Anais do Simpósio de Iniciação Científica da FACIMED, v8, Nov. 2016 – ISSN 2525 - 3484

INCIDÊNCIA DE SINUSITE MAXILAR DE ORIGEM
ODONTOGÊNICA EM UMA CLÍNICA PARTICULAR DO MUNICÍPIO
DE CACOAL-RO
BRAVIN, Priscilla Karolyne1
QUEIROZ, Margarida Jhoma Silva2
LOPES, Juliana Henrique Santos3

Resumo
A proximidade dos ápices dentários dos elementos superiores com a cavidade do seio maxilar
torna possível que acontecimentos odontológicos invadam essa região resultando em sinusite
maxilar. Devido ao significativo número de casos, esse trabalho tem por objetivo identificar a
incidência de sinusites maxilares de origem odontogênica diagnosticadas em pacientes atendidos
entre o período de 2010 e 2015 em uma clínica médica particular no município de Cacoal-RO.
Após aprovação do CEP com o aparecer número 1.589.903, foi realizada análise das fichas
médicas dos pacientes cujo histórico indicasse sinusite maxilar, as informações foram anotadas
em um formulário de coleta de dados para identificar a incidência e quais tratamentos e/ou
problemas odontológicos estão relacionados aos casos. Através da coleta de dados realizada nas
fichas médicas, foi destacado um total de 235 dentro dos critérios da pesquisa. Dessas 235, 23
pacientes apresentavam sinusite de origem odontogênica representando 9,78% das causas de
sinusite maxilar, sendo um valor próximo ao encontrado na literatura de Brook (2006) que relata
a incidência de 10% a 12% de sinusites provenientes de procedimentos odontológicos. Dentro dos
procedimentos odontológicos realizados constatou-se que 56,54% dos casos encontrados eram
decorrentes da instalação de implantes, exodontias representam 21,73%, procedimentos
endodônticos 13,04%, e outros procedimentos representam 8,69% das causas de sinusite maxilar
de origem odontogênica. Conclui-se que os profissionais de todas as especialidades odontológicas
devem estar aptos a identificar complicações que possam ocorrer durante o tratamento, e sinais e
sintomas que indiquem patologias decorrentes do mesmo.
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