares, 48 apresentavam um septo, 4 dois septos e apenas um 
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segmento maxilar continha 3 septos. No que diz respeito ao posicionamento, 25,4% 

localizavam-se no sector anterior, 50,8% na região média e 23,7% na região posterior. 

Analisando em pormenor o grupo com dentes, os autores observaram que 80,7% dos septos 

eram primários, em localização superior a um dente maxilar, e os restantes podiam ser 

secundários, primários ou uma combinação, visto que se localizavam superiormente a zonas 

edêntulas. Os septos primários apresentavam uma altura maior (4,5 ± 4mm) 

comparativamente aos restantes (3,1 ± 1,6mm). Esta diferença era estatisticamente 

significativa. Todas estas estruturas apresentavam uma direção médio-lateral, com uma maior 

altura nos pontos mediais de inserção. 

No estudo de Shibli et al.125 foi avaliada a prevalência de septos no seio maxilar de uma 

população de 1024 brasileiros (630 mulheres e 394 homens com idade média de 62,34 ± 12,60 

anos) submetidos a diagnóstico radiográfico pré-implantar apenas com Ortopantomografia. 

Foram encontrados 307 septos em 221 pacientes (21,5%). Destes, 13,2% apresentavam um 

septo maxilar único e apenas 8,4% em ambos os seios maxilares. Não se registaram diferenças 

significativas no que diz respeito à idade ou ao género. 

Na mesma altura, é publicado um trabalho de González-Santana et al.126 comparando a 

Tomografia Computorizada e a Ortopantomografia no que respeita à incidência e altura dos 

septos no seio maxilar. O estudo compreendia 30 pacientes, 18 do sexo masculino e 12 do 

sexo feminino, com idades entre os 37 e os 82 anos. Foram divididos em dois grupos: grupo 1 

(totalmente edêntulo) e grupo 2 (parcialmente edêntulo). Em ambos os casos, o seio maxilar 

foi dividido em 3 regiões (anterior, média e posterior) perpendiculares a uma linha horizontal 

previamente determinada nos exames radiológicos. Apenas foram incluídos os septos com 

altura superior a 2,5mm. Estes foram divididos em primários, se aparecessem em relação com 

um dente na região, e secundários, caso não se registasse a presença de estruturas dentárias 

na localização. Dos 60 seios maxilares analisados, 14 foram incorporados no grupo 1 e 46 no 

grupo 2. Em 11 pacientes, os autores diagnosticaram a presença de 17 septos em 15 seios 

maxilares (25,5%): 5 septos únicos, 4 septos bilaterais, 2 septos unilaterais. A maioria dos 

septos (14 estruturas) foi classificada como secundário. Quanto à localização, a região 

dominante era a média, com 11 septos, seguida da posterior, com 4, e, por fim, a anterior, 

com 2. A comparação entre as Ortopantomografias e as Tomografias Computorizadas originou 

2 diagnósticos falsos negativos. 

Selcuk et al.127, em 2008, analisam Tomografias Computorizadas de 330 pacientes que 

se apresentam à consulta de Otorrinolaringologia dos autores. Encontraram septos ósseos em 

151 (22,8%) dos seios maxilares analisados. Os autores não mencionam o critério de divisão do 
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seio maxilar embora refiram 134 septos anteriores e 17 posteriores. Não se registou 

predominância estatisticamente significativa de um lado sobre o outro. Dos septos localizados 

a nível anterior, 121 eram verticais e 13 horizontais. Na região posterior, observaram-se 3 

verticais e 14 horizontais. Foi encontrada uma relação estatisticamente significativa entre o 

posicionamento vertical dos septos na região anterior e horizontal na região posterior. Os 

autores encontraram uma correlação entre a presença de septos anteriores e um aumento da 

largura da fissura infraorbitária.  

Ella et al.128, no mesmo ano, efetuam um trabalho de dissecação anatómica em 40 

cadáveres do sexo masculino, tendo sido analisados 80 seios maxilares e, paralelamente, 

obtêm Tomografias Computorizadas de 35 pacientes do sexo masculino com idade média de 

62 anos. Foram incluídos todos os septos ou proeminências ósseas com altura ou largura 

superior a 4mm. Os septos foram classificados como completos ou incompletos. Estes últimos 

apenas se encontravam numa parede do seio maxilar, tipicamente a parede lateral ou medial. 

Em 61% do total de sujeitos analisados não foram encontrados septos ou estes não 

apresentavam as dimensões requeridas para inclusão no estudo. Os restantes apresentavam 

septos ósseos, sendo 7 destes incompletos. Em 20 casos, estas estruturas eram simétricas. 

Durante a dissecação dos seios maxilares, os autores não encontraram associação entre a 

presença de septos ósseos e uma maior aderência da membrana de Schneider a estas 

estruturas.  

Na investigação de van Zyl et al.129, foram incluídos 200 doentes consecutivos 

submetidos a Tomografias Computorizadas (400 seios maxilares obtidos). Estes exames foram 

reformatados com um software próprio para planeamento pré-implantar. Os seios maxilares 

foram divididos em localizações de acordo com o protocolo seguido por Kim et al.124 referido 

anteriormente. Da população analisada, 115 eram edêntulos e 85 dentados. A idade média era 

de 53 ± 14 anos, 112 pacientes pertenciam ao sexo feminino, os restantes 88 ao sexo 

masculino. A prevalência de pacientes com um ou mais septos compreendia 69% da população 

em estudo. Se for considerado como objeto o seio maxilar obtêm-se valores de 56%. Os septos 

encontravam-se, geralmente, orientados da parede lateral para a medial. A altura média 

destas estruturas registou valores de 6,2mm. No grupo edêntulo, foi encontrada uma 

prevalência de 71% de septos comparativamente aos 66% no grupo dentado. O padrão de 

localização destas estruturas é muito semelhante aos restantes estudos: 25% na região 

anterior, 51% na região média e 24% na região posterior. 

Naitoh et al., em 2009130, avaliaram a presença de septos e exostoses em 15 crânios 

(30 seios maxilares), recorrendo a diagnóstico imagiológico de Tomografia Computorizada por 
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Feixe Cónico ou Cone Beam. Os autores descreveram septos como uma estrutura óssea 

pontiaguda e exostoses como uma estrutura óssea arredondada. Foram excluídas as 

estruturas com altura inferior a 2mm. Observou-se uma prevalência de 12 septos (36,7%) em 

11 seios maxilares de 7 crânios. A maioria dos septos observados era unitária, registando-se 

um caso de um seio maxilar com 2 septos. Todas estas estruturas partiam da parede medial 

para as paredes posteriores ou anteriores. A maioria dos septos encontrava-se na região 

anterior (58,3%) e os restantes na zona da sutura palatina transversa. Nenhum foi encontrado 

numa localização posterior a esta referência anatómica. A altura média destas estruturas era 

de 3,8 ± 1,8mm. Quanto às exostoses, foram observadas 9 em 9 seios maxilares (30,0%) de 6 

crânios. Os autores colocam a hipótese dos septos ósseos terem origem na desarmonia no 

alargamento das suturas palatina mediana e transversa, juntamente com a aposição e 

reabsorção na superfície óssea no processo alveolar e seio maxilar.  

No trabalho de Gosau et al.131, em 65 cabeças de cadáveres (130 seios maxilares), 

também foi investigada a prevalência de septos nos seios maxilares. A população era 

composta por 32 elementos do sexo masculino e 33 do sexo feminino. A idade média na altura 

do óbito era de 78 anos. Os autores encontraram 35 septos em 24 dos 65 pacientes (27%). Em 

14 casos o septo era único (21%), em 9 era duplo (14%) e em apenas um era triplo (1,5%). No 

respeitante à localização destas estruturas, estas encontravam-se maioritariamente na região 

do 1º molar (28,6%), seguido do 2º molar e 2º pré-molar ex-aequo (22,9%). 

Já Koymen et al.132, num trabalho publicado em 2009, analisaram radiologicamente, 

recorrendo a Tomografias Computorizadas e Ortopantomografias, os seios maxilares de 205 

pacientes candidatos à colocação de implantes. Este grupo era composto por 80 elementos do 

sexo feminino e 125 do sexo masculino com idade média de 46 anos. De entre os indivíduos 

analisados, 28 casos eram totalmente edêntulos e 177 parcialmente edêntulos. Cada seio 

maxilar contendo um septo maxilar foi dividido em três regiões de acordo com o protocolo de 

Velásquez-Plata et al.123. Os investigadores encontraram 165 septos (40,2%) em 145 seios 

maxilares (35,4%). Foi obtida uma prevalência de 46,4% septos nos segmentos totalmente 

edêntulos e 39,2% nos parcialmente edêntulos. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre sexos. O número máximo de septos encontrado num mesmo lado foi de 2, 

sendo o fenómeno mais frequentemente registado a presença de um septo único num só lado 

(41,1%). Quanto à localização, a mais prevalente é na região média (64,8%), tanto para os 

casos totalmente como parcialmente edêntulos. No que se refere à altura média destas 

estruturas, os segmentos parcialmente edêntulos apresentavam valores menores 

comparativamente aos completamente edêntulos. Quando se efetuou a comparação entre os 
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resultados obtidos por Tomografia Computorizada e Ortopantomografia, os autores 

concluíram que 52,7% dos dados obtidos na Ortopantomografia não correspondiam com o 

outro exame (presença de septos na T.C. não identificados na Ortopantomografia, não 

correspondência da localização nem do número). Todos os septos apresentavam uma direção 

latero-medial. 

Malkinson et al.118, no mesmo período, investigam a relação entre a presença de 

septos ósseos no local de abordagem cirúrgica aquando da elevação do seio maxilar pela 

técnica da janela lateral e a relação com a probabilidade de ocorrer perfuração da membrana 

de Schneider. Foram incluídos no estudo 45 pacientes, 21 homens e 24 mulheres, com idades 

entre os 31 e os 73 anos de idade, sujeitos ao procedimento cirúrgico anteriormente referido. 

No total foram elevados 52 seios maxilares, tendo sido registado a presença de septos em 40% 

destas estruturas (21 septos). No entanto, apenas 15 efetivamente se encontravam no local da 

abordagem cirúrgica. Em 6 casos ocorreu a perfuração da membrana de Schneider, 4 dos quais 

em situações de ausência de septos no local cirúrgico. Segundo os autores, apesar da amostra 

reduzida e de algumas limitações do trabalho que podem ter influenciado os resultados, não 

foi encontrada nenhuma relação entre a presença de septos no seio maxilar e o aumento da 

probabilidade de perfuração da membrana de Schneider durante a cirurgia. Os autores 

alertam, porém, para a necessidade de estudos mais padronizados e com amostras maiores 

para extrapolação de conclusões.  

Rosano et al.133 estudaram 30 cabeças de cadáveres edêntulos (60 seios maxilares) 

com idade média, na altura do óbito, de 76 anos. Procuraram identificar septos nos seios 

maxilares. Cada cavidade que apresentasse estas estruturas foi dividida em três porções de 

acordo com os trabalhos de Underwood28: uma anterior (entre as raízes do 2º pré-molar e 1º 

molar), uma média (entre as raízes do 1º e 2º molares) e uma posterior (por distal ao 3º 

molar). No que diz respeito à morfologia, os autores classificaram estas estruturas como 

septos completos, septos incompletos com origem no seio maxilar e septos incompletos a 

partir da parede lateral. Apenas foram incluídas as estruturas que apresentassem uma altura 

igual ou superior a 3mm. Os resultados obtidos indicaram a presença de 20 septos em 33% dos 

seios maxilares analisados. Não foi encontrado mais do que um septo por antro. Apenas foram 

identificados septos incompletos neste estudo, em 4 casos, unilaterais, e, em 8, bilaterais. 

Todas estas estruturas identificadas se localizavam na parede lateral, 14 com orientação sagital 

(subdividindo o seio maxilar em compartimentos lateral e medial) e 6 com orientação 

transversal (subdividindo o seio maxilar em compartimentos anterior e posterior). Quanto à 

localização, registou-se uma maior incidência na região média. Os septos transversais 
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revelaram maiores dimensões médias em altura (14,06 ± 3,37mm) comparativamente à altura 

média de todas estas estruturas (8,71 ± 4,26mm). 

Neugebauer et al.134 analisaram 1029 Tomografias Computorizadas pela técnica do 

Cone Beam de 536 pacientes do sexo masculino e 493 do sexo feminino, com idade média de 

40,9 ± 20,0mm, efetuadas por diversas razões clínicas. Os autores observaram que 47% dos 

pacientes apresentava pelo menos um septo no seio maxilar. Foram encontrados 814 septos 

em 2058 seios maxilares (33,2%). Em 253 pacientes foi encontrado apenas uma destas 

estruturas e em 141 uma estrutura única bilateral. Registaram-se pelo menos 3 septos em 20 

pacientes. No que diz respeito à localização, a mais frequente foi junto ao 1º molar, para 257 

septos. Quanto à altura média, verificaram-se valores de 11,7 ± 6,1mm para os septos sagitais 

e 7,3 ± 5,1mm para os orientados transversalmente. Não foi encontrada uma correlação entre 

a idade e a presença destas estruturas, embora se tenha encontrado uma menor percentagem 

destas estruturas nos pacientes com idade inferior a 20 anos. 

Lee et al.135 analisaram 258 Tomografias Computorizadas à região posterior da maxila. 

Destas, 54 foram excluídas por presença de condições patológicas no seio maxilar. Foram, 

então, incluídos 204 pacientes, com idade média 50,9 anos, tendo sido analisados 236 seios 

maxilares. Destes, 148 seios (62,7%) foram classificados como atróficos/edêntulos, sendo os 

restantes classificados como não atróficos/com dentes. Apenas foram incluídos os septos com 

uma altura superior a 2,5mm. Cada antro exibindo um septo foi dividido, novamente, em três 

regiões anatómicas distintas tendo por base o protocolo de Velásquez-Plata et al.123. Os 

autores constataram que, dos 204 pacientes, 55 (27%) apresentavam um ou mais septos. A 

maioria dos seios continha um septo único. Não se registou nenhuma ocorrência de 3 ou mais 

septos, assim como de alguma destas estruturas que dividisse completamente a cavidade 

antral. No que se refere ao género dos pacientes, observou-se uma maior prevalência em 

homens (30%) comparativamente às mulheres (23%). Em seios maxilares classificados como 

atróficos/edêntulos foi encontrada uma maior percentagem de septos (27,7%) em relação aos 

restantes. Esta diferença foi considerada estatisticamente significativa. A região média 

concentrava a maioria da localização dos septos.  

Em 2011, Maestre-Ferrín et al.136 publicam um trabalho que incluiu o estudo de 

Ortopantomografias e Tomografias Computorizadas de 30 pacientes (60 seios maxilares), 17 

mulheres e 13 homens, com idade média de 50,9 anos, submetidos a colocação de implantes 

na maxila. Foi usado uma nova divisão do seio maxilar em 3 regiões: uma anterior, a região 

pré-molar, uma média, de distal do 2º pré-molar a distal do 2º molar e, por fim, uma posterior, 

a partir da região distal do 2º molar. Os autores concluíram que a percentagem de septos por 
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seio maxilar foi de 53,3% na Ortopantomografia e 58,3% para as Tomografias Computorizadas 

reformatadas com o software Implametric (3Dent®). Encontraram uma maior prevalência de 

septos na região média (60%) nas T.C e classificaram 15 septos como primários e 25 como 

“outros”. Os septos encontravam-se em 47,5% dos casos no lado direito e em 52,5% no lado 

esquerdo. As medidas médias de altura dos septos foram idênticas nas 3 regiões, entre os 

4,1mm para a região anterior e os 4,9mm para a região posterior. Comparando a Tomografia 

Computorizada com a Ortopantomografia, estes último exame permitiu um correto 

diagnóstico em 53,3% dos casos, um diagnóstico falso-negativo em 33,2% e, por fim, um 

diagnóstico falso-positivo em 13,3%. No total, a Ortopantomografia originou observações 

erradas em 46,5% das situações. 

Park et al.137, no mesmo período, investigam Tomografias Computorizadas de 200 

doentes (400 seios maxilares) com idade média de 54,7 anos. Estes autores dividiram o seio 

maxilar em 3 porções de acordo com o proposto por Maestre-Ferrín et al.136. A prevalência de 

septos na população em estudo foi de 37%, sem diferença estatisticamente significativa entre 

o sexo ou idades. Encontraram uma prevalência similar entre o lado esquerdo (36,5%) e o lado 

direito (31,1%). O número máximo de septos observado foi de 4, em 2,7% da população, sendo 

a frequência menos prevalente. Pelo contrário, a frequência “1 septo” foi a mais prevalente e 

constatada em 63,5% dos pacientes observados. A altura média dos septos no lado medial era 

de 7,78 ± 2,99mm para o lado direito e 7,89 ± 3,09mm para o lado esquerdo, tendendo a 

aumentar na direção lateral. O ângulo dos septos com o plano sagital apresentava valores de 

76,29° ± 24,06° no lado direito e 83,94° ± 21,37° no seio maxilar esquerdo.    

Nuñez-Castruita et al.39, numa observação em 100 cadáveres de fetos humanos entre a 

9ª e a 37ª semana de desenvolvimento, constatam a presença de septos ósseos em 42 fetos 

entre a 16ª e a 28ª semanas. A partir da 29ª semana estas estruturas não foram mais 

observadas. 
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4. Material e Métodos 
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4.1. Aprovação Comissão de Ética 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto. 

4.2. Localização e Tempo 

O presente estudo decorreu na Clínica e Departamento de Cirurgia Oral da Faculdade 

de Medicina Dentária da Universidade do Porto (F.M.D.U.P.), no período que decorreu entre 

fevereiro de 2008 e dezembro de 2010. 

4.3. Classificação do Estudo 

Quanto à manipulação de intervenções diretas sobre o objeto em estudo trata-se de 

um estudo observacional. No que diz respeito ao período de seguimento pode ser classificado 

como um estudo transversal. No que se refere ao período de referência o estudo pode ser 

classificado como retrospetivo. Por fim, respeitante ao objetivo do estudo, este pode ser 

classificado como analítico.  

4.4. Pacientes 

Os pacientes alvo originais deste estudo foram todos aqueles que recorreram à 

consulta do V Mestrado em Implantologia Oral da F.M.D.U.P., o que perfez um total de 231. 

Com o intuito de aumentar a amostra disponível foram, então, incluídos todos os pacientes 

que recorreram a consultas de anteriores Mestrados em Implantologia, bem como os que 

recorreram a Mestrados de Cirurgia Oral nos últimos dez anos, perfazendo um total de 605. A 

aplicação dos critérios de exclusão a esta população de pacientes conduziu à obtenção da 

amostra deste estudo. 

4.5. Critérios de Exclusão 

Seguidamente, serão enumerados os critérios de exclusão deste trabalho: 

1. Não possuir Tomografia Computorizada prévia (efetuada por motivos de diagnóstico 

que não os de inclusão neste trabalho): 484 pacientes excluídos; 

2. Não apresentar Ortopantomografia prévia (efetuada por motivos de diagnóstico que 

não os de inclusão neste trabalho): 6 pacientes excluídos; 

3. Serem apenas visíveis imagens na Tomografia Computorizada referentes à mandíbula: 

44 pacientes excluídos; 

4. Não se poder determinar a data de nascimento, número do processo e data de 

inscrição na F.M.D.U.P.: 9 pacientes excluídos; 
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5. Não ser visível na Tomografia Computorizada o seio maxilar: 6 pacientes excluídos; 

6. Dados insuficientes provenientes da Tomografia Computorizada (número de cortes 

insuficiente para diagnóstico): 6 pacientes excluídos; 

7. Presença de dentição mista e idade inferior aos 18 anos: 2 doentes excluídos; 

8. Patologia destrutiva do seio maxilar: 2 doentes excluídos. 

A aplicação dos critérios de exclusão acima referidos conduziu à obtenção da amostra que foi a 

base do estudo e que é constituída por 46 pacientes. 

4.6. Exames Complementares 

Foram incluídos exames complementares provenientes de diversos centros de 

radiodiagnóstico, principalmente no que concerne a Tomografia Computorizada (a fim de se 

obter uma amostra de maiores dimensões). Estas foram provenientes de 20 locais diferentes, 

embora se verificasse uma maior prevalência de três locais em particular. De salientar que os 

exames observados, pelo facto de serem realizados em centros diferentes e apresentarem 

datas de aquisição díspares, tiveram diferentes protocolos de aquisição de imagem que não foi 

possível especificar. Além disso, as imagens adquiridas foram submetidas a diferentes 

protocolos de reformatação. A grande maioria das Ortopantomografias (40) recolhidas neste 

estudo eram provenientes do Ortopantomógrafo da F.M.D.U.P.. 

4.7. Obtenção dos dados 

Aqui serão abordados, detalhadamente, os passos que conduziram à obtenção e 

registo dos dados provenientes de ambos os exames complementares e que foram sujeitos a 

análise estatística.  

4.7.1. Idade 

Registou-se a data de nascimento de cada paciente que foi incluído no presente 

trabalho. A idade considerada neste trabalho corresponde a uma média de idades do paciente 

aquando da obtenção da Tomografia Computorizada e da Ortopantomografia, visto que 

nenhum paciente efetuou ambos os exames no mesmo dia. 

4.7.2. Género 

Cada paciente foi classificado como pertencente ao género feminino ou masculino. 
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4.7.3. Código e data de inscrição na F.M.D.U.P. 

Estes dados foram recolhidos e registados numa tabela de dados do Microsoft Office 

Excel 2010®. 

4.7.4. Data de Aquisição e Local dos Exames Complementares 

Estes dados foram recolhidos e registados numa tabela de dados do Microsoft Office 

Excel 2010®. 

4.7.5. Exames Complementares 

Ambos os exames complementares de diagnóstico, Ortopantomografias e Tomografias 

Computorizadas, foram observados, independentemente, por três observadores. Cada 

visualização foi repetida duas vezes, em dias diferentes. Os casos onde se obtiveram 

resultados díspares entre os observadores foram novamente observados e atingiu-se um 

consenso. Quando este não foi possível, o paciente foi excluído do estudo. Tal ocorreu para 3 

pacientes, que foram excluídos do trabalho. Assim, obteve-se um total de 43 pacientes 

incluídos neste estudo (20 pacientes do sexo masculino e 23 do sexo feminino). Sempre que 

existiam várias Ortopantomografias para um mesmo paciente, foi escolhida a que tinha sido 

realizada numa data mais próxima da Tomografia Computorizada. 

4.7.5.1. Ortopantomografia 

As Ortopantomografias em películas foram observadas com recurso a um 

negatoscópio presente no Departamento de Cirurgia Oral da F.M.D.U.P.. As que se 

apresentavam em formato digital foram analisadas no computador do referido Departamento. 

Com recurso a este exame radiográfico, foi estabelecido o esquema dentário de cada 

paciente. Com base no esquema dentário, o paciente foi incluído na categoria “maxila 

totalmente edêntula”, caso já não apresentasse peças dentárias na maxila, ou “maxila 

parcialmente edêntula”, quando se constatava a presença de peças dentárias na maxila. 

Além disso, a região do seio maxilar foi classificada como “completamente edêntula” 

(C.E.), caso não apresentasse peças dentárias localizadas no osso alveolar subjacente, ou como 

“parcialmente edêntula” (P.E.), se na região do seio maxilar estivessem presentes todas, 

algumas ou apenas uma peça dentária. 

O seio maxilar foi dividido em três porções, de acordo com o trabalho de Maestre-

Ferrín et al. e Park et al136,137: uma anterior – na região correspondente aos pré-molares 

superiores; uma média – de distal do 2º pré-molar a distal do 2º molar e, por fim, região 

posterior – localizada distalmente ao 2º molar superior 
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Procurou-se a presença de septos ósseos visíveis no seio maxilar que, quando 

presentes, foram registados com informação quanto ao número e localização. Os septos foram 

classificados como “primários”, quando localizados na região de um dente que se encontrava 

presente na arcada dentária, ou como “outros”, quando estavam presentes numa região 

edêntula, de acordo com o proposto por Krennmair et al. e modificado por Velásquez-Plata et 

al. 121,123. Não se observaram septos que dividissem a cavidade antral em dois compartimentos 

distintos. 

A informação foi recolhida numa tabela de dados própria desenhada com recurso ao 

programa informático Microsoft Office Excel 2010®. 

4.7.5.2. Tomografia Computorizada 

Estes exames, quando apenas disponíveis em película, foram, também eles, 

observados com recurso ao negatoscópio presente no Departamento de Cirurgia Oral da 

F.M.D.U.P. Sempre que disponíveis em suporte digital, foram observados no Computador do 

referido Departamento, recorrendo aos softwares próprios para visualização disponibilizados 

pelos centros de radiodiagnóstico. 

Procedeu-se à confirmação do esquema dentário e posteriormente procuraram-se os 

cortes axiais para determinar a presença de septos ósseos. As maxilas foram categorizadas 

novamente, assim como os segmentos maxilares localizados inferiormente aos seios maxilares, 

quanto à presença ou ausência de peças dentárias, tal como para a Ortopantomografia.  

Para o diagnóstico de um septo no seio maxilar, recorreu-se aos cortes axiais das T.C. 

Estes são os adequados uma vez que são perpendiculares a estas estruturas121–123,137. 

Quando identificada a presença de um septo maxilar, foi efetuado o procedimento de 

divisão do seio maxilar em regiões idêntico ao da Ortopantomografia. A localização dos septos 

foi determinada através das imagens panorâmicas reformatadas137. 

  Os septos foram classificados como “primários” ou “secundários”121. Não se constatou 

a presença de septos completos que dividissem o seio maxilar em dois compartimentos 

distintos. A informação foi recolhida numa tabela de dados própria desenhada com recurso ao 

programa informático Microsoft Office Excel 2010®. 

4.7.6. Análise estatística 

Os dados foram recolhidos no software Microsoft Office Excel 2010® e posteriormente 

foram transferidos para o software IBM SPSS Statistics 19.0® para serem analisados utilizando 
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as técnicas mais adequadas para a análise das variáveis envolvidas. Foram utilizadas técnicas 

de estatística descritiva (tabelas) para organização dos dados.  

A relação entre diversas variáveis foi analisada recorrendo a técnicas de estatística 

inferencial. 

A regra de decisão utilizada consiste em detetar evidência estatística significativa para 

valores de probabilidade (valor prova do teste) inferior a 0,05, com exceção da análise da 

relação entre o número de septos no seio maxilar esquerdo e direito para a T.C., onde foi 

assumido um valor de 0,10.  

Toda a organização e análise estatísca dos dados foi efetuada em colaboração com um 

Estaticista, o Dr.Turlach Saraiva.  
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5. Resultados 
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Neste capítulo, serão apresentados os resultados decorrentes do tratamento 

estatístico das observações efetuadas. Iniciar-se-á pela exposição descritiva dos resultados das 

observações das T.C. e das Ortopantomografias, seguida da apresentação dos resultados da 

aplicação dos testes estatísticos com vista a averiguar possíveis relações entre as variáveis 

“presença de septos”, “género”, “idade”, “localização dos septos por lado e por região” e 

“presença ou não de dentes”. Estes testes foram aplicados tanto às observações da T.C. como 

às das Ortopantomografias. Os resultados serão apresentados com recurso a tabelas e 

explicação adicional em texto. 

5.1. Caracterização da amostra: número, idade, sexo e estado dentário 

 

Foram incluídos no presente trabalho um total de 43 pacientes com uma idade média 

aproximada de 51,1 anos (Tabela 2). Destes, 23 (53,5%) pertenciam ao sexo feminino, com 

uma idade média de aproximadamente 53,1 anos, e 20 (46,5%) ao sexo masculino, com uma 

idade média de aproximadamente 48,7 anos (Tabela 3). O paciente mais novo registava uma 

idade aproximada de 20 anos. O mais velho tinha aproximadamente 71 anos.  

  
Maxila Parcialmente 

Edêntula 
Maxila Totalmente 

Edêntula 
Idade Média 

(anos) 
Total 

Pacientes 

          
Mulheres 19 4 53,1 23 

Homens 16 4 48,7 20 

Idade média (anos) 50,0 55,7 51,1   

Total Pacientes 35 8   43 

Tabela 2 – Relação entre número de pacientes, idade e edêntulismo. 

  Mulheres Homens 

      
Nº Pacientes 23 20 

Desvio padrão 8,7 15,9 

Idade média 53,1 48,7 

Idade máxima 69,1 70,8 

Idade mínima 35,2 20,2 

Tabela 3 – Caracterização dos pacientes em função do número, idade e género. 

De acordo com o esquema dentário obtido na visualização dos exames 

complementares, 35 (81,4%) pacientes foram incluídos na categoria maxila parcialmente 

edêntula e 8 (18,6%) na categoria maxila totalmente edêntula. Na primeira categoria, foram 

incluídos 19 mulheres e 16 homens. Este grupo apresentava uma idade média de 

aproximadamente 50 anos. Já na segunda categoria, foram incluídos 4 homens e 4 mulheres, 

com uma idade média de aproximadamente 56 anos. 
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5.2. Caracterização de cada segmento de maxila com seio maxilar 

Como já foi referido, cada maxila foi dividida em 2 segmentos, um do lado esquerdo e 

um do lado direito, contendo um seio maxilar. Este segmento foi designado C.E. caso fosse 

completamente edêntulo ou P.E. se apresentasse todos os dentes ou, apenas, alguns dentes. 

Assim, por cada paciente foram considerados 2 segmentos maxilares classificados, 

independentemente, em função da presença ou não de peças dentárias. 

  Lado Esquerdo Lado Direito 

          
  P.E. C.E. P.E. C.E. 

Mulheres 17 6 19 4 

Homens 15 5 16 4 

Tabela 4 - Número de segmentos P.E. e C.E. por género e por lado. 

A observação da Tabela 4 permite inferir que foram classificados como P.E. 67 

segmentos maxilares de um total de 86 (77,9%) e como C.E. 19 outros segmentos maxilares 

(22,1%). 

5.3. Dados obtidos a partir das Tomografias Computorizadas 

Nesta secção, serão publicados os resultados correspondentes aos dados obtidos 

através da análise das Tomografias Computorizadas. 

5.3.1. Número de septos, relação com idade e sexo 

A análise da T.C. permitiu a identificação de 46 septos em 27 dos 43 doentes. A 

percentagem de doentes com pelo menos um septo foi, assim, de 62,8%. Analisando os dados 

sob o ponto de vista de seios maxilares, dos 86 seios maxilares observados, 41 apresentavam 

septos, o que corresponde a uma percentagem de 47,7%. 

  Nº de Septos 

  
Variáveis 0 1 2 3 

Nº de Ocorrências (%) 16 (37,2%) 11 (25,6%) 13 (30,2%) 3 (7,0%) 

Mulheres/Homens 11/5 6/5 5/8 1/2 

Idade média (anos) 49,5 ± 12,7 47,5 ± 15,3 57,2 ± 8,5 46,3 ± 12,7 

Tabela 5 - Relação entre o número de septos, número de doentes por género e média de idades de 
acordo com dados da T.C. 

De acordo com as T.C. analisadas o número máximo de septos ósseos observados por 

paciente foi de 3 (Tabela 5). No entanto, foi apenas registado um número máximo de 2 septos 

por cada seio maxilar. Verificaram-se 16 pacientes sem septos, 11 com 1 septo, 13 com 2 

septos e 3 com 3 septos. O sexo feminino é aquele que apresenta maior prevalência de seios 

maxilares sem septos e com um septo. Já o sexo masculino supera o sexo feminino em termos 
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de prevalência de seios maxilares com 2 e 3 septos (5 mulheres versus 8 homens para a 

categoria “2 septos” e 1 mulher versus 2 homens para a categoria “3 septos”). O grupo de 

pacientes com 2 septos era aquele que apresentava uma maior idade média, com um valor 

aproximado de 57 anos. Os restantes grupos apresentavam médias de idades aproximadas 

entre os 46 e os 50 anos (Tabela 5). Dos pacientes com septos, um total de 27, a frequência “2 

septos” registou um maior valor percentual com 48,1% dos casos, seguida da ocorrência “1 

septo” com 40,7%, e, por fim, “3 septos” com 11,1%. Em relação ao género, 75,0% dos homens 

apresentam septos nos seios maxilares, o que apenas ocorre em 52,2% das mulheres.  

Se a análise for elaborada com base no número de seios com septos, então, 87,8% 

destes apresentam um único septo e 12,2% 2 septos. Não foi encontrado nenhum seio maxilar 

com 3 septos. Se forem considerados o número de seios total, obtêm-se percentagens de 

41,9% de seios com 1 septo e 5,8% de seios com 2 septos. Um total de 52,3% dos seios 

maxilares observados não apresentava nenhuma destas estruturas.  

Não foi encontrado nenhum septo completo no seio maxilar que dividisse esta 

estrutura em dois compartimentos distintos. Os septos observados apresentavam uma direção 

médio-lateral. 

5.3.2 Localização dos septos por região e por lado 

 

Tabela 6 - Número de septos por localização e lado. 

Da observação da Tabela 6 constata-se que a região do seio maxilar onde os septos são 

mais prevalentes é a média, quer para o lado esquerdo, quer para o lado direito, com um total 

de 27 ocorrências (58,7%). A região posterior é a segunda mais frequente, com um total de 10 

ocorrências (21,7%). Por fim, a região anterior é a menos prevalente com 9 acontecimentos, 

correspondendo a um total de 19,6% dos casos. Os septos são mais frequentes no lado direito, 

com uma percentagem de 56,5%, comparativamente aos 43,5% do lado esquerdo. 

Na Tabela 7 encontram-se expostas as combinações da distribuição de septos por cada 

seio maxilar esquerdo e direito. As combinações encontradas neste estudo foram “um septo 

de um lado e sem septos do outro”, num total de 40,7% dos indivíduos que apresentavam 

septos nos seios maxilares e igual número para “1 septo bilateral”. Também se observou a 

presença de “2 septos num seio maxilar e nenhum no outro”, em 7,4% dos casos, e “2 septos 

Anterior Média Posterior Total

Lado Esquerdo 3 13 4 20

Lado Direito 6 14 6 26

Total 9 27 10 46
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num seio maxilar e 1 septo no outro seio maxilar”, em 11,1% das situações. Não foram 

encontrados “2 septos bilaterais”.  

Nº de Septos - 
Lado Esquerdo 

Nº de Septos - 
Lado Direito 

Nº de ocorrências 
Representatividade 
das ocorrências (%) 

  1 0 3 11,1% 

0 1 8 29,6% 

1 1 11 40,7% 

2 0 1 3,7% 

0 2 1 3,7% 

2 1 1 3,7% 

1 2 2 7,4% 

Total ocorrências 27   

Tabela 7 - Distribuição de septos por lado e respetivas ocorrências. 

Tendo em conta o número de vezes em que os septos ocorrem de forma bilateral (14) 

em 10 vezes, estas estruturas ocorrem na mesma região em ambos os lados esquerdo e 

direito, correspondendo a uma percentagem de 71,3%. Especificando, em 57,1% dos casos 

bilaterais, os septos são bilaterais na região média e, em 7,1% dos casos, são bilaterais para 

ambas as regiões anterior e posterior.  

5.3.3. Classificação dos septos: primários e outros 

 

  Anterior Média Posterior Total 

  
Outro 

Lado Esquerdo 2 7 2 11 

Lado Direito 4 7 4 15 

Primário 
Lado Esquerdo 1 6 2 9 

Lado Direito 2 7 2 11 

Total 9 27 10 46 

Tabela 8 - Distribuição de septos Primários/Outros por lado e respetivas ocorrências. 

Da observação da Tabela 8, é possível verificar que foram encontrados 20 septos 

primários (43,5% dos septos) e 26 outros septos (56,5%). Ambas as categorias ocorrem com 

maior frequência na região média, com 13 dos 20 septos primários (65,0%) e 14 dos 26 outros 

septos (53,8%).   

 

5.3.4. Ocorrência de septos consoante presença/ausência de dentes 

Da análise da Tabela 9, constata-se que a ausência de septos é mais frequente no lado 

esquerdo, em seios maxilares P.E., com 19 ocorrências. Já a presença de “1 septo” é mais 

prevalente ao nível da do lado direito, em seios maxilares P.E., com 17 ocorrências. Por fim, a 
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ocorrência de “2 septos” é mais frequente no lado direito em seios maxilares totalmente 

edêntulos, com 2 ocorrências. 

  
Lado Esquerdo Lado Direito 

Total (%) 
C.E. P.E. C.E. P.E. 

Número 
de septos 

0 6 19 3 17 45 52,3% 

1 4 12 3 17 36 41,9% 

2 1 1 2 1 5 5,8% 

Tabela 9 - Ocorrência de septos por lado e segmento C.E./P.E.. 

 

 
Completamente 

Edêntulo 
Parcialmente 

Edêntulo 

Número 
de septos 

0 3 13 

1 2 9 

2 1 12 

3 2 1 

Tabela 10 - Ocorrência de septos por paciente completamente edêntulo ou parcialmente edêntulo. 

Da análise da Tabela 10, verifica-se que os pacientes completamente edêntulos 

apresentam mais frequentemente “0 septos”, com 3 casos, seguido de “1 septo” e “2 septos”, 

com 2 casos cada. Já nos pacientes parcialmente edêntulos verifica-se que a ausência de 

septos também é a categoria mais frequente, com 13 casos, seguida da categoria “2 septos”, 

com 12 ocorrências. 

5.4. Dados obtidos a partir das Ortopantomografias 

5.4.1. Número de septos, relação com idade e sexo 

 

Tabela 11 - Relação entre o número de septos, número de doentes por género e média de idades de 
acordo com dados das Ortopantomografias. 

A análise da Ortopantomografia permitiu a identificação de 29 septos em 19 dos 43 

doentes. A percentagem de doentes com septo foi de 65,5%. Analisando os dados sob o ponto 

de vista de seios maxilares, dos 86 seios maxilares observados, 38 apresentavam septos 

(44,2%). 

De acordo com as Ortopantomografias analisadas, o número máximo de septos ósseos 

observados por paciente foi de 3. No entanto, foi apenas registado um número máximo de 2 

Variáveis 0 1 2 3

Nº de Ocorrências (%) 24 (55,8%) 11 (25,6%) 6 (14,0%) 2 (4,7%)

Mulheres/Homens 14/10 7/4 2/4 0/2

Idade média (anos) 49,2 ± 13,5 50,8 ± 11,9 58,0 ± 5,3 53,6 ± 22,5

Nº de Septos
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septos por cada seio maxilar. Verificaram-se 24 pacientes sem septos nos seios maxilares, 11 

com 1 septo, 6 com 2 septos e 2 com 3 septos. O grupo de pacientes com 2 septos era aquele 

que apresentava uma maior idade média, com um valor aproximado de 58 anos. Os restantes 

grupos apresentavam médias de idades aproximadas entre os 49 e os 54 anos. 

5.4.2. Localização dos septos por região e por lado 

 

Tabela 12 - Número de septos por localização e lado. 

Da análise dos dados obtidos através da Ortopantomografia apresentados na Tabela 

12, é possível constatar que, também aqui, a região do seio maxilar onde os septos são 

identificados maioritariamente é a média, com um total de 18 ocorrências (62,1%), seguida da 

região anterior com 10 septos (34,5%) e, por fim, da posterior com apenas um septo (3,4%). 

Quando se analisa um lado versus o outro, constata-se uma distribuição muito semelhante, 

com 48,3% dos septos localizados no lado esquerdo e 51,7% situados no lado direito. 

 

Tabela 13 - Distribuição de septos por lado e respetivas ocorrências. 

Quanto às combinações encontradas de distribuição dos septos, a mais prevalente foi 

“1 septo num lado e sem septos no outro”, com um valor de 57,9%, seguido de “um septo 

bilateral” com 21,1% das ocorrências, conforme se pode verificar na Tabela 13. Por fim, as 

combinações com menos frequência são “2 septos num lado e sem septos no outro” e “2 

septos num lado e 1 septo no outro”, com um valor igual de 10,5%. 

No que diz respeito à percentagem de seios com septo, no total de seios analisados 

nesta investigação, constatou-se que 24,4% destas estruturas apresentavam 1 septo e 

Anterior Média Posterior Total

Lado Esquerdo 4 9 1 14

Lado Direito 6 9 0 15

Total 10 18 1 29

Nº de Septos - 

Lado Esquerdo

Nº de Septos - 

Lado Direito

Nº de 

ocorrências

Representatividade 

das ocorrências (%)

1 0 7 36,84%

0 1 4 21,05%

1 1 4 21,05%

2 0 1 5,26%

0 2 1 5,26%

2 1 0 0,00%

1 2 2 10,53%

19Total Ocorrências
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somente 4,7% 2 septos. Já se apenas forem considerados os seios com septos, então 84,0% 

apresentam meramente 1 destas estruturas, enquanto 16,0% apresentam 2. 

5.4.3. Classificação dos septos: primários e outros 

 

Tabela 14 - Distribuição de septos Primários/Outros por lado e respetivas ocorrências. 

Os dados da Ortopantomografia permitiram registar uma percentagem de 62,1% de 

outros septos e 37,9% de septos primários, como se pode constatar na Tabela 14.  

5.4.4. Ocorrência de septos consoante presença/ausência de dentes 

 

 

  
Lado Esquerdo Lado Direito 

Total (%) 
C.E. P.E. C.E. P.E. 

Número 
de septos 

0 7 22 6 26 61 70,9% 

1 4 9 0 8 21 24,4% 

2 0 1 2 1 4 4,7% 

Tabela 15- Ocorrência de septos por lado e segmento C.E./P.E.. 

Da análise da Tabela 15, verifica-se que a ausência de septos é mais frequente do lado 

direito, em seios maxilares P.E., com 26 ocorrências. Já a presença de “1 septo” é mais 

prevalente do lado esquerdo em seios maxilares P.E., com 9 ocorrências. Por fim, a ocorrência 

“2 septos” é mais dominante no lado direiro, em seios maxilares C.E., com 2 ocorrências. 

 

  Completamente Edêntulo Parcialmente Edêntulo 

Número 
de 

septos 

0 6 18 

1 0 11 

2 0 6 

3 2 0 

Tabela 16 - Ocorrência de septos por paciente completamente edêntulo ou parcialmente edêntulo. 

Da análise da Tabela 16, verifica-se que os pacientes completamente edêntulos 

apresentam mais frequentemente “0 septos”, com 6 casos, seguido de “3 septos”, com 2 

casos. Nenhum destes pacientes desta categoria apresenta 1 ou 2 septos. Já nos pacientes 

Anterior Média Posterior Total

Lado Esquerdo 3 6 0 9

Lado Direito 4 5 0 9

Lado Esquerdo 1 4 1 6

Lado Direito 2 3 0 5

10 18 1 29Total

Outro

Primário
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parcialmente edêntulos verifica-se que a ausência de septos também é a categoria mais 

frequente, com 18 casos, seguido da categoria “1 septo”, com 11 ocorrências.  

5.5. Estatística inferencial dos dados obtidos a partir das Tomografias 

Computorizadas e Ortopantomografias 

Nesta secção serão apresentados os resultados decorrentes dos testes estatísticos 

aplicados para determinar uma possível relação entre as variáveis estudadas neste trabalho. 

Os testes foram realizados tanto para os dados da T.C. como da Ortopantomografia. O último 

teste consiste na comparação entre os dados obtidos por um e outro exame. 

5.5.1. Relação entre idade e presença de septos 

 

  T.C. Ortopantomografia 

Observações 
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

  

  

Ausentes 16 37,2 24 55,8 

Presentes 27 62,8 19 44,2 

Total 43 100 43 100 

Tabela 17 - Existência de septos observados na T.C. e na Ortopantomografia. 

Na Tabela 17, pode observar-se a distribuição de frequências da variável binária que 

indica a presença de septos na T.C. e na Ortopantomografia. 

Para determinar a existência de relação entre a idade e a presença de septos, realizou-

se um teste t-student para amostras independentes a fim de comparar médias da variável 

idade relativas aos dois grupos (grupo1: observações ausentes; grupo 2: observações 

presentes) para cada exame (T.C. ou Ortopantomografia). O objetivo era testar se existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias das idades para os 2 grupos. Assim, 

as hipóteses em teste foram: 

H0: μ1 = μ2 vs H1: μ1 ≠ μ2  

Onde μ1 e μ2 são as médias populacionais de cada grupo. 

5.5.1.1. Teste t-student com as observações da T.C. 

Como se pode observar na Tabela 16, estavam reunidos todos os requisitos para 

efetuar um teste t-student. Segundo o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, o mais adequado 

para amostras desta dimensão, não existe evidência para rejeitar a hipótese da normalidade 

da variável idade em cada um dos grupos (nível de significância superior 0,05 para cada um 

dos grupos). 
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Testes de Normalidade 

  
Existência 
de septos 

T.C. 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Valor 
Estatístico 

g.l. 
Nível de 

Significância 
Valor 

Estatístico 
g.l. 

Nível de 
Significância 

Idade 
Ausentes 0,109 16 0,200

*
 0,955 16 0,579 

Presentes 0,176 27 0,032 0,932 27 0,076 

Tabela 18 - Validação dos pressupostos exigidos pelo teste t-student. 

A nível descritivo (Tabela 19), pode verificar-se que a idade média dos pacientes é 49,5 

no grupo 1 e aproximadamente 52,1 no grupo 2. 

  
Existência de 
septos T.C. 

n Média 
Desvio 
Padrão 

Erro padrão 
média 

Idade 
Ausentes 16 49,50 12,71 3,18 

Presentes 27 52,07 12,69 2,44 

Tabela 19 - Estatística descritiva. 

Como se pode observar na Tabela 20, o teste de Levene para a igualdade de variâncias 

tem associado o nível de significância de 0,672. Sendo este valor superior a 0,05, revela que as 

variâncias não diferem significativamente entre os grupos. O valor do teste t-student é -0,643, 

com 41 graus de liberdade e a significância é de 0,524. Sendo esta superior a 0,05, não se 

rejeita a hipótese nula, ou seja, não existe evidência estatística para afirmar que as idades dos 

pacientes com ausência de septos sejam significativamente diferentes das idades dos 

pacientes com presença de septos quando observados numa T.C.. 

Idade 

Teste de Levene  Teste-t para a igualdade de médias 

 
Valor 

F 

Nível de 
Significância 

t g.l. 
Nível de 

Significância 
(bi-lateral) 

Diferença 
de 

médias 

Erro 
padrão 

da 
diferença 

Intervalo de 
confiança a 95% 
para a diferença 

de médias 

Inferior Superior 

  
Igualdade 

de 
variâncias 
assumida 

0,182 0,672 
-

0,643 
41 0,524 -2,574 4,006 -10,664 5,516 

Igualdade 
de 

variâncias 
não 

assumida 

    
-

0,642 
31,6 0,525 -2,574 4,008 -10,742 5,594 

Tabela 20 - Teste para amostras independentes. 

5.5.1.2. Teste t-student com as observações da Ortopantomografia 

Como se pode observar na Tabela 21, não estavam reunidos os requisitos para efetuar 

um teste t-student com as observações da Ortopantomografia. Segundo o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, o mais adequado para amostras desta dimensão, existe 
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evidência para rejeitar a hipótese da normalidade da variável idade no grupo 1 pois o nível de 

significância 0,03 é inferior a 0,05. 

  Existência 
de septos 

Orto 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

  
Valor 

Estatístico 
g.l. 

Nível de 
Significância 

Valor 
Estatístico 

g.l. 
Nível de 

Significância 

Idade 
Ausentes 0,189 24 0,027 0,907 24 0,03 

Presentes 0,115 19 0,200
*
 0,958 19 0,533 

Tabela 21 - Validação dos pressupostos exigidos pelo teste t-student. 

Visto que não estavam reunidos os pressupostos, aplicou-se a alternativa não 

paramétrica ao teste de t-student, o teste de Mann-Whitney. Este permite detetar diferenças 

significativas entre os valores centrais dos dois grupos. Considera-se como hipótese nula a de 

que a distribuição da variável idade é semelhante em cada um dos grupos. Como se pode 

observar na Tabela 20, o valor da estatística de teste é de 198,5 associado a uma significância 

de P = 0,47 (> 0,05). Desta forma, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, com base nesta 

amostra, não existe evidência estatística para afirmar que as idades dos pacientes diferem 

consoante a existência de septos observados numa Ortopantomografia. 

 

  
Existência de septos 
Ortopantomografia 

n 
Média 

das 
ordens 

Soma das 
ordens 

Idade 

Ausentes 24 20,77 498,50 

Presentes 19 23,55 447,50 

Total 43     

 

 

Tabela 22 - Teste de Mann-Whitney para a existência de septos na Ortopantomografia. 

 

  

Estatísticas do Teste
a
 

  Idade 

Teste U de Mann-
Whitney 

198,5 

Teste W de Wilcoxon 498,5 

Valor Z -0,722 

Nível de significância 
assimptótico (bi-

laterial) 

0,47 

a. Variável de agregação: Existência de 
septos Ortopantomografia 
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5.5.2. Relação entre género e presença de septos 

 

5.5.2.1. Análise com as observações da T.C. 

 

  
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Existência de septos T.C. 

Ausentes 

Frequência Observada 11 5 16 

Frequência  Esperada 8,6 7,4 16 

% entre Existência de 
septos T.C. 

68,8% 31,3% 100,0% 

% entre Sexo 47,8% 25,0% 37,2% 

% do Total 25,6% 11,6% 37,2% 

Presentes 

Frequência  Observada 12 15 27 

Frequência  Esperada 14,4 12,6 27 

% entre Existência de 
septos T.C. 

44,4% 55,6% 100,0% 

% entre Sexo 52,2% 75,0% 62,8% 

% do Total 27,9% 34,9% 62,8% 

Total 

Frequência Observada 23 20 43 

Frequência  Esperada 23 20 43 

% entre Existência de 
septos T.C. 

53,5% 46,5% 100,0% 

% entre Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 53,5% 46,5% 100,0% 

Tabela 23 - Tabela de contingência: existência de septos na T.C. por sexo. 

Como se pode observar na Tabela 23, a amostra em estudo tinha 23 (53,5% do total) 

pacientes do sexo feminino e 20 (46,5% do total) do sexo masculino. Na mesma amostra, 16 

pacientes não apresentaram septos na T.C. (37,2% do total) e, destes, 11 eram do sexo 

feminino (68,8% do total dos que não apresentaram septos) e apenas 5 eram do sexo 

masculino (31,3% do total dos que não apresentaram septos). Nesta amostra, 27 pacientes 

apresentaram septos na T.C. (62,8% do total) e, destes, 12 eram do sexo feminino (44,4% do 

total dos que apresentaram septos) e 15 eram do sexo masculino (55,6% do total dos que 

apresentaram septos). 

O objetivo era testar se existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

presença de septos em homens e em mulheres. Assim, a hipótese nula em teste é: 

H0: A presença de septos na T.C. é independente do sexo  



61 

 

O teste de independência qui-quadrado tem como pressupostos que todas as células 

apresentem uma frequência esperada superior a 5, pressuposto validado pela análise da 

Tabela 21, onde se verifica que o menor valor da frequência esperada é 7,4. 

  Valor g.l. 

Nível de 
significância exato 

(bi-lateral) 

Qui-Quadrado 
Pearson 

2,386 1 0,206 

n 43 
  

Tabela 24 - Teste do Qui-Quadrado para estudo da relação entre a existência de septos e o género para 
a T.C.. 

Como se pode observar na Tabela 24, o valor da estatística de teste é de 2,386 e o  

nível de significância é de 0,206 (P > 0,05), o que não permite rejeitar a hipótese nula, ou seja, 

as proporções relativas da variável “existência de septos na T.C.” são independentes do sexo 

dos pacientes. 

5.5.2.2. Análise com as observações da Ortopantomografia 

Como se pode observar na Tabela 25, nesta amostra, 24 pacientes não apresentaram 

septos na Ortopantomografia (55,8% do total) e, destes, 14 eram do sexo feminino (58,3% do 

total dos que não apresentaram septos) e 10 do sexo masculino (41,7% do total dos que não 

apresentaram septos).  

  
Género 

Total 
Feminino Masculino 

Existência de septos 
Ortopantomografia 

Ausentes 

Frequência Observada 14 10 24 

Frequência Esperada 12,8 11,2 24 

% entre Existência de septos 
Ortopantomografia 

58,3% 41,7% 100,0% 

% entre género 60,9% 50,0% 55,8% 

% do Total 32,6% 23,3% 55,8% 

Presentes 

Frequência Observada 9 10 19 

Frequência Esperada 10,2 8,8 19 

% entre Existência de septos 
Ortopantomografia 

47,4% 52,6% 100,0% 

% entre género 39,1% 50,0% 44,2% 

% do Total 20,9% 23,3% 44,2% 

Total 

Frequência Observada 23 20 43 

Frequência Esperada 23 20 43 

% entre Existência de septos 
Ortopantomografia 

53,5% 46,5% 100,0% 

% entre género 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 53,5% 46,5% 100,0% 

Tabela 25 - Tabela de contingência: existência de septos na Ortopantomografia por género. 
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Nesta amostra, 19 pacientes apresentaram septos na Ortopantomografia (44,2% do 

total) e, destes, 9 eram do sexo feminino (47,4% do total dos que apresentaram septos) e 10 

do sexo masculino (52,6% do total dos que apresentaram septos). O objetivo era testar se 

existem diferenças estatisticamente significativas entre a presença de septos em homens e em 

mulheres. Assim, a hipótese nula em teste é: 

H0: A presença de septos na Ortopantomografia é independente do sexo  

O teste de independência qui-quadrado tem como pressupostos que todas as células 

apresentem uma frequência esperada superior a 5, pressuposto validado pela observação da 

Tabela 25, onde menor valor da frequência esperada é 8,8. 

 

  Valor g.l. 

Nível de 
significância 

exato (bi-
lateral) 

Qui-Quadrado 
Pearson 

0,512 1 0,547 

n 43     

Tabela  26 - Teste do Qui-Quadrado para o estudo da relação entre a existência de septos e o género 
para a Ortopantomografia. 

Como se pode observar na Tabela 26, o valor da estatística de teste é de 0,512 e o 

nível de significância é de 0,547 (P > 0,05), o que não permite rejeitar a hipótese nula, ou seja, 

as proporções relativas da variável “existência de septos na Ortopantomografia” são 

independentes do sexo dos pacientes. 

5.5.3. Relação entre género e localização dos septos (lado esquerdo ou direito) 

5.5.3.1. Análise com as observações da T.C. 

Para o estudo desta relação, criou-se uma nova variável que indica a diferença entre o 

número de septos observados à esquerda e o número de septos observados à direita na T.C.. 

Os valores negativos desta variável representam um maior número de observações à direita, 

os valores positivos um maior número de observações à esquerda e os nulos igual número de 

observações. Posteriormente, criou-se um filtro para excluir da análise os pacientes que não 

apresentaram septos. 

Como se pode observar na Tabela 27, o total de pacientes em análise é de 27 que 

corresponde ao número total de pacientes que apresentaram septos na T.C.. Destes, 11 

apresentaram septos predominantemente à direita (40,7% do total), 11 apresentaram septos 
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em igual número em ambos os lados (40,7% do total) e apenas 5 apresentaram septos 

predominantemente à esquerda (18,5% do total).  

  

Género 

Total Feminino Masculino 

Lateralidade 
septos T.C. 

Septos 
predominantemente 

L.D. 

Frequência Observada 5 6 11 

Frequência Esperada 4,9 6,1 11 

% entre Lateralidade 
septos T.C. 

45,5% 54,5% 100,0% 

% entre género 41,7% 40,0% 40,7% 

% do Total 18,5% 22,2% 40,7% 

Septos tanto L.D. 
como L.E. 

Frequência Observada 4 7 11 

Frequência Esperada 4,9 6,1 11 

% entre Lateralidade 
septos T.C. 

36,4% 63,6% 100,0% 

% entre género 33,3% 46,7% 40,7% 

% do Total 14,8% 25,9% 40,7% 

Septos 
predominantemente 

L.E. 

Frequência Observada 3 2 5 

Frequência Esperada 2,2 2,8 5 

% entre Lateralidade 
septos T.C. 

60,0% 40,0% 100,0% 

% entre género 25,0% 13,3% 18,5% 

% do Total 11,1% 7,4% 18,5% 

Total 

Frequência Observada 12 15 27 

Frequência Esperada 12 15 27 

% entre Lateralidade 
septos T.C. 

44,4% 55,6% 100,0% 

% entre género 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 44,4% 55,6% 100,0% 

Tabela 27 - Tabela de contingência: lateralidade dos septos na T.C. por género. 

Dos 11 que apresentaram septos predominantemente à direita, 5 eram do sexo 

feminino (45,5% do total dos que apresentaram septos predominantemente à direita) e 6 do 

sexo masculino (54,5% do total dos que apresentaram septos predominantemente à direita).  

Dos 11 que apresentaram septos em igual número em ambos os lados, 4 eram do sexo 

feminino (36,4% do total dos que apresentaram septos em igual número em ambos os lados) e 

7 do sexo masculino (63,6% do total dos que apresentaram septos em igual número em ambos 

os lados).  

Dos 5 que apresentaram septos predominantemente à esquerda, 3 eram do sexo 

feminino (60,0% do total dos que apresentaram septos predominantemente à esquerda) e 2 

do sexo masculino (40,0% do total dos que apresentaram septos predominantemente à 

esquerda). 
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O objetivo era testar se existe relação entre o sexo dos pacientes e o lado (esquerdo 

ou direito) onde os septos estão localizados. Assim, a hipótese nula em teste é: 

H0: A lateralidade dos septos na T.C. é independente do sexo  

O teste de independência qui-quadrado tem como pressupostos que todas as células 

apresentem uma frequência esperada superior a 5. Verifica-se, na Tabela 27, que o menor 

valor da frequência esperada é 2,2, pelo que o teste qui-quadrado não é adequado. O teste 

exato de Fisher surge como alternativa para pequenas amostras, no entanto, só se pode 

aplicar quando ambas as variáveis têm duas categorias, o que não é o caso. Para contornar 

este problema, criou-se um novo filtro de modo a excluir da variável “lateralidade dos septos 

na T.C.” as observações com igual número em ambos os lados. 

 

  
Nível de 

significância exato 
(unilateral) 

Teste Exato de 
Fisher 

0,5 

n   

Tabela 28 - Teste do Exato de Fisher. 

Como se pode observar na Tabela 28, a significância é de 0,500 (P > 0,05), o que não 

permite rejeitar a hipótese nula, ou seja, as proporções relativas da variável “lateralidade dos 

septos na T.C.” são independentes do sexo dos pacientes. 

5.5.3.2. Análise com as observações da Ortopantomografia 

Para o estudo desta relação, criou-se uma nova variável que indica a diferença entre o 

número de septos observados à esquerda e o número de septos observados à direita, na 

Ortopantomografia. Os valores negativos desta variável representam um maior número de 

observações à direita, os valores positivos um maior número de observações à esquerda e os 

nulos igual número de observações. Posteriormente, criou-se um filtro para excluir da análise 

os pacientes que não apresentaram septos. 

Como se pode observar na Tabela 29, o total de pacientes em análise é de 19, o que 

corresponde ao número total de pacientes que apresentaram septos na Ortopantomografia. 

Destes, 7 apresentaram septos predominantemente à direita (36,8% do total), 4 apresentaram 

septos em igual número em ambos os lados (21,1% do total) e 8 apresentaram septos 

predominantemente à esquerda (42,1% do total).  
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Género 

Total 
Feminino Masculino 

Lateralidade septos 
Ortopantomografia 

Septos 
predominantemente 

L.D. 

Frequência Observada 3 4 7 

Frequência Esperada 3,3 3,7 7 

% entre Lateralidade 
septos 

Ortopantomografia 
42,9% 57,1% 100,0% 

% entre género 33,3% 40,0% 36,8% 

% do Total 15,8% 21,1% 36,8% 

Septos tanto L.D. 
como L.E. 

Frequência Observada 1 3 4 

Frequência Esperada 1,9 2,1 4 

% entre Lateralidade 
septos 

Ortopantomografia 
25,0% 75,0% 100,0% 

% entre género 11,1% 30,0% 21,1% 

% do Total 5,3% 15,8% 21,1% 

Septos 
predominantemente 

L.E. 

Frequência Observada 5 3 8 

Frequência Esperada 3,8 4,2 8 

% entre Lateralidade 
septos 

Ortopantomografia 
62,5% 37,5% 100,0% 

% entre género 55,6% 30,0% 42,1% 

% do Total 26,3% 15,8% 42,1% 

Total 

Frequência Observada 9 10 19 

Frequência Esperada 9 10 19 

% entre Lateralidade 
septos 

Ortopantomografia 
47,4% 52,6% 100,0% 

% entre género 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 47,4% 52,6% 100,0% 

Tabela  29 - Tabela de contingência: lateralidade dos septos na Ortopantomografia por género. 

Dos 7 que apresentaram septos predominantemente à direita, 3 eram do sexo 

feminino (42,9% do total dos que apresentaram septos predominantemente à direita) e 4 do 

sexo masculino (57,1% do total dos que apresentaram septos predominantemente à direita).  

Dos 4 que apresentaram septos em igual número em ambos os lados, 1 era do sexo 

feminino (25,0% do total dos que apresentaram septos em igual número em ambos os lados) e 

3 do sexo masculino (75,0% do total dos que apresentaram septos em igual número em ambos 

os lados).  

Dos 8 que apresentaram septos predominantemente à esquerda, 5 eram do sexo 

feminino (62,5% do total dos que apresentaram septos predominantemente à esquerda) e 3 

eram do sexo masculino (37,5% do total dos que apresentaram septos predominantemente à 

esquerda). 
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O objetivo era testar se existe relação entre o sexo dos pacientes e o lado (esquerdo 

ou direito) onde os septos estão localizados. Assim, a hipótese nula em teste é: 

H0: A lateralidade dos septos na Ortopantomografia é independente do sexo  

O teste de independência qui-quadrado tem como pressupostos que todas as células 

apresentem uma frequência esperada superior a 5. Verifica-se, na Tabela 29, que o menor 

valor da frequência esperada é 1,5, pelo que o teste qui-quadrado não é adequado. O teste 

exato de Fisher surge como alternativa para amostras pequenas, no entanto, só se pode 

aplicar quando ambas as variáveis têm duas categorias, o que não é o caso. Para contornar 

este problema criou-se um novo filtro de modo a excluir da variável “lateralidade dos septos 

na Ortopantomografia” as observações com igual número em ambos os lados. 

  Nível de significância exato (unilateral) 

Teste Exato de Fisher 0,405 

n   

Tabela 30 - Teste do Exato de Fisher. 

Como se pode observar na Tabela 30, a significância é de 0,405 (P > 0,05), o que não 

permite rejeitar a hipótese nula, ou seja, as proporções relativas da variável “lateralidade dos 

septos na Ortopantomografia” são independentes do sexo dos pacientes. 

 

5.5.4. Relação entre género e região dos septos (anterior, média e posterior) 

5.5.4.1. Análise com as observações da T.C. 

Como se pode observar na Tabela 31, o total de pacientes em análise é de 27, que 

corresponde ao número total de pacientes que apresentaram septos na T.C.. Destes, 2 

apresentaram septos na região anterior (7,4% do total), 11 apresentaram septos na região 

média (40,7% do total), 6 apresentaram septos na região posterior (22,2% do total) e 8 

apresentaram septos em várias regiões (29,6% do total).  

Os 2 pacientes que apresentaram septos na região anterior eram ambos do sexo 

feminino. Dos 11 que apresentaram septos na região média, 3 eram do sexo feminino (27,3% 

do total dos que apresentaram septos na região média) e 8 do sexo masculino (72,7% do total 

dos que apresentaram septos na região média). Dos 6 que apresentaram septos na região 

posterior, 3 eram do sexo feminino (50,0% do total dos que apresentaram septos na região 

posterior) e 3 do sexo masculino (50,0% do total dos que apresentaram septos na região 

posterior). Dos 8 que apresentaram septos em mais do que uma região, 4 eram do sexo 
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feminino (50,0% do total dos que apresentaram septos em mais do que uma região) e 4 do 

sexo masculino (50,0% do total dos que apresentaram septos em mais do que uma região). 

 

  
Género 

Total 
Feminino Masculino 

Região septos T.C. 

Anterior 

Frequência Observada 2 0 2 

Frequência Esperada 0,9 1,1 2 

% entre Região septos T.C. 100,0% 0,0% 100,0% 

% entre género 16,7% 0,0% 7,4% 

% do Total 7,4% 0,0% 7,4% 

Média 

Frequência Observada 3 8 11 

Frequência Esperada 4,9 6,1 11 

% entre Região septos T.C. 27,3% 72,7% 100,0% 

% entre género 25,0% 53,3% 40,7% 

% do Total 11,1% 29,6% 40,7% 

Posterior 

Frequência Observada 3 3 6 

Frequência Esperada 2,7 3,3 6 

% entre Região septos T.C. 50,0% 50,0% 100,0% 

% entre género 25,0% 20,0% 22,2% 

% do Total 11,1% 11,1% 22,2% 

Mista 

Frequência Observada 4 4 8 

Frequência Esperada 3,6 4,4 8 

% entre Região septos T.C. 50,0% 50,0% 100,0% 

% entre género 33,3% 26,7% 29,6% 

% do Total 14,8% 14,8% 29,6% 

Total 

Frequência Observada 12 15 27 

Frequência Esperada 12 15 27 

% entre Região septos T.C. 44,4% 55,6% 100,0% 

% entre género 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 44,4% 55,6% 100,0% 

Tabela 31 - Tabela de contingência: região dos septos na T.C. por sexo. 

O objetivo era testar se existe relação entre o sexo dos pacientes e a região onde os 

septos estão localizados. Assim, a hipótese nula em teste é: 

H0: A região dos septos na T.C. é independente do género  

O teste de independência qui-quadrado tem como pressupostos que todas as células 

apresentem uma frequência esperada superior a 5. Verifica-se, na Tabela 31, que o menor 

valor da frequência esperada é 0,9, pelo que o teste qui-quadrado não é adequado. O teste 

exato de Fisher surge como alternativa para pequenas amostras, no entanto, só se pode 

aplicar quando ambas as variáveis têm duas categorias, o que não é o caso. Com base nesta 

amostra, não é possível testar a hipótese da região dos septos na T.C. ser independente do 

sexo. 
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5.5.4.2. Análise com as observações da Ortopantomografia 

Como se pode observar na Tabela 32, o total de pacientes em análise é de 19, que 

corresponde ao número total de pacientes que apresentaram septos na Ortopantomografia. 

Destes 19 pacientes, 4 apresentaram septos na região anterior (21,1% do total), 10 

apresentaram septos na região média (52,6% do total), nenhum apresentou septos na região 

posterior (0,0% do total) e 5 apresentaram septos em várias regiões (26,3% do total).  

 

  
Género 

Total 
Feminino Masculino 

Região septos 
Ortopantomografia 

Anterior 

Frequência Observada 4 0 4 

Frequência Esperada 1,9 2,1 4 

% entre Região septos 
Ortopantomografia 

100,0% 0,0% 100,0% 

% entre género 44,4% 0,0% 21,1% 

% do Total 21,1% 0,0% 21,1% 

Média 

Frequência Observada 4 6 10 

Frequência Esperada 4,7 5,3 10 

% entre Região septos 
Ortopantomografia 

40,0% 60,0% 100,0% 

% entre género 44,4% 60,0% 52,6% 

% do Total 21,1% 31,6% 52,6% 

Mista 

Frequência Observada 1 4 5 

Frequência Esperada 2,4 2,6 5 

% entre Região septos 
Ortopantomografia 

20,0% 80,0% 100,0% 

% entre género 11,1% 40,0% 26,3% 

% do Total 5,3% 21,1% 26,3% 

Total 

Frequência Observada 9 10 19 

Frequência Esperada 9 10 19 

% entre Região septos 
Ortopantomografia 

47,4% 52,6% 100,0% 

% entre género 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 47,4% 52,6% 100,0% 

Tabela  32 - Tabela de contingência: lateralidade dos septos na Ortopantomografia por género. 

Os 4 pacientes que apresentaram septos na região anterior eram ambos do sexo 

feminino. Dos 10 que apresentaram septos na região média, 4 eram do sexo feminino (40,0% 

do total dos que apresentaram septos na região média) e 6 do sexo masculino (60,0% do total 

dos que apresentaram septos na região média). Dos 5 que apresentaram septos em mais do 

que uma região, 1 era do sexo feminino (20,0% do total dos que apresentaram septos em mais 

do que uma região) e 4 do sexo masculino (80,0% do total dos que apresentaram septos em 

mais do que uma região). 
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O objetivo era testar se existe relação entre o sexo dos pacientes e a região onde os 

septos estão localizados. Assim, a hipótese nula em teste é: 

H0: A região dos septos na Ortopantomografia é independente do género  

O teste de independência qui-quadrado tem como pressupostos que todas as células 

apresentem uma frequência esperada superior a 5. Verifica-se, na Tabela 32, que o menor 

valor da frequência esperada é 1,9, pelo que o teste qui-quadrado não é adequado. O teste 

exato de Fisher surge como alternativa para pequenas amostras, no entanto, só se pode 

aplicar quando ambas as variáveis têm duas categorias, o que não é o caso. Com base nesta 

amostra, não é possível testar a hipótese da região dos septos na Ortopantomografia ser 

independente do sexo. 

 

5.5.5. Determinar se a prevalência de septos numa região do seio maxilar é estatisticamente 

significativa 

5.5.5.1. Análise com as observações da T.C. 

Como se pode observar na Tabela 33, o total de pacientes em análise é de 27, que 

corresponde ao número total de pacientes que apresentaram septos na T.C.. Destes 27 

pacientes, 2 apresentaram septos na região anterior (7,4% do total), 11 na região média 

(40,7% do total), 6 na região posterior (22,2% do total) e 8 em várias regiões (29,6% do total).  

  
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

Região 

Anterior 2 7,4 

Média 11 40,7 

Posterior 6 22,2 

Mista 8 29,6 

Total 27 100 

Tabela 33 - Distribuição de frequências dos septos na T.C. por região. 

Neste caso o objetivo passava por testar se em alguma das regiões a prevalência é 

significativamente superior ao esperado caso a distribuição fosse 25% do total em cada região. 

Face aos resultados por região apresentados na Tabela 33, pretendia-se testar se a prevalência 

nas regiões média e mista é superior a 25%. Assim, as hipóteses em teste são respetivamente: 

H0: pMédia ≤ 0,25 vs H1: pMédia >  0,25 

H0: pMista ≤ 0,25 vs H1: pMista >  0,25 
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Grupos n 

Proporção 
Observada 

Proporção 
Testada 

Nível de 
significância 

exato 
(unilateral) 

Região 
média 

Não 1 16 0,59 0,75 0,053 

Sim 2 11 0,41     

Total   27 1     

Tabela 34 - Resultados do teste de hipóteses relativo à região média. 

A forma de efetuar estes testes no SPSS® passa por testar as hipóteses relativas à 

proporção de pacientes nos grupos complementares, ou seja, a hipótese alternativa é a 

proporção de pacientes com septos em regiões que não a média, ser inferior a 0,75. Tal é 

equivalente em termos de conclusões. Assim, como se pode observar na Tabela 34, o nível de 

significância tem o valor de 0,053 sendo este ligeiramente superior a 0,05, opta-se por rejeitar 

a hipótese nula, ou seja, existe evidência para afirmar que a proporção de pacientes com 

septos em regiões que não a média é inferior a 0,75. Esta conclusão implica que existe 

evidência para afirmar que a prevalência na região média é superior a 25%. 

Para efetuar estes testes no SPSS® testam-se as hipóteses relativas à proporção de 

pacientes nos grupos complementares, ou seja, a hipótese alternativa é a proporção de 

pacientes com septos em regiões que não a mista ser inferior a 0,75, o que é equivalente em 

termos de conclusões. Assim, como se pode observar na Tabela 35, o nível de significância tem 

o valor de 0,357. Sendo este claramente superior a 0,05 não se rejeita a hipótese nula, ou seja, 

não existe evidência para afirmar que a proporção de pacientes com septos em regiões que 

não a mista é inferior a 0,75. Esta conclusão implica que não existe evidência para afirmar que 

a prevalência na região mista é superior a 25%. 

 
Grupos n 

Proporção 
Observada 

Proporção 
Testada 

Nível de 
significância 

exato 
(unilareal) 

Região 
mista 

Não 1 19 0,7 0,75 0,357 

Sim 2 8 0,3     

Total   27 1     

Tabela 35 - Resultados do teste de hipóteses relativo à região mista. 

 

5.5.5.2. Análise com as observações da Ortopantomografia 

Como se pode observar na Tabela 36, o total de pacientes em análise é de 19 que 

corresponde ao número total de pacientes que apresentaram septos na Ortopantomografia. 

Destes 19 pacientes, 4 apresentaram septos na região anterior (21,1% do total), 10 na região 
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média (52,6% do total), nenhum apresentou septos na região posterior (0,0% do total) e 5 

apresentaram septos em várias regiões (26,3% do total).  

  
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

Região 

Anterior 4 21,1 

Média 10 52,6 

Posterior 0 0 

Mista 5 26,3 

Total 19 100 

Tabela 36 - Distribuição de frequências dos septos na Ortopantomografia por região. 

O objetivo era testar se em alguma das regiões a prevalência é significativamente 

superior ao esperado caso a distribuição fosse 25% do total em cada região. Face aos 

resultados por região apresentados na Tabela 36, pretende-se testar se a prevalência nas 

regiões média e mista é superior a 25%. Assim, as hipóteses em teste são respetivamente: 

H0: pMédia ≤ 0,25 vs H1: pMédia >  0,25 

H0: pMista ≤ 0,25 vs H1: pMista >  0,25 

Quando se efetuam estes testes no SPSS® testam-se as hipóteses relativas à proporção 

de pacientes nos grupos complementares, ou seja, a hipótese alternativa é a proporção de 

pacientes com septos em regiões que não a média ser inferior a 0,75, o que é equivalente em 

termos de conclusões. Assim, como se pode observar na Tabela 37, o nível de significância tem 

o valor de 0,009 sendo este claramente inferior a 0,05, pelo que se rejeita a hipótese nula, ou 

seja, existe evidência para afirmar que a proporção de pacientes com septos em regiões que 

não a média é inferior a 0,75. Esta conclusão implica que existe evidência para afirmar que a 

prevalência na região média é superior a 25%. 

 
Grupos n 

Proporção 
Observada 

Proporção 
Testada 

Nível de 
significância 

exato 
(unilateral) 

Região 
média 

Não 1 9 0,47 0,75 0,009 

Sim 2 10 0,53     

Total   19 1     

Tabela 37 - Resultados do teste de hipóteses relativo à região média. 

A forma de efetuar estes testes no SPSS® passa por testar as hipóteses relativas à 

proporção de pacientes nos grupos complementares, ou seja, a hipótese alternativa é a 

proporção de pacientes com septos em regiões que não o misto ser inferior a 0,75, o que é 

equivalente em termos de conclusões. Assim, como se pode observar na Tabela 38, o nível de 

significância tem o valor de 0,535, sendo este claramente superior a 0,05 não se rejeita a 
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hipótese nula, ou seja, não existe evidência para afirmar que a proporção de pacientes com 

septos em regiões que não o misto é inferior a 0,75. Esta conclusão implica que não existe 

evidência para afirmar que a prevalência na região mista é superior a 25%. 

 
Grupos n 

Proporção 
Observada 

Proporção 
Testada 

Nível de 
significância 

exato 
(unilateral) 

Região 
mista 

Não 1 14 0,74 0,75 0,535 

Sim 2 5 0,26     

Total   19 1     

Tabela 38 - Resultados do teste de hipóteses relativo à região mista. 

 

5.5.6 Determinar se existe uma diferença estatisticamente significativa entre a prevalência 

de septos em seios completamente edêntulos (C.E.) e em seios com dentes (P.E.) 

5.5.6.1. Análise com as observações da T.C. 

Como se pode observar na Tabela 39, o total em análise é de 86, que corresponde à 

totalidade dos seios dos 43 pacientes. Destes 86 seios, 67 são P.E. (77,9% do total) e 19 C.E. 

(22,1% do total). 

Dos 67 seios P.E., 36 não apresentaram septos na T.C. (53,7% do total dos que 

apresentaram seios P.E.), 29 apresentaram um septo na T.C. (43,3% do total dos que 

apresentaram seios P.E.) e apenas 2 apresentaram dois septos na T.C. (3% do total dos que 

apresentaram seios P.E.). 

Dos 19 seios C.E., 9 não apresentaram septos na T.C. (47,4% do total dos que 

apresentaram seios C.E.), 7 apresentaram um septo na T.C. (36,8% do total dos que 

apresentaram seios C.E.) e apenas 3 apresentaram dois septos na T.C. (15,8% do total dos que 

apresentaram seios C.E.). 

O objetivo é testar se existe uma diferença estatisticamente significativa entre a 

prevalência de septos em seios classificados como C.E. e P.E.. Para essa análise, realiza-se um 

teste t-student para amostras independentes para comparar médias da variável “Número de 

septos na T.C.” relativas a dois grupos (grupo1: seios C.E.; grupo 2: seios P.E.). O objetivo era 

testar se existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos números de 

septos na T.C. para os 2 grupos.  
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Edêntula T.C. 
Total 

C.E. P.E. 

Número de septos T.C. 

0 

Frequência 
Observada 

9 36 45 

% entre n.º de 
septos T.C. 

20,0% 80,0% 100,0% 

% entre Edêntula 47,4% 53,7% 52,3% 

% no Total 10,5% 41,9% 52,3% 

1 

Frequência 
Observada 

7 29 36 

% entre n.º de 
septos T.C. 

19,4% 80,6% 100,0% 

% entre Edêntula 36,8% 43,3% 41,9% 

% no Total 8,1% 33,7% 41,9% 

2 

Frequência 
Observada 

3 2 5 

% entre n.º de 
septos T.C. 

60,0% 40,0% 100,0% 

% entre Edêntula 15,8% 3,0% 5,8% 

% no Total 3,5% 2,3% 5,8% 

Total 

Frequência 
Observada 

19 67 86 

% entre n.º de 
septos T.C. 

22,1% 77,9% 100,0% 

% entre Edêntula 100,0% 100,0% 100,0% 

% no Total 22,1% 77,9% 100,0% 

Tabela 39 - Tabela de contingência: número de septos na T.C. por edêntula. 

Assim, as hipóteses em teste são: 

H0: μ1 = μ2 vs H1: μ1 ≠ μ2  

Onde μ1 e μ2 são as médias populacionais de cada grupo. 

Como se pode observar na Tabela 40, não estão reunidos todos os requisitos para 

efetuar um teste t-student. Em ambos os testes existe evidência para rejeitar a hipótese da 

normalidade da variável “Número de septos na T.C.” em cada um dos grupos (nível de 

significância inferior 0,05 para cada um dos grupos). 

Visto que não estão reunidos os pressupostos, aplica-se a alternativa não paramétrica 

ao teste de t-student, o teste de Mann-Whitney. Este permite detetar diferenças significativas 

entre os valores centrais dos dois grupos, sendo a hipótese nula a hipótese de que a 

distribuição da variável “Número de septos na T.C.” é semelhante em cada um dos grupos. 

Como se pode observar na Tabela 41 o valor da estatística de teste é de 559,5, associado a 

uma significância de P = 0,365 (> 0,05). Desta forma, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, 

com base nesta amostra, não existe evidência estatística para afirmar que o “Número de 
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septos na T.C.” difere em função dos seios se encontrarem numa região completamente 

edêntula (C.E.) ou numa localização com dentes (P.E.). 

 

  
Edêntula 

T.C. 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Valor 
Estatístico g.l. 

Nível de 
Significância 

Valor 
Estatístico g.l. 

Nível de 
Significância 

Número de septos 
T.C. 

C.E. 0,293 19 0 0,777 19 0,001 

P.E. 0,347 67 0 0,701 67 0 

Tabela 40 - Validação dos pressupostos exigidos pelo teste t-student. 

 
Edêntula 

T.C. 
n 

Média 
das 

ordens 

Soma 
das 

ordens 

Número 
de septos 

C.E. 19 47,55 903,5 

P.E. 67 42,35 2837,5 

Total 86 
  

 

Estatísticas do Teste
a
 

 
Número de 

septos 

Teste U de Mann-Whitney 559,5 

Teste W de Wilcoxon 2837,5 

Valor Z -0,906 

Nível de significância 
assimptótico (bi-lateral) 

0,365 

a. Variável de agregação: Edêntula T.C. 

Tabela 41 - Teste de Mann-Whitney. 

 

5.5.6.2. Análise com as observações da Ortopantomografia 

Como se pode observar na Tabela 42, o total em análise é de 86 que corresponde à 

totalidade dos seios dos 43 pacientes. Destes 86 seios, 67 são P.E. (77,9% do total) e 19 são 

C.E. (22,1% do total). 

Dos 67 seios P.E., 48 não apresentaram septos na Ortopantomografia (71,6% do total 

dos que apresentaram seios P.E.), 17 apresentaram um septo na Ortopantomografia (25,4% do 

total dos que apresentaram seios P.E.) e apenas 2 apresentaram dois septos na T.C. (3% do 

total dos que apresentaram seios P.E.). 

Dos 19 seios C.E., 13 não apresentaram septos na Orto (68,4% do total dos que 

apresentaram seios C.E.), 4 apresentaram um septo na Orto (21,1% do total dos que 

apresentaram seios C.E.) e apenas 2 apresentaram dois septos na Orto (10,5% do total dos que 

apresentaram seios C.E.). 
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Edêntula 
Ortopantomografia 

Total C.E. P.E. 

Número de septos 
Ortopantomografia 

0 

Frequência Observada 13 48 61 

% entre n.º de septos 
Ortopantomografia 

21,3% 78,7% 100,0% 

% entre Edêntula 68,4% 71,6% 70,9% 

% no Total 15,1% 55,8% 70,9% 

1 

Frequência Observada 4 17 21 

% entre n.º de septos 
Ortopantomografia 

19,0% 81,0% 100,0% 

% entre Edêntula 21,1% 25,4% 24,4% 

% no Total 4,7% 19,8% 24,4% 

2 

Frequência Observada 2 2 4 

% entre n.º de septos 
Ortopantomografia 

50,0% 50,0% 100,0% 

% entre Edêntula 10,5% 3,0% 4,7% 

% no Total 2,3% 2,3% 4,7% 

Total 

Frequência Observada 19 67 86 

% entre n.º de septos 
Ortopantomografia 

22,1% 77,9% 100,0% 

% entre Edêntula 100,0% 100,0% 100,0% 

% no Total 22,1% 77,9% 100,0% 

Tabela 42 - Tabela de contingência: número de septos na Ortopantomografia por edêntula. 

De acordo com a Tabela 42, nos 86 seios observados foram registados 8 septos em 

seios C.E. e 21 em seios P.E. O objetivo era testar se existe uma diferença estatisticamente 

significativa entre a prevalência de septos em seios completamente edêntulos (C.E.) e em seios 

com dentes (P.E.). Para essa análise, realiza-se um teste t-student para amostras 

independentes para comparar médias da variável “Número de septos na Ortopantomografia” 

relativas a dois grupos (grupo1: seios C.E.; grupo 2: seios P.E.). O objetivo é testar se existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos números de septos na 

Ortopantomografia para os 2 grupos. Assim, as hipóteses em teste são: 

H0: μ1 = μ2 vs H1: μ1 ≠ μ2  

Onde μ1 e μ2 são as médias populacionais de cada grupo. 

Como se pode observar na Tabela 43, não estão reunidos todos os requisitos para 

efetuar um teste t-student. Em ambos os testes existe evidência para rejeitar a hipótese da 

normalidade da variável “Número de septos na Ortopantomografia” em cada um dos grupos 

(nível de significância inferior 0,05 para cada um dos grupos). 

O teste de Mann-Whitney permite detetar diferenças significativas entre os valores 

centrais dos dois grupos, sendo a hipótese nula a hipótese de que a distribuição da variável 

“Número de septos na Ortopantomografia” é semelhante em cada um dos grupos. Como se 
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pode observar na Tabela 44, o valor da estatística de teste é de 603, associado a uma 

significância de P = 0,66 > 0,05. Desta forma, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, com base 

nesta amostra, não existe evidência estatística para afirmar que o “Número de septos na 

Ortopantomografia” difere em função dos seios estarem numa região completamente 

edêntula (C.E.) ou numa região com dentes (P.E.). 

  
Edêntula 

Ortopantomografia 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Valor 
Estatístico g.l. 

Nível de 
Significância 

Valor 
Estatístico g.l. 

Nível de 
Significância 

Número de septos 
Ortopantomografia 

C.E. 0,413 19 0 0,646 19 0 

P.E. 0,44 67 0 0,603 67 0 

Tabela 43 - Validação dos pressupostos exigidos pelo teste t-student. 

Visto que não estão reunidos os pressupostos, aplica-se a alternativa não paramétrica 

ao teste de t-student, o teste de Mann-Whitney.  

 
Edêntula 

Ortopantomografia 
n 

Média 
das 

ordens 

Soma 
das 

ordens 

Número 
de 

septos 

C.E. 19 45,26 860 

P.E. 67 43 2881 

Total 86     

 

Estatísticas do Teste
a
 

  
Número de 

septos 

Teste U de Mann-Whitney 603 

Teste W de Wilcoxon 2881 

Valor Z -0,44 

Nível de significância 
assimptótico (bi-lateral) 

0,66 

a. Variável de agregação: Edêntula 
Ortopantomografia 

Tabela 44 - Teste de Mann-Whitney. 

5.5.7. Determinar se existe diferença estatisticamente significativa entre o lado esquerdo e 

direito relativamente à presença de septos 

 

5.5.7.1. Análise com as observações da T.C. 

Para o estudo deste ponto criou-se uma nova variável “diferença entre o observado na 

T.C. no lado esquerdo e no lado direito” que indica a diferença entre o número de septos 

observados na T.C. no seio esquerdo e no seio direito. Os valores negativos desta variável 
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representam um maior número de septos no seio direito, os valores positivos um maior 

número de septos no seio esquerdo e os nulos igual número de observações.  

  
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

Frequência 
Relativa 

Acumulada 

Diferença 
L.E.-L.D. 

-2 1 2,3 2,3 

-1 10 23,3 25,6 

0 27 62,8 88,4 

1 4 9,3 97,7 

2 1 2,3 100 

Total 43 100 -  

Tabela 45 - Distribuição de frequências da variável “Lado esquerdo (L.E.) e lado direito (L.D.) para a T.C.”. 

Como se pode observar na Tabela 45, em 11 (25,6%) pacientes, verificou-se um maior 

número de septos no seio direito, em 27 (62,8%) pacientes observaram-se o mesmo número 

de septos tanto no seio direito como no esquerdo e em 5 (11,6%) observaram-se mais septos 

no seio esquerdo. 

Face a estes valores, pretende-se testar se existe evidência estatística para afirmar que 

em média existem mais septos no seio esquerdo através da T.C.. Assim, as hipóteses em teste 

são 

H0: μ ≥ 0 vs H1: μ  < 0 

Onde μ é a média populacional da variável “Diferença entre o observado na T.C. no lado 

esquerdo e no lado direito”. 

Como este teste vai ser realizado sobre uma amostra de 43 pacientes, pelo Teorema 

do Limite Central, podemos garantir que a distribuição do estimador média amostral é 

aproximadamente Normal, pelo que estão validados os pressupostos para aplicação do teste. 

  

Valor do Teste = 0                                        

t g.l. 
Nível de 

Significância 
(bi-lateral) 

Diferença 
média 

Intervalo de 
confiança a 95% para 

a diferença média 

Inferior Superior 

Diferença 
entre L.E. e 

L.D. 
-1,289 42 0,204 -0,14 -0,36 0,08 

Tabela 46 - Resultados do teste t-student à média. 

Como se pode observar na Tabela 46, o valor da estatística de teste é de -1,289 a que 

está associado um nível de significância P = 0,204/2 = 0.102. Este nível de significância 

encontra-se ligeiramente acima do nível de referência 0,10 e também se verifica pelo intervalo 

de confiança a 95%, para a diferença média, que se encontra maioritariamente do lado 
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negativo. Assim, ao nível de significância de 0,10 existe evidência estatística para rejeitar a 

hipótese nula e afirmar que em média é possível detetar mais septos no seio maxilar direito 

através da T.C..  

5.5.7.2. Análise com as observações da Ortopantomografia 

Como se pode observar na Tabela 47, em 7 (16,3%) pacientes verificou-se um maior 

número de septos no seio direito, em 28 (65,1%) pacientes observaram-se o mesmo número 

de septos tanto no seio direito como no esquerdo e em 8 (18,6%) observaram-se mais septos 

no seio esquerdo. 

  
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

Frequência 
Relativa 

Acumulada 

Diferença 
L.E.-L.D. 

-2 1 2.3 2.3 

-1 6 14.0 16.3 

0 28 65.1 81.4 

1 7 16.3 97.7 

2 1 2.3 100 

Total 43 100   

Tabela 47 - Distribuição de frequências da variável “Lado esquerdo (L.E.) e lado direito (L.D.) para a 
Ortopantomografia”. 

Face a estes valores pretende-se testar se existe evidência estatística para afirmar que 

em média existem mais septos no seio esquerdo através da Ortopantomografia. Assim, as 

hipóteses em teste são 

H0: μ ≥ 0 vs H1: μ  < 0 

Onde μ é a média populacional da variável “Diferença entre o observado na 

Ortopantomografia no lado esquerdo e no lado direito”. 

Como este teste vai ser realizado sobre uma amostra de 43 pacientes, pelo Teorema 

do Limite Central, podemos garantir que a distribuição do estimador média amostral é 

aproximadamente Normal, pelo que estão validados os pressupostos para aplicação do teste. 

  

Valor Teste = 0                                        

t g.l. 
Nível de 

significância 
(bi-lateral) 

Diferença 
média 

Intervalo de 
confiança a 95% para 

a diferença média 

Inferior Superior 

Diferença 
entre L.E. e 

L.D. 
0.216 42 0.83 0.023 -0.19 0.24 

Tabela 48 - Resultados do teste t-student à média. 
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Como se pode observar na Tabela 48, o valor da estatística de teste é de 0,216 a que 

está associado um nível de significância P = 0,83/2 = 0.415. Este nível de significância encontra-

se acima do nível de referência 0,10. Não se rejeita a hipótese nula, ou seja, não existe 

evidência estatística para afirmar que não existem, em média, mais septos ósseos nos seios 

maxilares esquerdos observados através das Ortopantomografias.  

5.5.8. Determinar se existe diferença significativa entre o número de septos determinados 

pela T.C. e o número de septos determinados pela Ortopantomografia 

 

Para o estudo deste ponto criou-se uma nova variável “Diferença 

T.C./Ortopantomografia” que indica a diferença entre o número de septos observados na T.C. 

e o número de septos observados na Ortopantomografia, considerando o total de septos nos 

dois seios para cada paciente. Os valores negativos desta variável representam um maior 

número de observações na Ortopantomografia, os valores positivos um maior número de 

observações na T.C. e os nulos igual número de observações.  

Como se pode observar na Tabela 49, em apenas 3 (7%) pacientes se verificou um 

maior número de observações na Ortopantomografia, em 25 (58,1%) pacientes observaram-se 

o mesmo número de septos tanto na Ortopantomografia como na T.C. e em 15 (34,9%) 

observaram-se mais septos na T.C. do que na Ortopantomografia. 

  
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

Frequência 
Relativa 

Acumulada 

Diferença T.C.-
Ortopantomografia 

-1 3 7 7 

0 25 58,1 65,1 

1 11 25,6 90,7 

2 3 7 97,7 

3 1 2,3 100 

Total 43 100  - 

Tabela 49 - Distribuição de frequências da variável “Diferença T.C./Ortopantomografia”. 

Face a estes valores, pretende-se testar se existe evidência estatística para afirmar que 

em média é possível detetar mais septos através da T.C. Assim, as hipóteses em teste eram 

H0: μ ≤ 0 vs H1: μ  > 0 

Onde μ é a média populacional da variável “Diferença T.C./Ortopantomografia”. 

Como este teste vai ser realizado sobre uma amostra de 43 pacientes, pelo Teorema 

do Limite Central podemos garantir que a distribuição do estimador média amostral é 

aproximadamente Normal, pelo que estão validados os pressupostos para aplicação do teste. 
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Valor do Teste = 0                                        

t g.l. 
Nível de 

Significância 
(bi-lateral) 

Diferença 
média 

Intervalo de 
confiança a 95% para 

a diferença média 

Inferior Superior 

Diferença entre o 
observado na T.C. e 
Ortopantomografia 

3,159 42 0,003 0,395 0,14 0,65 

Tabela 50 - Resultados do teste à média. 

Como se pode observar na Tabela 50, o valor da estatística de teste é de 3,159 a que 

está associado um nível de significância P = 0,003/2 = 0.0015 < 0,05, pelo que existe evidência 

estatística para rejeitar a hipótese nula e afirmar que, em média, é possível detetar mais 

septos através da T.C. Esta conclusão é ainda possível de verificar uma vez que o intervalo de 

confiança a 95%, para a diferença média, se encontra totalmente do lado positivo. 

 

5.6. Apresentação de exemplos de observações efetuadas 

 

Nesta secção serão expostos 6 casos exemplificativos das observações efetuadas nas 

Tomografias Computorizadas e nas Ortopantomografias dos pacientes. Tenta-se demonstrar 

uma maior variabilidade possível, no entanto, esta seleção ficou condicionada pela 

disponibilidade de imagens em formato digital. De salientar que muitos centros de 

radiodiagnóstico apenas fazem as reconstruções parasagitais nas T.C. para as zonas edêntulas, 

pelo que estas imagens nem sempre estavam disponíveis para a zona de interesse e não 

puderam ser apresentadas. Contudo, como já foi referido, o diagnóstico de septos no seio 

maxilar é dado pelos cortes axiais das Tomografias Computorizadas118–120,135. 
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Figura 1 - a e c – Cortes axiais de T.C. evidenciando um septo no seio maxilar direito, na região do 18, 
localização posterior num paciente do sexo masculino de 20 anos; b – reconstrução coronal do mesmo 
paciente; d – reconstrução parasagital onde o septo é evidente; e – Ortopantomografia onde não se 
verificam septos nos seios maxilares. 
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Figura 2 - Paciente do sexo feminino de 40 anos. a e b – Cortes axiais da T.C. onde é possível ver um 
septo no seio maxilar direito (na região do 17, localização média) e dois septos no seio maxilar esquerdo 
(na região do 25 e 28, localizações anterior e posterior); c – Uma das reconstruções coronais onde os 
septos são evidentes (17 e 25); d – Ortopantomografia da paciente onde o septo na região do 25 é 
confirmado; os restantes não são visualizados. 
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Figura 3 - Paciente de 69 anos do sexo masculino. a e b – cortes axiais da T.C. onde é possível observar 
um septo no seio maxilar direito (região do 17, localização média) e outro no seio maxilar esquerdo 
(região do 24, localização anterior); c – Ortopantomografia do paciente onde se confere a presença de 
septos nas ditas localizações, assim como um septo adicional na região do 15 (localização anterior).  

 

 



84 

 

 

 

Figura 4 – a – Corte axial de uma T.C. de um paciente do sexo masculino de 58 anos, evidenciando 1 
septo em cada seio maxilar, ambos na região do 17 e 27 e em localização média; b – Ortopantomografia 
onde se constata a observação dos ditos septos; surge ainda uma imagem compatível com um septo na 
região do 14 (localização anterior). 
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Figura 5 – a e c – Reconstruções parasagitais de uma T.C. de uma paciente de 49 anos que apresenta um 
septo nos seios maxilares direito (região do 15, localização anterior) e esquerdo (região do 26, 
localização média); b – corte axial do mesmo exame desta paciente; d - Ortopantomografia onde apenas 
é visível o septo da região do 26 (localização média). 
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Figura 6 – Paciente do sexo feminino de 39 anos. a – corte axial de uma T.C. do seio maxilar onde não 
são visíveis septos; b – reconstrução parasagital onde também não se identificam estas estruturas; c – 
Ortopantomografia confirma observações anteriores.  
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6. Discussão 
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6.1. População 

É importante salientar, desde logo, que a amostra recolhida, 43 pacientes, a partir da 

população inicial, é escassa. Se existem publicações que apresentam amostras inferiores em 

estudo116,126,128,130,133,136, outros há que recorrem a amostras de maiores dimensões, na ordem 

dos 100 indivíduos ou mais121–123,125,129,132,135,137, o que permite aumentar o grau de fiabilidade 

das conclusões retiradas. Contudo, a principal restrição para a inclusão de mais pacientes 

nesta análise provém do facto de não existirem mais Tomografias Computorizadas da maxila, 

onde fossem visíveis os seios maxilares, disponíveis. Este fator constitui, à partida, uma das 

limitações deste trabalho. 

6.2. Sexo 

Este trabalho incluiu um total de 20 homens (46,5%) e 23 mulheres (53,5%), 

constatando-se uma pequena predominância dos elementos do sexo feminino. Os estudos que 

apresentam um número semelhante de sujeitos em estudo (30) incluem uma proporção 

relativamente diferente de homens/mulheres, comparativamente a este trabalho. Maestre-

Ferrín et a.l incluem 57% de homens e 43% de mulheres. Também González-Santana et al.126 

incluem uma maior percentagem de pacientes do sexo masculino (60%) relativamente ao sexo 

feminino (40%). Outros estudos que apresentam um maior número de elementos123–

125,129,132,135 dividem-se quanto à proporção de homens/mulheres incluídos no estudo. Nenhum 

inclui igual número de elementos do sexo masculino e do sexo feminino. Uns123,125,129 

apresentam maior percentagem de pacientes do sexo feminino, com valores que oscilam entre 

os 56% para van Zyl et al. 129 e os 68% de Velásquez-Plata et al.123. Outros124,132,135 incluem 

maior número de pacientes do sexo masculino, com percentagens que variam entre os 57% de 

Lee et al.135 e os 61% de Koymen et al.132. 

6.3. Análises às Tomografias Computorizadas 

6.3.1. Presença de septos 

A partir dos dados observados das Tomografias Computorizadas, foi possível inferir 

que aproximadamente 47,7% dos seios maxilares, ou 62,8% dos doentes incluídos no estudo, 

apresentavam septos. Quando se analisou a literatura publicada em termos de prevalência de 

pacientes com septos, constatou-se que os valores deste estudo se aproximam dos trabalhos 

de Underwood28 e van Zyl et al.129. Estes autores encontraram percentagens de 66,7% e 69,0% 

respetivamente. Underwood28 apresentava uma amostra muito semelhante à deste estudo em 

termos de número total de pacientes observados (45 versus 43) no entanto, a análise deste 

autor foi feita com recurso a crânios. Já van Zyl et al.129 recorreram a um maior número de 
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pacientes (200) e realizaram as análises com base em Tomografias Computorizadas. As 

restantes publicações estudadas apresentam valores de percentagem de doentes com septos 

variáveis, com valores mínimos de 21,6%125 e máximos de 53,2%132. Os valores na casa dos 

30% são os mais prevalentes. Todos os trabalhos apresentam um número diferente de 

pacientes em estudo, com valores que oscilam entre os 15130 e os 1024125. O estudo que 

apresenta maior número de pacientes incluídos, baseado numa análise a 1024 

Ortopantomografias é, também, aquele que apresenta um valor mínimo de percentagem de 

pacientes com septos (21,6%)125. Todavia, a análise das publicações não permite inferir que 

uma amostra de um tamanho semelhante implique valores de pacientes com prevalência de 

septos correspondente. Não pode, porém, ser ignorado que os trabalhos apresentam 

processos de diagnóstico de septos no seio maxilar divergentes; alguns recorrem a estudos em 

cadáveres, anatómicos120,128,133, outros a exames radiológicos como a Tomografia 

Computorizada por Cone Beam130, a Tomografia Computorizada com reformatação de 

imagens121121,122,128,129,132,135–137 e a Ortopantomografia121,122,125,126,136. Outros ainda confirmam 

clinicamente, aquando da abordagem cirúrgica ao seio maxilar, os resultados obtidos pelo 

estudo radiológico121,122.  

No que se refere à percentagem de seios maxilares que apresentam septos, aqui 

também se constatam discrepâncias. Os valores recolhidos na literatura variam entre os 

18,8%, para um trabalho de Krennmair et al. de 1997121, e os 70,0% de um trabalho recente de 

Maestre-Ferrín et al.136. O valor que mais se assemelha ao obtido no presente trabalho (47,7%) 

é o publicado por van Zyl et al.129, cuja análise concluiu que 54,0% dos seios maxilares 

observados por Tomografia Computorizada apresentam septos.  

A maior prevalência de septos registada neste trabalho, comparativamente às de 

outros autores acima mencionados, pode também ser justificada pelo facto de, tal como Kim 

et al.124 não terem sido incluídos critérios mínimos de altura de septos. Qualquer proeminência 

óssea pode, efetivamente, interferir com o procedimento cirúrgico de elevação do seio maxilar 

pela janela lateral, o que justifica a opção de incluir todas as proeminências ósseas por parte 

da autora.   

6.3.2. Relação presença de septos, sexo e idade 

Diferenciando o sexo masculino do feminino, verificou-se que 15 dos 20 homens 

apresentavam septos (75,0%) e que em 12 das 23 mulheres também foram identificadas estas 

estruturas (52,2%). Na literatura disponível, não se encontram discrepâncias tão elevadas 

entre as percentagens de homens e mulheres com septos124,125,129,132,137, no entanto, as ordens 
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de grandeza das percentagens variam de estudo para estudo. Apenas Shibli et al.125 e Lee et 

al.135 analisam a relação estatística entre a diferença de género e a presença de septos. Se 

Shibli et al.125 não encontram relação, Lee et al.135, verificaram uma diferença estatisticamente 

significativa entre a percentagem de homens (35,0%) e mulheres (23,0%) com septos. Possíveis 

explicações para estas discrepâncias podem consistir em diferentes tamanhos da amostra 

selecionada pelos autores e em desiguais proporções de elementos do sexo feminino e 

masculino que estes trabalhos apresentam. Neste estudo não foi estabelecida nenhuma 

relação entre o género e a presença de septos no seio maxilar (P >0,05). Quanto à idade, 

pressupõe-se que o aumento da idade e a consequente maior probabilidade de edêntulismo 

possa acarretar uma maior probabilidade de um indivíduo apresentar septos ósseos no seio 

maxilar, já que, após a extração de uma peça dentária, se podem desenvolver os ditos septos 

secundários denominados por Krennmair et al.121,122. Contudo, quando esta ligação foi 

avaliada, a análise estatística não encontrou relação entre uma variável e outra para este 

estudo (P >0,05), tal como Shibli et al.125 não encontraram.  

6.3.3. Orientação dos septos 

Todos os septos observados apresentavam grosseiramente uma direção médio-lateral, 

o que está de acordo com os trabalhos de Velásquez-Plata et al.123, Kim et al.124, van Zyl et 

al.129, Koymen et al.132 e Krennmair et al.121,122. 

6.3.4. Distribuição de septos por localização num mesmo seio maxilar 

Neste estudo, dividiu-se o seio maxilar em 3 regiões anatómicas distintas: região 

anterior – correspondente aos pré-molares superiores; região média – de distal do 2º pré-

molar a distal do 2º molar e, por fim, região posterior – localizada distalmente ao 2º molar 

superior. A maioria dos trabalhos publicados sobre este tema também dividem o seio maxilar 

em regiões, todavia, os limites das regiões não são consensuais e diferem, o que torna a 

comparação de resultados deveras complexa. Underwood28 foi o primeiro autor a estudar este 

tema e dividiu o seio maxilar em três regiões distintas ou três bacias, como as denominou. A 

região anterior, pequena, corresponde à localização dos pré-molares superiores. A região 

média localiza-se sobre o 1º e o 2º molares superiores, sendo a que apresenta maior 

dimensão. Por fim, a posterior, também pequena, situa-se superiormente ao 3º molar. Estas 

regiões corresponderiam a diferentes períodos de atividade dentária separados por intervalos 

de tempo. Os septos, quando presentes, estariam em três localizações distintas: anterior – 

entre as raízes do 2º pré-molar e as do 1º molar; média – entre as raízes do 1º e 2º molares; 

posterior – distalmente às raízes do 3º molar. É esta a classificação também usada por Rosano 
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et al.133 Krennmair et al.122, em 1999, propõem a seguinte divisão do seio maxilar: região 

anterior – correspondente à localização dos pré-molares superiores; região média – 

apicalmente ao 1º molar e região posterior – em relação com o 2º molar. Esta classificação 

apresenta como principal limitação o facto de não incluir a região do 3º molar, pelo que alguns 

septos presentes nesta região são automaticamente excluídos. Uma outra divisão bastante 

difundida na literatura e utilizada por muitos autores123,124,129,132,135 foi a proposta por 

Velásquez-Plata et al.123. Estes autores dividem o seio maxilar também em três porções 

distintas: região anterior – de mesial a distal do 2º pré-molar; região média – de distal do 2º 

pré-molar a distal do 2º molar e, por fim, região posterior – distalmente ao 2º molar. Esta 

classificação também apresenta limitações, não na região posterior, mas sim a nível anterior, 

visto que o seio maxilar pode apresentar uma extensão para mesial do 2º pré-molar que não é 

abrangida por esta divisão. Finalmente, e mais recentemente, Maestre-Ferrín et al.136 e Park et 

al.137 usaram a classificação que se adotou neste estudo porque mais abrangente do que 

qualquer das anteriores.  

A quase totalidade dos trabalhos que efetuam esta divisão e analisam a presença de 

septos com recurso a Tomografias Computorizadas referem a região média como a localização 

mais prevalente123,124,126,129,132,135–137, com resultados entre os 45,9% para Park et al.137 e os 

64,8%. A exceção reside nos trabalhos de Ulm et al.120 e Krennmair et al.122 que encontram 

uma maioria de septos na região anterior em segmentos edêntulos. Segundo estes autores, a 

maior prevalência no sector anterior seria consequência da perda dentária precoce dos 

molares seguida da pneumatização do seio maxilar, o que resultaria num aumento de 

prevalência de septos na transição entre a região pré-molar e molar. Os pré-molares seriam 

perdidos mais tarde e, portanto, o pavimento do seio maxilar nesta região não estaria numa 

posição tão inferior. O septo entre estas duas regiões teria funções biomecânicas de absorção 

de forças mastigatórias120. Stover138 criticou estes resultados, uma vez que, para este autor, os 

septos deveriam ter maior prevalência no setor posterior devido à presença de osso inter-

radicular entre molares adjacentes. O estudo anatómico em cadáveres de Rosano et al.133 

também reporta uma maior incidência de septos na região média (40,0%), entre as raízes do 

1º e do 2º molar superior. Estes resultados estão em concordância com os obtidos neste 

trabalho, visto que se obtiveram valores aproximados de prevalência para a região média de 

62,8% (27 septos), 21,7% (10 septos) para a região posterior e de 19,6% (9 septos) para a 

região anterior. A aplicação dos testes estatísticos permitiu, aliás, concluir que a maior 

prevalência de septos na região média foi para este estudo estatisticamente significativa 

(P<0,05). Comparando mais especificamente com os trabalhos que usaram a mesma 
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classificação, os resultados para a região média são semelhantes aos obtidos por Maestre-

Ferrín et al.136 que reportam uma prevalência de 60,0%. Já Park et al.137 encontram um 

resultado de 45,9% também para a região média, valor relativamente diferente do estudo 

anterior e do presente trabalho. No que concerne às restantes regiões, Maestre-Ferrín et al.136 

e Park et al.137 encontram valores de prevalência para a região anterior de 17,0% e de 22,5% 

respetivamente, valores de acordo com os obtidos neste trabalho (19,6%). Para a região 

posterior, os resultados são mais díspares com Park et al.137 a obterem um valor de 31,5% e 

Maestre-Ferrín et al.136 24,0%, valor mais próximo do verificado neste estudo (19,6%). 

Relativamente aos restantes trabalhos, podem ser efetuadas comparações entre os valores 

obtidos para as regiões média e posterior porque os limites anatómicos estipulados pelos 

autores são semelhantes aos estabelecidos neste trabalho. Começando pela região média, 

também Koymen et al.132 encontram um valor aproximado de prevalência muito similar ao 

deste trabalho, com 64,8%. Outros trabalhos apresentam resultados mais 

discrepantes123,124,129,135, entre os 41,0%123 e os 50,8%124. Analisando a região posterior, 

Koymen et al.132 e Lee et al.135 são os autores que reportam valores mais aproximados ao deste 

trabalho (19,6%), com valores de 16,4% e 22,7% respetivamente. Os restantes trabalhos 

apresentam valores entre os 23,7%124 e os 35,0%123. No que respeita à região anterior, seria de 

esperar que os estudos que apresentam uma delimitação desta região restrita ao 2º pré-

molar123,124,129,132,135 obtivessem valores de prevalência inferiores aos que englobam a região do 

1º pré-molar e 2º pré-molar, mas tal não se constatou. De um modo global, os resultados 

variam entre os 18,8%132 e os 27,3%135, não diferindo muito132 dos 17,0%, 22,5% e 19,6% 

registados por Maestre-Ferrín et al.136, Park et al.137 e por este trabalho. Tal poderá ser 

explicado pelo facto de a literatura reportar uma maior prevalência na região média. Segundo 

o trabalho de Underwood28, confirmado por Ulm120, o septo da região anterior estaria 

localizado entre as raízes do 2º pré-molar e o 1º molar, o que poderia indiciar que incluir o 1º 

pré-molar na análise não produziria modificação ao número de septos encontrados na região 

anterior. Para Underwood28, os septos estão mais frequentemente localizados na região 

posterior (3º molar) enquanto para Ulm et al.120 são mais prevalentes entre as raízes do 2º pré-

molar e do 1º molar. Isso é explicado, no caso de Underwood28, pelo facto dos septos 

posteriores corresponderem a um maior intervalo de tempo de desenvolvimento, a erupção 

do 3º molar, aproximadamente entre os 16 e os 30 anos de idade. Já para Ulm120, e também 

para Krennmair121,122, a localização mais prevalente na região pré-molar é explicada pelo facto 

dos dentes pré-molares ficarem mais tempo retidos na arcada dentária comparativamente aos 

molares. Com efeito, e segundo estes autores, o septo formar-se-ia como consequência dos 

diferentes períodos de pneumatização nas duas regiões. Ainda de acordo com o proposto por 
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estes investigadores, o pavimento do seio maxilar na região molar atinge um posicionamento 

mais inferior numa idade mais precoce. O septo permaneceria entre as duas regiões por uma 

razão biomecânica, com o objetivo de transferir as cargas mastigatórias.  

Importa salientar que a região média, sendo a mais prevalente para numerosos 

estudos, é aquela mais susceptível de ser abordada durante uma elevação do seio maxilar pela 

técnica da janela aberta. 

6.3.5. Presença de septos múltiplos, septos bilaterais 

Este ponto é de comparação deveras difícil com os resultados obtidos na literatura 

uma vez que os autores não apresentam os dados de forma completa, de modo a poder retirar 

conclusões válidas. Existem pontos que ou não foram sujeitos a análise pelos investigadores, 

ou não foram transmitidos no trabalho escrito, pelo que as inferências nem sempre são 

possíveis. 

Como já foi referido, este trabalho encontrou 46 septos por meio das T.C., o que perfaz uma 

percentagem de septos em 62,8% dos pacientes observados e em 47,7% dos seios maxilares 

analisados. Dos pacientes que apresentavam septos, 27 no total, 40,7% tinham apenas um 

septo, 48,1% 2 septos e, por fim, 11,1% 3 septos. Aqui verifica-se uma distribuição quase 

similar entre a percentagem de pacientes com um septo e a percentagem de pacientes com 2 

septos. Não é o caso de Park et al.137 que encontram uma percentagem maior de pacientes 

com um septo (63,5%) comparativamente aos pacientes com 2 septos (25,6%). Além disso, 

estes autores verificaram a existência de pacientes (2,7%) com 4 septos. A discrepância dos 

valores encontrados entre os dois trabalhos pode ser explicada pelo facto dos trabalho de Park 

et al.137 incluir um maior número de doentes. Analisando mais pormenorizadamente a 

distribuição dos septos nos pacientes com septos, constata-se que, neste estudo, se 

encontraram em 40,7% dos casos 1 septo unilateral e em igual percentagem 1 septo bilateral. 

Em 11,1% das situações, registaram-se 2 septos, num lado, e um, no outro, e, finalmente, em 

7,4% das ocorrências verificam-se 2 septos num mesmo lado. Comparativamente aos dados 

obtidos por González-Santana et al.126, observa-se que a percentagem, em doentes com 

septos, com um septo unilateral é muito semelhante, com um valor de 45,5%. As principais 

divergências registam-se quanto à presença de 1 septo bilateral e de 2 unilaterais, com valores 

de 36,4% e 18,2% respetivamente. Estes autores não encontraram a distribuição de 2 septos 

num mesmo lado e um septo no outro lado. Quanto a Koymen et al.132, estes autores 

encontram percentagens de distribuição de septos, em doentes com septos, um pouco mais 

divergentes. A maioria destes pacientes apresentava um septo num lado (63,3%), seguido de 
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um septo bilateral (22%). Uma percentagem inferior (7,3%) mostrava 2 septos num mesmo 

lado e um no outro seio. Por fim, igual percentagem (3,7%) para os doentes com 2 septos num 

lado e 2 septos bilaterais. Esta última categoria não foi encontrada no presente trabalho. Mais 

uma vez, é de salientar que a amostra destes autores era consideravelmente superior, com 

205 pacientes. 

Neste trabalho, observaram-se 41 seios maxilares com septos, o que perfaz uma 

percentagem, como já foi referido, de 47,7%. Apenas se verificaram seios com um número 

máximo de 2 septos. A percentagem de seios, relativamente ao número de seios total, com um 

septo foi de 41,9%, já com dois septos atingiu o valor de 5,8%. Se a análise se basear no 

número de seios com septo, então a percentagem de seios com um septo atinge os 87,8% e a 

percentagem de seios com dois septos alcança os 12,2%. Mais uma vez, a literatura não é 

explícita neste ponto e carece de definição da variável em análise. Os valores apresentados 

são, muitas vezes, formulados em percentagem e os autores não explicam se estas 

percentagens são baseadas em número de pacientes total, de pacientes com septos, de seios 

total ou, ainda, de seios com septos. Nestes casos, não se efetuaram comparações porque tal 

foi impossível devido à insuficiência de dados. Quando se analisa a literatura para a 

distribuição de septos nos seios com septos, constata-se, no trabalho de Velásquez-Plata et 

al.123, que estes autores encontraram uma predominância de seios com 1 septo (90,1%) tal 

como se registou no presente trabalho. Os seios com 2 septos representam uma franca 

minoria, com 1,28%. Nesse trabalho, os autores encontraram um seio com três septos (0,32%), 

o que não se verificou no presente estudo. Kim et al.124 também encontram igualmente 

predominância de seios maxilares com um septo (90,7%). Quanto à percentagem de seios com 

dois septos, esta encontra um valor intermédio entre o obtido neste estudo e o verificado no 

trabalho de Velásquez-Plata et al.123 (7,5%). Estes autores também encontram um seio maxilar 

com 3 septos, o que representa 1,9% dos seios com septos.  

Van Zyl et al.129 descreveram alguma dificuldade em classificar alguns septos, pela sua 

morfologia, como simples ou múltiplos e dominaram-nos, portanto, de complexos. De 

salientar que estes autores usaram um software de reformatação 3-D das imagens da 

Tomografia Computorizada. 

6.3.6. Distribuição de septos por lado (esquerdo e direito)  

Quanto à distribuição por lado, esta investigação observou que existe predominância 

de septos do lado direito (54,3%) sobre o lado esquerdo (45,7%), P=0,10. Tal não está em 

concordância com os resultados obtidos nos trabalhos de Velásquez-Plata et al.123, Kim et 
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al.124, van Zyl et al.129, Koymen et al.132, Lee et al.135, Maestre-Ferrín et al.136 e Park et al.137, 

uma vez que os autores não encontram nenhuma predominância de um lado em relação ao 

outro. Apenas Underwood28 encontra uma maior incidência no lado esquerdo 

comparativamente ao direito, numa proporção de 3:1. Mais uma vez, a reduzida da dimensão 

da amostra pode explicar a discrepância nestes resultados. Não foi encontrada nenhuma 

relação estatística entre a presença de septos num determinado lado e o sexo do paciente 

(P>0,05). 

6.3.7. Septos primários versus secundários 

Neste trabalho, a prevalência de septos primários foi de 43,5% e de outros septos de 

56,5%. Optou-se por classificar os septos em primário e outros septos e não se usou a 

classificação proposta por Krennmair et al.121 de 1997, septos primários e secundários, uma 

vez que, quando se verifica a ausência de uma peça dentária e se constata um septo no seio 

maxilar na região dessa peça, não havendo disponíveis exames complementares prévios à 

extração, o observador pode estar perante um septo primário (congénito ou de 

desenvolvimento), existente antes da extração, ou secundário, decorrente da reabsorção 

irregular da crista alveolar depois da perda da peça dentária. Assim, qualquer septo presente 

numa região edêntula foi denominado de “outro septo”, tal como o proposto por Velásquez-

Plata et al.123 e aplicado por Kim et al.124 e outros autores mais recentemente (Koymen et al., 

Lee et al., Maestre-Ferrín et al.)132,135,136, uma vez que se pode tratar de um septo primário, 

secundário ou uma combinação dos dois. Quanto aos resultados encontrados por outros 

autores, apenas Velásquez-Plata et al.123 e González-Santana et al.126 obtêm percentagens de 

septos primários inferiores às dos “outros septos”, com 40% versus 60% para o primeiro autor 

e 17,6% versus 82,4% para o segundo. Nos restantes autores124,136, a tendência inverte-se 

atingindo um extremo para Kim et al.124, que verificaram a existência de 80,7% de septos 

primários e 19,3% de “outros septos”. É importante enfatizar que as discrepâncias encontradas 

podem ser explicadas pelas diferentes proporções de segmentos maxilares parcialmente 

edêntulos/com dentes e totalmente edêntulos incluídas nos diversos estudos.  

 

6.3.8. Distribuição de septos por maxilas totalmente edêntulas ou parcialmente edêntulas e 

seios maxilares completamente edêntulos e parcialmente edêntulos 

Antes de se iniciar a análise da literatura propriamente dita para este tema, importa 

referir que as referências bibliográficas consultadas não são consensuais no que diz respeito à 

classificação do edêntulismo dos pacientes em estudo. Por um lado, alguns apenas referem 

que as maxilas são consideradas atróficas caso não apresentem dentes e não atróficas caso 
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existam algumas peças dentárias123,129,137. Por outro lado, outros autores vão mais longe e 

dividem a maxila em 2 segmentos, um direito e um esquerdo, com o seu seio maxilar, 

classificando-os independentemente quanto à presença de dentes124,126,135,136. Nesse caso, um 

paciente pode apresentar a classificação totalmente edêntulo para um lado e parcialmente 

edêntulo para o outro. Koymen et al.132 usam ambas as referências. Neste trabalho optou-se, 

portanto, por apresentar resultados segundo estas duas classificações para que seja possível 

uma análise mais aprofundada da literatura.  

Começando pela classificação referente ao estado dentário de toda a maxila, neste 

trabalho, como já foi referido, 35 pacientes (81,4%), 19 mulheres e 16 homens, foram 

classificados como parcialmente edêntulos e 8 (18,6%), 4 mulheres e 4 homens, como 

totalmente edêntulos. No primeiro, foram encontrados 36 septos, correspondendo a uma 

percentagem de 78,3% de todos os septos enquanto no segundo foram registados 10 septos, o 

que se traduz por 21,7% dos septos. Tal proporção está de acordo com o reportado por 

Velásquez-Plata et al.123 que também registaram uma maior percentagem de septos nos 

doentes parcialmente edêntulos (66,7%) face aos completamente edêntulos (33,3%). É de 

salientar que também a amostra destes autores incluía uma maior proporção de pacientes 

parcialmente edêntulos (73,7%) comparativamente aos totalmente edêntulos. O presente 

trabalho não encontra diferença entre a prevalência de septos entre a população parcialmente 

edêntula (62,8%) e totalmente edêntula (62,5%). Também van Zyl et al.129 não encontram 

diferenças entre os dois grupos, embora o segundo grupo apresentasse maior prevalência de 

septos (71%) em relação ao primeiro (66%). Koymen et al.132 apresentam igualmente valores 

muito semelhantes de prevalência de septos, embora também aqui se registe uma 

percentagem maior para grupo completamente edêntulo (64,3%) comparativamente ao 

parcialmente edêntulo (51,4%). De salientar que Koymen et al.132, tal como neste trabalho, 

apresentam uma grande discrepância entre o número de pacientes incluídos nos dois grupos, 

28 para os completamente edêntulos e 177 para os parcialmente edêntulos, o que não 

acontece com o trabalho de van Zyl et al.129. Park et al.137 dividem os pacientes em três 

categorias: edêntulos, parcialmente edêntulos e com todos os dentes. Também não 

encontram relação estatisticamente significativa entre a presença de septos e a presença de 

peças dentários. Apresentam valores de prevalência de 23,4% para a primeira, 37,8% para a 

segunda e, por fim, 38,7% para a terceira categoria. 

Procedendo agora à análise por segmentos maxilares, este trabalho encontrou uma 

prevalência de 52,6% septos nos segmentos maxilares completamente edêntulos e 46,6% nos 

segmentos parcialmente edêntulos, não se constatando nenhuma relação entre a presença 
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destas estruturas e a presença de peças dentárias nos segmentos maxilares (P>0,05). Os 

resultados da literatura variam, no entanto, de uma forma geral, assumem valores inferiores 

aos aqui apresentados e com valores ligeiramente superiores para o grupo completamente 

edêntulo. Kim et al.124 encontram percentagens de 31,8% para o grupo completamente 

edêntulo e 22,6% para o parcialmente edêntulo, Koymen et al.132 referem valores de 46,4% 

para o primeiro grupo e 39,2% para o segundo. Lee et al.135, após análise estatística, reportam 

diferença significativa entre os segmentos completamente edêntulos (27,7%) e parcialmente 

edêntulos (19,3%). Maestre Ferrín et al.136, por sua vez, classificam os segmentos maxilares em 

três categorias e encontram prevalências de 37,5% para o grupo edêntulo, 55% para o 

parcialmente edêntulo e, finalmente, 7,5% no grupo de segmentos com todas as peças 

dentárias. Os autores não encontram relação estatística entre a presença de dentes e de 

septos nos seios maxilares. González-Santana et al.126, apesar de dividirem a maxila por 

segmentos, não reportam resultados para esta categoria.  

De um modo geral os autores apresentam resultados concordantes sobre este ponto, 

não encontrando relação entre a prevalência de septos e a presença/ausência de dentes nos 

segmentos maxilares e os grupos não mostram, de facto, grandes diferenças de percentagem 

entre si. As diferenças de prevalência constatadas entre os estudos, essas sim, podem ser 

somente consequência do número de pacientes/seios maxilares assim como discrepâncias no 

grau de edêntulismo dos pacientes incluídos nas diferentes investigações.  

Seria de esperar que segmentos edêntulos apresentassem uma maior proporção de 

septos visto que aos primários, já existentes, juntar-se-iam os septos pós-extracionais 

resultantes da reabsorção irregular do osso alveolar (septos secundários)139. Quanto mais 

recente a extração, maior a possibilidade de se encontrar um septo, mas tal não é certo. No 

entanto, em casos de edêntulismo de longo prazo, os próprios septos secundários estão 

sujeito a mecanismos de reabsorção124. 

6.3.9 Septos com direção sagital e completos: 

 Como já foi referido, não foram encontrados neste trabalho septos completos nem 

septos com uma orientação sagital tal como nos trabalhos de Kim et al124., Rosano et al.133e 

Lee et al.135. Outros autores123,129 não mencionam resultados sobre este ponto. Krennmair et 

al.121 encontram 1 septo completo no seu trabalho de 1997. Koymen et al.132 reportam um 

número máximo de 5 septos completos que dividiam o seio maxilar em dois compartimentos 

distintos, com vias de drenagem próprias. Pelo exposto, constata-se que a literatura não 

encontra grandes prevalências deste tipo de modificações. 
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6.4. Análises às Ortopantomografias 

Apesar de se ter procedido a uma análise completa dos resultados obtidos a partir da 

Ortopantomografia, não é objetivo deste trabalho escrutiná-los tão aprofundadamente como 

os da Tomografia Computorizada. Efetivamente, não existem, na literatura, publicações que 

escrutinem de forma tão minuciosa todos os parâmetros anteriormente abordados para os 

resultados obtidos com observações provenientes da Ortopantomografia. Os autores, quando 

publicam resultados de observações de ambos os exames complementares, apenas abordam a 

Ortopantomografia no sentido de determinar quantos resultados falso-positivo e falso-

negativo esta fornece121,122,126,136. Shibli et al.125 são os únicos autores que se limitam a 

observar exclusivamente Ortopantomografias de pacientes, porém, o pouco detalhe na 

apresentação dos resultados, as escassas variáveis em estudo (idade, género, presença de 

septos) tornam pouco interessante a comparação dos resultados do presente estudo com o 

destes autores. Assim, neste ponto vão apenas ser abordados os resultados das 

Ortopantomografia, em termos de presença de septos, comparativamente aos da Tomografia 

Computorizada. 

Na impossibilidade de se comprovar in loco a existência de septos, tem que se assumir, 

tal como alguns autores116,126,136, que os dados obtidos através da Tomografia Computorizada 

são os mais fidedignos e os que serão utilizados como referência para comparação com os 

dados obtidos a partir da Ortopantomografia. Os únicos autores que conseguiram efetuar uma 

comparação direta entre os dados obtidos na Ortopantomografia e as observações efetuadas 

durante a cirurgia de elevação do seio maxilar foram Krennmair et al.121,122. Todos os autores 

que estabeleceram uma comparação baseada nos dados dos dois exames complementares de 

diagnóstico reportam resultados díspares entre as observações. Acresce salientar que, para 

Mafee et al.140, a Tomografia Computorizada é o melhor meio para diagnóstico destas 

estruturas. 

Krennmair et al.122 estabeleceram uma comparação entre o número de septos 

visualizados nas Ortopantomografias e durante a intervenção cirúrgica de elevação do seio 

maxilar de 61 pacientes. Concluíram que em 21,3% das ocorrências existem discrepâncias, com 

um total de 8.2% falsos positivos e 13,1% de falsos negativos. Kasabah et al.116 estabeleceram 

uma comparação entre o número de septos verificado na Tomografia Computorizada e na 

Ortopantomografia. Para estes autores apenas existe uma correspondência entre os septos 

encontrados nos dois exames em 50,0% das situações. Segundo estes autores, a Tomografia 

Computorizada possibilita um melhor termo de comparação relativamente à visualização 
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direta do campo cirúrgico uma vez que na zona de intervenção cirúrgica pode não estar 

presente septo algum (o que não implica que ele não exista), ao passo que a Tomografia 

Computorizada permite uma visualização do seio maxilar em todo o seu âmago. Já para 

González-Santana et al.126, quando estabeleceram a comparação dos dados em 30 pacientes, 

constataram dois casos de diagnóstico errado com a Ortopantomografia (falso-negativo), o 

que perfaz uma percentagem de 11,8%. Por fim, Maestre-Ferrín et al.136 estabeleceram uma 

comparação entre os dados retirados de ambos os exames Ortopantomografia e Tomografia 

Computorizada reformatada e analisada com um software próprio. Para estes autores, o 

diagnóstico com recurso ao primeiro exame era incorreto em 46,5% dos seios. Particularizando 

este valor, 13,3% dos casos eram falsos-positivos e 33,2% falsos-negativo. Estes valores estão 

de acordo com o resultado deste estudo, embora os autores não sejam específicos sobre a 

forma como obtiveram os resultados. Neste trabalho, houve correspondência de septos entre 

a Tomografia Computorizada e Ortopantomografia para 41,5% dos septos. Os restantes, 

58,5%, são não correspondentes. Destes, uma ínfima parte são falsos-positivos (identificados 

na Ortopantomografia e não na Tomografia Computorizada), 13,2%, e os restantes são falsos-

negativos (identificados na Tomografia Computorizada mas não na Ortopantomografia). A 

análise estatística permitiu também comprovar que a Tomografia Computorizada é um exame 

complementar de diagnóstico que possibilita a deteção de maior número de septos, como 

seria de esperar. 

6.5. Determinação das medidas dos septos 

Devido à variedade de formatos disponíveis para os exames a determinação das 

medidas de altura dos septos revelava-se uma tarefa complexa e pouco precisa. Optou-se, 

então, por não o fazer, contudo, reconhece-se que, neste estudo, podem estar incluídos como 

septos estruturas que seriam consideradas meras proeminências ósseas por outros autores. 

Efetivamente, são numerosos os autores123,124,126,135,137 que estabeleceram uma altura mínima 

destas estruturas para serem incluídos nos respetivos trabalhos. Os valores mínimos de 

inclusão variam entre os 2,5 e os 3mm, no entanto, apenas Rosano et al.133 e Park et al.137 

justificam esta opção alegando que as estruturas que apresentassem uma altura inferior ou 

não resultavam em condicionantes para a abordagem cirúrgica ou apenas seriam pequenas 

proeminências da crista óssea alveolar no pavimento do seio maxilar, respetivamente. Ambos 

excluem os septos que apresentassem altura inferior a 3mm. Van Zyl et al.129, pelo contrário, 

incluem todas as proeminências, independentemente da altura, visto que, segundo estes 

autores, a abordagem cirúrgica do seio maxilar pode ser dificultada qualquer que seja o 

tamanho. 
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A medição de altura dos septos, tipicamente em três pontos lateral, médio e 

medial123,124,132 permite determinar, grosseiramente, a forma dos septos. Estes são 

habitualmente descritos como tendo a forma de arcos góticos invertidos, com alturas menores 

no ponto médio e maiores nos pontos lateral e medial. A sua altura é maior do que a 

largura120–124,137. Kim et al.124 e Park et al.137 encontram maiores valores médios de altura na 

inserção medial do septo relativamente à lateral.    

No que diz respeito à altura dos septos, importa ainda referir que não há consenso nas 

publicações sobre este tema. Alguns autores encontram maiores alturas, com diferença 

estatisticamente significativa, nos septos primários121,122,124 porque este tipo de estruturas 

resultariam do crescimento e não seriam afetados pelo processo de reabsorção. Outros 

há123,132 que encontram menores valores de altura para os septos primários. 

Quanto à relação da altura com o edêntulismo, Velásquez-Plata et al.123 e Kim et al.124 

registaram maiores valores de altura dos septos nas regiões parcialmente edêntulas, 

comparativamente às totalmente edêntulas, ao contrário de Koymen et al.132. Por fim, 

Maestre-Ferrín et al.136 não encontram nenhuma diferença de altura entre as regiões 

totalmente edêntulas e parcialmente edêntulas. Serão necessárias mais observações sobre 

este tema para esclarecer a questão. 

6.6. Limitações do presente trabalho 

O reduzido tamanho da amostra incluída neste estudo é, sem dúvida, uma das 

principais limitações do trabalho. Embora os resultados aqui apresentados estejam de acordo 

com o publicado anteriormente por outros autores, convém reforçar que estes devem ser 

analisados com prudência e carecem de confirmação com trabalhos posteriores que incluam 

um maior tamanho da amostra. 

Num trabalho de análise e comparação de resultados obtidos através de diferentes 

métodos de diagnóstico, é importante que exista uniformidade de protocolos de aquisição das 

imagens para possibilitar uma comparação mais fiável e evitar a adição de outras variáveis, 

não controláveis, que podem afetar os resultados per-si. Esta é efetivamente uma das 

principais limitações do trabalho. No caso da Tomografia Computorizada, os dados usados 

para a elaboração desta análise provêm de um total de 21 centros de radiodiagnóstico 

diferentes, tendo sido adquiridos em aparelhos diferentes, com calibrações próprias, 

certamente com diferentes protocolos de aquisição e programas de reformatação das imagens 

adquiridas. Acresce ainda o facto de estes exames terem sido efetuados em espaços temporais 

bastante distintos, com um intervalo de 4 anos entre o exame mais antigo e o mais recente.  
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Além disso, as imagens disponíveis, nalguns casos, limitavam-se apenas a cortes pré-

selecionados do seio maxilar, onde não era possível visualizar todo o estudo radiológico desta 

estrutura. Sempre que as imagens foram consideradas insuficientes ou porque o seio maxilar 

não era visível, o paciente foi excluído do estudo. No entanto, foram incluídos pacientes para 

quem não estavam disponíveis todas as sequências de imagens para o seio maxilar e isso 

constituí, certamente, uma das limitações deste trabalho. Outros pacientes não apresentavam 

os dados impressos mas apenas armazenados em CD-ROM. Noutros casos, as imagens 

estavam disponíveis tanto em filme como em CD-ROM.  

Para as Ortopantomografias, a quase totalidade foi adquirida na F.M.D.U.P., algumas 

encontrando-se em filme e outras em suporte digital.  

Com a tamanha diversidade de formatos disponíveis para estes exames, tornou-se 

complexo recolher muitas imagens exemplificativas das situações observadas e, sobretudo, 

difícil de proceder a medidas de altura dos septos no seio maxilar.  

Seria indicado o desenvolvimento de um estudo experimental com exames 

complementares (Ortopantomografias e Tomografias Computorizadas) adquiridos no mesmo 

aparelho e segundo uma técnica padronizada de aquisição e tratamento de imagem, com 

intuito de ser possível obter imagens comparáveis e efetuar registos mais aprofundados 

(nomeadamente medidas e orientação) da morfologia dos septos no seio maxilar. 

Ainda no que se refere às Tomografias Computorizadas, importa salientar que muitos 

autores que estudaram os septos com recurso a estes exames123,129,136,137 utilizaram programas 

de reformatação que lhes forneceram imagens tridimensionais, úteis para analisar a 

morfologia, direção e relação com outras estruturas137. 

Em última análise, o diagnóstico através destes exames complementares carece 

sempre de confirmação clínica. Este ponto é também uma limitação a ter em conta 

proveniente do desenho deste estudo, tal como de muitos publicados123–126,129,132,135–137. 
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7. Conclusão e Perspetivas 

Futuras 
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Dos resultados obtidos através deste trabalho, é possível concluir que os septos no 

seio maxilar são uma variação anatómica frequente com uma prevalência de 62,8% na amostra 

analisada neste estudo (47,7% por seio maxilar) de acordo com as Tomografias 

Computorizadas. Estas estruturas situam-se mais frequentemente na região média (58,7%) do 

seio maxilar e no lado direito (56,5%), no entanto, podem ocorrer em qualquer localização. 

Não foi encontrada nenhuma relação estatística entre a presença de septos, idade, género ou 

grau de edêntulismo. No que diz respeito à Ortopantomografia, o presente trabalho 

demonstrou que este exame complementar origina um diagnóstico incorreto dos septos, 

comparativamente à T.C., em mais de metade dos casos (58,5%). Este exame não é, por isso, 

adequado ao planeamento de uma elevação do seio maxilar com a técnica da janela lateral. 

Qualquer abordagem cirúrgica ao seio maxilar deve ser planeada com recurso a uma T.C. para 

que seja possível detetar a presença, localização e morfologia de septos ou outras variações 

anatómicas na cavidade antral que possam originar complicações durante a cirurgia.  

Pela natureza desta investigação, e pelas limitações anteriormente mencionadas, não 

foi possível estabelecer uma hipótese sobre a etiologia dos septos. Atualmente não foi 

encontrada resposta definitiva para esta questão.  

 Para um conhecimento mais aprofundado da anatomia do seio maxilar e das suas 

variações, são necessários mais estudos anatómicos que incluam amostras de maiores 

dimensões e, preferencialmente, que permitam uma comparação entre os resultados obtidos 

através da observação das Tomografias Computorizadas e do seio maxilar in situ. Como foi 

anteriormente exposto, os resultados da análise da literatura sobre a relação entre a presença 

de septos, perfuração da membrana de Schneider e, eventualmente, não osteointegração dos 

implantes não são concludentes. São necessários mais estudos que possam confirmar, ou não, 

esta relação. Em todo o caso, a presença de um septo pode constituir um obstáculo à cirurgia e 

deve ser diagnosticado. Estas estruturas tanto podem ocorrer em seios maxilares localizados 

apicalmente a um segmento maxilar totalmente edêntulo, parcialmente edêntulo ou mesmo 

com todos os dentes.  

Com a generalização da Tomografia Computorizada por Cone Beam, devem ser feitos 

mais trabalhos que validem este exame para o planeamento cirúrgico de uma abordagem ao 

seio maxilar. 

Não obstante todos os trabalhos que foram apresentados, a origem dos septos no seio 

maxilar continua desconhecida. As teorias relativas ao desenvolvimento congénito ou pós-

extracional foram propostas e muito difundidas na literatura mas ainda não validadas. Mais 
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recentemente, Naitoh et al.130, num trabalho com base em T.C. por Cone Beam, propuseram 

que a origem dos septos residiria na desarmonia entre o alargamento das suturas (mediana e 

transversa do palato) e a aposição e reabsorção ósseas ao nível do processo alveolar e do seio 

maxilar. Um septo desenvolver-se-ia como um suporte para reter o volume e a forma do seio 

maxilar. A direção do septo estaria condicionada pelo crescimento da maxila. Esta teoria 

carece de validação em estudos futuros, uma vez que o próprio desenvolvimento do seio 

maxilar ainda não está completamente estudado39.  
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