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Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma análise retrospectiva de dados contidos 
em prontuários de atendimento, sobre a evolução clínica de 129 implantes zigomáticos 
colocados no seio maxilar de 37 pacientes com maxila desdentada severamente 
reabsorvida (total ou parcialmente), os quais foram reabilitados através da instalação de 
implantes zigomáticos pela equipe de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FROP-USP), durante o período 
março/2007 à novembro/2014. Todos os pacientes incluídos no estudo foram tratados 
usando o mesmo protocolo cirúrgico, técnica ´´sinus slot´´ modificado por Stella. A 
análise foi direcionada a registro de dados relativos as seguintes variáveis: gênero, 
idade, raça, história médica, etiologia, vícios, grau de atrofia óssea, tipo e tamanho dos 
implantes zigomáticos, número de implantes colocados, reabilitação protética, a taxa de 
sobrevivência e de sucesso dos implantes, além das complicações. Os indivíduos foram 
acompanhados por meio de exames clínicos e de tomográficos padronizados. O critério 
de inclusão dos prontuários na amostra foram de pacientes submetidos a esse tipo de 
tratamento, com preenchimento completo de informações e de possuírem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados por um único examinador 
foram transportados para uma planilha eletrônica utilizando o programa Microsoft 
Excel, sendo realizada neste momento uma análise descritiva dos resultados. Trinta e 
sete pacientes consecutivos (25 mulheres, 12 homens; média de idade de 55,64 anos 
[variação: 40-77 anos]) foram tratados. Todos estavam em necessidade de reabilitação 
bucal e tinham atrofia maxilar severa com indicação para a colocação de implantes 
zigomáticos. Cento e vinte e nove implantes zigomáticos foram colocados nesses 37 
pacientes. Dois dos 129 implantes falharam, resultando em uma taxa de sucesso de 
98,44%, com esses dados de acompanhamento. Sinusite do seio maxilar foi a ocorrência 
mais comum (21,62%) entre as complicações encontradas. No entanto, entre os 
implantes que falharam, nenhum foi relacionado com sinusite ou fumo. Concluímos que 
tratamento com implantes zigomáticos representa uma opção previsível para 
reabilitação da maxila atrófica desdentada. No entanto, mais estudos são necessários 
para se relacionar diretamente esses implantes com a sinusite, que apresenta uma 
elevada prevalência nestes casos. 

 

Palavras-chave: Implantes zigomáticos; Sinusite; Maxila atrófica; Implantes dentários; 
Seio maxilar. 
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Abstract 

 

This study aims to present a retrospective analysis of data contained in patient 

records on the clinical course of 129 zygomatic implants placed in the maxillary 

sinus of 37 patients with severely resorbed edentulous maxilla (fully or partially), 

which were rehabilitated by installing of zygomatic implants by staff of Surgery and 

Traumatology Oral and Maxillofacial Ribeirão Preto Dental School (FROP-USP), 

during the period from March/2007 to November/2014. All patients included in the 

study were treated using the same surgical protocol, ''sinus slot'' modified by Stella 

technique. The analysis was aimed at data record the following variables: gender, 

age, race, medical history, etiology, addictions, degree of bone atrophy, type and 

size of zygomatic implants, number of placed implants, prosthetic rehabilitation, the 

survival rate and success of the implant, in addition to complications. The subjects 

were followed through clinical and standardized CT. The criterion for inclusion of 

the records in the sample were patients undergoing this type of treatment, with 

complete filling of information and possess the Informed Consent and Informed. 

The data collected by a single examiner were transported to a spreadsheet using 

Microsoft Excel program, being carried out at present a descriptive analysis of the 

results. Thirty-seven consecutive patients (25 women, 12 men; mean age of 55.64 

years [range, 40-77 years]) were treated. All were in need of oral rehabilitation and 

had severe jaw atrophy indicated for the placement of zygomatic implants. One 

hundred and twenty-nine zygomatic implants were placed in these 37 patients. Two 

of the 129 implants fail, resulting in a success rate of 98.44%, with these tracking 

data. Maxillary sinus sinusitis was the most common event (21.62%) among the 

complications found. However, between implants that have failed, none has been 

associated with sinusitis or smoke. We conclude that treatment with zygomatic 

implants is a predictable option for rehabilitation of edentulous atrophic maxilla. 

However, more studies are needed to relate directly with these implants sinusitis, 

which has a high prevalence in these cases. 

 

Keywords: zygomatic implants, sinusitis, atrophic maxilla, dental implants, 
maxillary sinus. 
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1. INTRODUÇÃO 

Expectativa de vida ou esperança de vida indica quantos anos, em média, as 

pessoas podem viver. Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando um novo padrão 

demográfico que se caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e por 

transformações profundas na composição de sua estrutura etária, com um significativo 

aumento do contingente de idosos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano de 1980, a expectativa de vida ao nascer no Brasil, para a 

população de ambos os sexos era de 62,5 anos, uma diferença de 12,4 anos em relação 

ao apurado em 2013. Assim, ao longo de 33 anos, a expectativa de vida ao nascer no 

Brasil incrementou-se anualmente, em média, 4 meses e 13 dias. Neste período foi 

maior para as mulheres (12,9 anos) do que para os homens (11,7 anos). A diferença 

entre os sexos também vem aumentando no período: em 1980, a diferença entre as 

expectativas de vida de homens e mulheres era de 6,1 anos a mais para as mulheres, em 

2013, foi de 7,3 anos. Ao se fazer uma projeção desses dados para o ano de 2030 a 

expectativa de vida pode chegar aos 78,6 anos. (IBGE; Censo demográfico, 2013) 

Adicionalmente, embora as formas de tratamento para problemas de saúde bucal 

tenham evoluído muito ao longo dos anos ainda é comum correlacionar os idosos com 

perdas dentárias. Segundo o Ministério da Saúde, 68% da população adulta brasileira 

sofre com a atrofia dos maxilares, além disso, 24% dos idosos entre 65 e 74 anos 

perderam todos os dentes, tornando a situação ainda mais urgente. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010) 

Agravando ainda mais este quadro, a perda de elementos dentários normalmente 

irrompidos dá início à perda óssea do processo alveolar, podendo atingir inclusive o 

osso basal dos maxilares. Este processo é conhecido por atrofia maxilar ou mandibular, 

sendo crônico, acumulativo e irreversível. (ATWOOD, 1971) 

Esta atrofia pode ser agravada na presença de: periodontite, lesões periapicais, 

perda dentária precoce, agressões locais (próteses mal adaptadas e exodontias por 

alveolectomias), patologias, trauma crânio-maxilofacial, doença óssea sistêmica, como 

osteoporose e disfunções endócrinas, que limitam a reabilitação oral por meio de 

implantes dentários. (ATWOOD, 1971; ROMEO et al., 2006) 

O termo atrofia é definido como ´´um desperdício de distância; uma diminuição 

no tamanho de uma célula, tecido, órgão, ou parte.´´ (THE GLOSSARY OF 
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PROSTHODONTIC TERMS, 2005). Segundo a lei de Wolff, ´´cada mudança na forma 

e função ou apenas na função do osso é seguida por certas mudanças definitivas na 

arquitetura interna, e de uma alteração igualmente definitiva na sua configuração 

externa, de acordo com leis matemáticas´´, levando a uma reabsorção severa do tecido 

ósseo, incluindo maxila e mandíbula. (WOLFF, 1892; MURREY, 1936) 

O osso é um tecido vivo, rígido e que serve a duas funções primordiais: suporte 

estrutural e metabolismo de cálcio, porém, não admite carga excessiva. Na região 

anterior da maxila o osso alveolar é rapidamente remodelado ocorrendo perda de 25% 

do volume durante o primeiro ano e de 40 a 60% da espessura nos primeiros três anos. 

Como resultado, um rebordo anterior de 8 mm de espessura pode remodelar para menos 

de 3 mm em cinco anos após as exodontias. Nas regiões posteriores, o índice da perda 

óssea inicial é geralmente maior do que nas regiões anteriores, porém o volume inicial 

do rebordo posterior é o dobro do anterior, e mesmo com perda óssea de 50% 

geralmente deixa um volume adequado para instalação de um implante de 4 mm de 

diâmetro. (CARVALHO et al., 2002) 

A maxila sob ação deste fenômeno é composta por um rebordo residual 

gradativamente diminuído e um tecido de mucosa de resistência variada. Estes dois 

componentes formam sua morfologia extrínseca. As variações de altura são vistas ao 

longo do rebordo e proporcionam aos clínicos uma prévia ideia do comprimento do 

implante (XIE et al., 1997). Após a extração dos dentes, há um aumento da atividade 

dos osteoclastos e reabsorção óssea progressiva que pode resultar na maxila, em 

aproximação de rebordos alveolares e estruturas anatômicas importantes (canal 

nasopalatino e seios maxilares), impedindo a colocação do implante convencional. 

(WATZEK, 1996; MARDINGER et al., 2008) 

Durante décadas o tratamento para o edentulismo foi a utilização de próteses 

totais, em relação especial os maxilares atróficos. Adicionalmente, estes maxilares que 

estão associados com muita frequência a diferentes tipos de morbidade (estomatite, 

úlceras traumáticas, e hiperplasia induzida por irritação), dificuldade para alimentação, 

dor, disfunções temporo-mandibulares, alterações psicológicas (depressão), problemas 

sociais (reduzidas interações sociais, oportunidades de educação e oportunidades de 

emprego), além de favorecer a reabsorção progressiva. (COOPER, 2009) 
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Atualmente, existem variadas opções de tratamento cirúrgico reabilitador para 

reabsorção maxilar, total ou parcial, tais como: enxerto ósseo, implantes angulados, 

implantes em região pterigoidea, implantes de ancoragem zigomática (IAZ). Por vezes, 

a instalação de implantes convencionais, em determinadas situações de maxila edentula, 

não podem ser utilizadas devido a reabsorção óssea avançada e/ou a presença de 

pneumatização dos seios maxilares, levando a quantidades insuficientes de tecido ósseo 

para ancoragem dos implantes. Por mais de três décadas, enxerto ósseo antes ou 

simultaneamente com a colocação de implantes, tornou-se rotina na reabilitação oral. 

Várias técnicas de aumento de volume ósseo com o objetivo de aumentar o suporte as 

cargas protéticas e mastigatórias já foram descritos na literatura científica, tais como 

elevação do assoalho do seio maxilar e enxerto ósseo do tipo onlay. (SJOSTROM et al., 

2007; JENSEN & TERHEYDEN, 2009) 

Para a maioria das indicações, osso autógeno continua a ser o "padrão ouro" 

como material de enxertia. Entretanto, riscos e complicações do procedimento de 

enxerto em si, também envolve uma área doadora com a morbidade cirúrgica associada, 

aumento do tempo cirúrgico e custos extras. (APARICIO et al., 2014) 

Esforços têm sido feitos na busca de alternativas para que se possam evitar os 

procedimentos de enxertia. A sutura pterigomaxilar foi identificada como um local 

alternativo para instalação de implantes (GRAVES, 1994). Aparicio e colaboradores 

(2008) sugeriram o uso de implantes inclinados e/ou curtos, para evitar a necessidade de 

procedimentos de elevação do seio maxilar. 

Na busca por novas tecnologias científicas, em 1989 na Suécia o Professor Per-

Ingvar Branemark e sua equipe desenvolveram a técnica da fixação zigomática através 

dos IAZ, buscando uma fixação que proporcionasse uma ancoragem intra-óssea 

eficiente para a reabilitação com prótese total fixa (BOYES-VARLEY et al., 2003). 

Decorrente do sucesso em torno de 96% em mais de 200 fixações zigomáticas, entre 

1989 e 2001 - passou a ser utilizado como ancoragem para próteses fixas implanto-

suportadas nas reabilitações das atrofias maxilares severas. Porém somente após o 

controle de dez anos a técnica foi então divulgada. (BRANEMARK et al., 2004) 

Inicialmente o tratamento foi estabelecido para indivíduos que necessitavam de 

cirurgias ressectivas tumorais onde existia grande perda das estruturas maxilares. 
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Muitos dos pacientes maxilectomizados apresentam áreas de ancoragem apenas na 

região do corpo do osso zigomático. Entretanto, Branemark também interpretou que 

esse tipo de tratamento poderia ser usado em indivíduos vítimas de traumas ou 

portadores de fissuras lábio-palatal. Esta indicação foi estendida para indivíduos 

submetidos a procedimentos de enxertia, os quais haviam falhado, como maneira de 

simplificar o tratamento, aumentar a previsibilidade, além de diminuir custos e 

morbidade. (WEISCHER et al., 1997) 

Os IAZ são implantes auto-rosqueáveis de titânio comercialmente puro com uma 

superfície bem definida. Eles são disponíveis em diferentes comprimentos, de 30,0 a 

52,5 mm (dependendo do sistema). Alguns tipos possuem uma cabeça única com 

angulação de 45° para compensar a angulação entre o zigomático e a maxila. A porção 

que ancora no zigomático possui diâmetro de 4 mm e a porção que fica em contato com 

o processo alveolar residual possui diâmetro de 4,5 mm. A plataforma angular deste tipo 

de implante oferece a possibilidade de parafusar qualquer tipo de abutment do sistema 

Brånemark. (MALAVEZ et al., 2003) 

A limitação anatômica é um achado comum quando se pratica o IAZ, sendo uma 

alternativa às reconstruções com enxertos. A disponibilidade óssea para ancoragem dos 

IAZ é restrita principalmente ao corpo do osso zigomático e secundariamente ao osso 

do processo alveolar residual. A disponibilidade óssea na região zigomática não é 

grande, porém a qualidade é boa, tratando-se de poucos milímetros de osso tipo I ou 

tipo II. Em contrapartida, as regiões alveolares são pobres em qualidade e, muitas vezes, 

em quantidade. A área do rebordo é muito importante para a manutenção do sistema 

devido ao duplo ponto de ancoragem, conhecido por travamento tetracortical. (GOMES, 

2002) 

Kato e colaboradores (2005) investigaram a estrutura interna do osso zigomático 

de cadáveres edêntulos usando tomografia computadorizada, achando a presença de 

trabéculas mais largas e mais grossas no terço apical, promovendo assim o travamento 

inicial dos IAZ. 

Em um estudo cranioscópico realizado em cadáveres, Uchida e colaboradores 

em 2001, constataram que a inclinação de instalação dos implantes zigomáticos variou 

de 43,8° a 50,6°, e que o comprimento destas implantações variou de 44,4 a 54,3 mm. 
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Os autores concluíram que ângulos de inserção inferiores a 43,8° aumentam os riscos de 

perfurações indesejadas da maxila, do zigomático e da fossa infratemporal. Angulações 

superiores a 50,6° aumentam as chances de perfuração do assoalho da órbita. 

A classificação das atrofias maxilares é uma importante ferramenta, pois 

simplifica a descrição do caso, facilita a comunicação entre os clínicos, ajuda no 

planejamento da técnica cirúrgica, além de antecipar e advertir para problemas futuros. 

(BRANEMARK et al., 2001) 

Branemark e colaboradores (2001) propuseram duas classificações dos estágios 

de reabsorção da maxila. A primeira na direção ântero-posterior de I a V, e a segunda 

classificação de A a E, que refere-se à configuração do seio maxilar e a evolução da 

pneumatização proporcional ao grau de atrofia. 

Lekholm & Zarb (1985), classificaram a morfologia óssea em: (A) situação 

clínica de ausência de reabsorção da crista alveolar; (B) moderada quantidade de 

reabsorção de osso alveolar; (C) severa quantidade de reabsorção óssea alveolar com 

osso basal remanescente; (D) reabsorção progressiva do osso basal; (E) severa 

reabsorção de osso basal. Já a qualidade óssea foi classificada em quatro divisões: classe 

I (homogêneo e compacto, maioria do osso residual de cortical); classe II (cortical 

compacta e medular densa, com cortical espessa circundando osso esponjoso); classe III 

(cortical fina e medular densa, com fina camada de osso cortical circundando uma 

quantidade flexível de osso esponjoso); classe IV (cortical final e medular de baixa 

densidade, com fina camada de osso cortical circundando osso esponjoso). Os autores 

relataram que os implantes instalados em osso tipo IV apresentam previsão de sucesso 

muito inferior aos outros tipos de qualidade e quantidade óssea. Devendo ser levado em 

consideração fatores biomecânicos e fisiológicos quando do seu planejamento. 

Após uma análise de 300 crânios secos, em um estudo randomizado transversal, 

Cawood & Howell em 1988, propuseram uma classificação para os maxilares edentulos 

e seu grau de atrofia tanto em altura quanto em espessura óssea. Classe I - dentado, a 

forma não muda significativamente; Classe II – imediatamente após a exdodontia, osso 

alveolar muda sua forma tanto horizontal quanto verticalmente; Classe III – 

arredondado na porção do rebordo, com adequada altura e espessura, seguindo padrão 

previsível; Classe IV – forma de lâmina de faca no rebordo, com adequada altura e 
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inadequada espessura; Classe V – rebordo plano, com altura e espessura inadequadas; 

Classe VI – depressão na região de rebordo e alguma perda basilar evidente. 

Dentre as várias combinações de atrofia maxilar, pode haver situações clinicas 

onde embora não haja tecido ósseo remanescente para a colocação de implantes 

convencionais na região posterior, o mesmo se manifesta favoravelmente na região 

anterior para a colocação de 2 a 4 destes implantes. Nestes casos pode-se associar 2 a 4 

implantes convencionais colocados na região anterior com dois IAZ colocados na região 

posterior, sendo um de cada lado da maxila. (APARICIO et al., 2014.; MALEVEZ et 

al., 2003) 

As contra-indicações para o uso de IAZ incluem: sinusite aguda, presença de 

patologia na maxila ou no zigomático e pacientes incapazes de se submeter a cirurgia de 

implante por causa de doença sistêmica não controlada ou maligna subjacente. As 

contra-indicações relativas incluem: sinusite infecciosa crônica, o uso de bisfosfonatos e 

fumar mais de 20 cigarros por dia. Qualquer patologia do seio maxilar deve 

preferencialmente ser tratada antes da colocação do IAZ. (APARICIO et al., 2014) 

O sucesso das cirurgias para colocação de implantes está condicionado a um 

planejamento fidedigno, que tem a função de fornecer detalhes sobre a quantidade e 

qualidade óssea dos prováveis sítios de implante. Desvios do ângulo de inserção podem 

resultar em um ponto de travamento inadequado, oferecendo risco a estruturas 

anatômicas nobres. O exame clínico provê poucas informações acerca da altura e 

espessura óssea, além de não permitir a avaliação de estruturas críticas, como os seios 

maxilares. (NETO SEGUNDO, 2005) 

Para o planejamento dos IAZ devem ser solicitados exames complementares, 

que podem ser: risco cirúrgico, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada 

(exame eficiente e preciso), biomodelos (prototipagem), guia cirúrgico, exames 

laboratoriais pré-operatórios (coagulograma, eletrocardiograma, hemoglobina glicosada, 

urina tipo I, creatinina, glicemia, hemograma completo). (DUARTE et al., 2004) 

A técnica original para colocação do IAZ recomenda a instalação do implante 

em região de segundo pré-molar, transpassando internamente o seio maxilar para fixar-

se ao corpo do osso zigomático. Para orientação das perfurações é realizada ostectomia 
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em formato retangular, paralela ao longo eixo de inserção do IAZ e, após o acesso ao 

seio maxilar, descolamento da mucosa sinusal. O preparo ósseo é realizado com fresas 

sequenciais, iniciando com uma esférica de 2,9 mm na região palatina do segundo pré-

molar superior. Essa fresa inicial perfura o processo alveolar, transpassa o seio maxilar 

e vai definir a posição de entrada no corpo do zigomático. A próxima fresa tem o 

mesmo diâmetro de 2,9 mm, porém é helicoidal e atravessa o zigomático superiormente 

até a emergência na região da junção do processo frontal e temporal do osso zigomático. 

A seguir uma broca piloto aumenta o diâmetro da perfuração de 2,9 mm para 3,5 mm. O 

preparo final é feito com a helicoidal de 3,5 mm por todo o comprimento da perfuração. 

Existe ainda um escariador de 4,0 mm, usado apenas no processo alveolar residual, em 

situações de alta densidade óssea. A irrigação com soro fisiológico é realizada durante 

toda a instrumentação óssea. Terminada a perfuração, insere-se o implante sob baixa 

rotação e finaliza-se com a chave manual. (BRANEMARK et al., 2004) 

 

Stella & Warner (2000) propuseram uma variação, conhecida como 

simplificação da técnica, a realização de um entalhe de orientação na região do pilar 

zigomático, estendendo-se da base do zigomático a aproximadamente o assoalho do seio 

maxilar, deixando 5,0 mm de osso intacto no rebordo residual. O restante da 

instrumentação é semelhante à técnica original, com a diferença de que a membrana do 

seio não é afastada e não há preocupação em manter sua integridade. Finalmente, o 

aspecto mais importante destacado pelos autores é o posicionamento final dos 

implantes, que na técnica original emerge por palatino do rebordo residual e interfere 

com o desenho final da prótese. O entalhe possibilita um posicionamento mais vertical 

em relação ao plano coronal, com menos da metade da circunferência exposta e a 

plataforma próxima à crista do rebordo residual na altura do primeiro molar. Desta 

forma, o posicionamento do implante zigomático é o mais próximo possível da crista do 

rebordo. 

Branemark e colaboradores em 2001 propuseram mais dois implantes 

complementares posicionados anteriormente às fixações convencionais, emergindo em 

região de incisivo lateral ou canino, baseando-se no conceito de carga imediata. 

Primeiro é colocado o implante equivalente à emergência do incisivo lateral ou canino 

que estará ancorado na porção mais anterior do corpo do zigomático, próximo à parede 

lateral da órbita, na face externa inferior do processo frontal do osso zigomático. A 

partir daí busca-se um paralelismo iniciando a fresagem para instalação do segundo 
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implante, procurando alcançar o centro ou a região mais inferior do corpo do 

zigomático, tangenciando o pilar zigomático correspondente à região de 2° pré-molar ou 

o mais posterior possível ampliando a área do polígono biomecânico, o que facilitará o 

equilíbrio do sistema. 

 

Bothur e colaboradores. (2003), propuseram uma modificação da técnica usando 

cinco IAZ (múltiplos) para reconstruir maxilas atróficas. O primeiro implante é 

colocado na região do 2° molar, o segundo implante na região dos pré-molares e o 

terceiro na região do incisivo lateral. Os autores têm descrito três posições possíveis 

para a localização dos implantes, no entanto eles afirmam que a colocação de dois IAZ 

bilateralmente normalmente é suficiente para a reabilitação. 

Segundo Sutton e colaboradores em 2004, uma reabilitação cirúrgica e protética 

de pacientes edentulos objetiva a restauração da função oral e da forma facial. O 

planejamento do tratamento requer um entendimento dos efeitos da atrofia progressiva 

dos maxilares, e concomitante efeito sobre os tecidos moles da face. 

É importante ressaltar que os estudos vêm demonstrando uma excelente taxa de 

sucesso, o que reitera afirmar que os IAZ são uma excelente modalidade terapêutica.  

Entretanto, devem-se obedecer as premissas básicas do seu conceito filosófico, e 

respeitar tanto as suas indicações como a curva de aprendizagem do cirurgião e do 

protesista envolvidos no tratamento. As perspectivas futuras de melhoria no desenho 

destes implantes, bem como a possibilidade de realização desse protocolo em sistema de 

carga imediata, demonstram a possibilidade de se estender esse benefício para muitos 

pacientes. (HIGUCHI, 2012) 

A epidemiologia da atrofia maxilar é multifatorial e pode envolver fatores como: 

idade, gênero, história médica e vícios. Já o plano de tratamento envolvendo a 

instalação de IAZ deve considerar: grau de atrofia, técnica cirúrgica, quantidade e 

tamanho dos implantes, tratamento de superfície, reabilitação protética, taxa de sucesso, 

sobrevida e complicações. (YATES et al., 2014; STIÉVENART & MALEVEZ, 2010; 

FERNANFEZ et al., 2014) 

Embora a literatura científica tenha relatado índices de sucessos dos IAZ 

variando de 86% a 99,6% (DAVÓ, 2009; FERNANDEZ et al., 2014; YATES et al., 
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2014) ainda muitos aspectos são merecedores de estudos como por exemplo, a 

incidência de complicações. Candel-Marti e colaboradores (2012) realizaram uma 

revisão sistemática da literatura em língua inglesa, publicados de 1987 a 2010, e 

encontraram que a complicação mais prevalente na maioria dos artigos foi a sinusite, 

variando de 1,5% à 18,42%. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 

Analisar de forma retrospectiva, os prontuários de pacientes submetidos a 

colocação de IAZ no curso de residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Faciais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FORP-USP), durante o período de março/2007 à novembro/2014.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto. CAAE nº 50419515.0.0000.5419 

Considerações cirúrgicas e análise dos dados 

Foram analisados de forma retrospectiva, coorte e observacional, os dados 

encontrados nos prontuários de atendimento dos pacientes submetidos a colocação de 

implantes de titânio ósseo-integráveis de ancoragem zigomática. Todos estes pacientes 

foram tratados cirurgicamente no curso de Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Faciais da FORP-USP, durante o período de março/2007 à 

novembro/2014. 

Todos os pacientes eram portadores de atrofia maxilar severa seja decorrente de 

patologia, trauma ou perda dentária, e foram avaliados de forma clínica, física, 

laboratorial e tomográfica (tomografia computadorizada cone bean – feixe cônico). Em 

seguida foram instruídos quanto às opções de tratamento, como por exemplo: enxerto 

ósseo autógeno, implante convencional e/ou IAZ. Quando o paciente optava pela 

colocação de IAZ e apenas dois implantes eram indicados, um de cada lado da maxila, 

era discutido a possibilidade da anestesia local ou geral. Naqueles casos de edentulismo 

maxilar total onde foram necessários quatro implantes, apenas a anestesia geral era 

indicada. Os pacientes que optaram pela anestesia local foram tratados na Clínica de 

Cirurgia da FORP-USP. Já os indivíduos que optaram ou foram indicados pelo 

tratamento sob anestesia geral, foram encaminhados para os hospitais conveniados para 

seguimento do tratamento. Todos os pacientes foram operados pela mesma equipe, 

sendo um lado operado pelo residente do último ano do curso de Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais da FORP-USP e o outro pelo professor 

responsável. 

Durante todo processo, seja durante a anamnese ou na analise da tomografia 

computadorizada, procurou-se alterações locais ou sistêmicas que poderiam contra-

indicar a colocação destes implantes ou mesmo a anestesia geral. 

Pacientes com alguma alteração nos seios paranasais, principalmente nos seios 

maxilares, eram encaminhados ao otorrinolaringologista para avaliação e conduta. 
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Somente após a liberação deste profissional, o processo para a colocação dos IAZ era 

reiniciado. A mesma filosofia era empregada na suspeita de alguma alteração sistêmica, 

como por exemplo, a Diabetes Mellitus. 

Para todos os casos foi requisitado ao Centro de Tecnologia da Informação 

Renato Archer (Campinas, São Paulo) a confecção de protótipo de poliamida com o 

emprego dos arquivos do tipo DICOM obtidos das tomografias computadorizadas 

solicitadas. Esta prototipagem rápida teve dois objetivos, primeiro ajudar no 

planejamento pré-cirúrgico dos implantes (tamanho, diâmetro e posicionamento) e 

segundo, possibilitar o treinamento do residente nesta técnica (Figura 1). É importante 

salientar que não houve custo financeiro para os pacientes, já que o Centro de 

Tecnologia da Informação Renato Archer (Campinas, São Paulo), uma instituição 

Federal, fornecia os protótipos sem custo algum. 

 

Figura 1: Planejamento cirúrgico adicional através do uso de prototipagem 

(cirurgia do protótipo). 

A técnica cirúrgica utilizada em todos os casos foi a de Branemark modificada 

por Stella & Warner em 2000 (sinus slot). Na primeira etapa foram realizadas apenas as 

cirurgias para inserção dos IAZ (primeiro estágio ou fase I, sem carga imadiata), já a 

segunda etapa ocorrida somente após seis meses da primeira, na qual eram realizadas as 

colocações dos parafusos cicatrizadores (segundo estágio ou fase II). Em seguida, 

passadas duas semanas de pós-operatório da fase II os pacientes foram liberados para 

instalação da prótese definitiva. (Figura 2) 
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Figura 2: A) Incisão na região de crista do rebordo alveolar remanescente; B) 

Trans-operatório, após a instalação de 4 IAZ; C) Segundo estágio, 6 meses após a 

instalação dos implantes; D) Radiografia PA de Waters evidenciando posicionamento 

dos implantes; E) Prótese fixa instalada (visão espelhada). 

Este estudo visou analisar criteriosamente os prontuários dos pacientes de modo 

a obter as seguintes informações: 

 Demografia: gênero (masculino ou feminino), idade dos pacientes e raça 

(branca, negra, parda). 

 Hábitos e vícios: uso de drogas lícitas e ilícitas. 

 História médica: perfil do paciente de acordo com a classificação da 

American Society Anesthesiology (ASA). Toda a história médica dos 
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pacientes foram analisadas e tabuladas, como por exemplo, Diabetes 

Mellitus, condições cardiovasculares, doenças do fígado e 

imunossupressão.  

 Grau de atrofia: baseado na classificação de Cawood e Howel (1988); 

tanto para altura quanto para espessura.  

 Tipo de anestesia: local e geral. 

 Tipos de implantes: quantidade, fabricantes, tamanhos, diâmetros, 

tratamentos de superfície. 

 Tipo da reabilitação protética: prótese fixa implanto-suportada ou 

overdenture. 

 Complicações: sinusite, comunicação buco-sinusal, parestesia nervo 

infra-orbitário, dor crônica (após 3 meses), infecção (aguda), mobilidade 

do IAZ ou da prótese – avaliado de forma clínica, palpação e percussão, 

perda do IAZ ou da prótese, quebra do cicatrizador ou conector protético, 

falha do implantes, hematoma, enfisema subcutâneo, deiscência de 

sutura, formas de tratamento das complicações. 

 Índice de sucesso e sobrevida: correlação de informações registradas 

como data da cirurgia, mobilidade do implante avaliada por um membro 

da equipe, dor crônica nos últimos 3 meses pós-operatório, infecção com 

presença de pus e/ou necessidade de antibiótico terapia, radiolucência em 

torno do implante que dificultou reparo tecidual; falha da 

osseointegração.  

 Exames de imagem: TC pré-operatória e prototipagem (planejamento 

cirúrgico); TC pós-operatória. 

No que diz respeito aos critérios de exclusão, destacam-se as restrições abaixo: 

 Idade dos pacientes: menores de 18 anos; 

 Uso de drogas lícitas: fumo – mais de 10 cigarros por dia; álcool – 

somente os que passaram por tratamento para alcoolismo; medicamentos 

– bifosfonados e corticóides); 

 Uso de drogas ilícitas: maconha, crack, cocaína, ecstasy, etc; 

  Pacientes ASA III, IV, V, VI de acordo com a classificação da American 

Society Anesthesiology (ASA).  
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Foram analisados os pacientes com acompanhamento mínimo de 12 meses após 

instalação da prótese definitiva. Cada implante foi definido com sucesso, se ele cumpriu 

a sua função de apoio e ficou estável quando testados individualmente por membros da 

equipe durante os retornos. Os critérios de sucesso utilizados neste estudo foram: 

ausência de dor, a estabilidade dos implantes, a falta de uma excessiva reabsorção óssea, 

ausência de sangramento excessivo, e sucesso radiográfico e/ou tomográfico, como 

sugerido por Misch (1993). 

Após a colocação dos IAZ, os pacientes eram observados uma vez por semana 

durante o primeiro mês e depois quando eram completados seis meses da colocação dos 

implantes. Neste momento uma nova tomografia era requisitada para se averiguar a 

possibilidade da realização do segundo estágio cirúrgico. Após a colocação das 

próteses, novos retornos anuais eram agendados e novas tomografias eram requisitadas. 

O exame clínico de acompanhamento incluiu a avaliação da higiene bucal, saúde dos 

tecidos moles (bolsas peri-implante, dor, exudato, etc), aspectos tomográficos da 

interface osso-implante, implante e estabilidade da prótese, e possível sinusopatia 

maxilar. 

Não houve recrutamento, ou qualquer procedimento foi realizado nos indivíduos 

incluídos na pesquisa. Foram utilizados somente dados encontrados nos prontuários de 

atendimentos de pacientes cujo tratamento estava finalizado. Portanto, dispensa do 

TCLE foi solicitada. 

 
 
Análise dos resultados 
 
Os dados coletados por um único examinador foram transportados para uma 

planilha eletrônica utilizando o programa Microsoft Excel (versão 2010, Seattle, WA.) 

sendo realizada neste momento uma análise descritiva dos resultados obtidos. Tabelas 

foram utilizadas para apresentação e interpretação desses dados. 

Para todas as apresentações houve o auxílio do Software R, versão 3.2.1 e as 

análises, através do SAS 9.2. Para as análises adotou-se um nível de significância de 

5%. 
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4. RESULTADOS 
 
 
 

Foram avaliados 53 prontuários de atendimento de pacientes com maxilas 

severamente reabsorvidas os quais foram reabilitados através da instalação de IAZ. 

Após análise dos critérios necessários para realização dessa pesquisa segundo nossa 

metodologia, 16 foram excluídos restando portanto, 37 prontuários para análise. 

O aspecto demográfico foi avaliado com base nos dados referentes à idade, 

gênero e raça. Dos 37 prontuários incluídos, 25 eram de pacientes do gênero feminino 

(67,6%) e 12 gênero masculino (32,4%), em uma proporção de 2,1:1. As idades 

variaram de 40 a 77 anos (média: 55,6 anos) no geral; 40 a 74 anos para os homens 

(média: 54,2 anos) e 44 a 77 anos para as mulheres (média: 56,4 anos). Em relação à 

raça, 31 pacientes (83,8%) eram brancos, 1 paciente (2,7%) negro, e 5 pacientes 

(13,5%) eram pardos. Todos os pacientes tiveram perda dentária precoce como etiologia 

da reabsorção severa da maxila.  

Em relação a história médica desses indivíduos, com base na classificação da 

American Society of Anaesthesiologists (ASA), 13 pacientes eram ASA I (5 homens e 8 

mulheres) e 24 ASA II (7 homens e 17 mulheres), dos quais oito foram tratados sob 

anestesia local e 29 sob anestesia geral. Todos os pacientes sob anestesia geral 

receberam quatro implantes zigomáticos e sob anestesia local receberam no máximo 

dois. 

Apenas 3 pacientes eram fumantes fazendo uso de menos de 10 cigarros por dia 

(20%); 3 eram consumidores de álcool de forma social (20%); somente 1 era ex-

fumante e consumidor de álcool associado (6,7%); e 8 eram ex-fumantes somente 

(53,3%). 

Com relação ao grau de atrofia óssea, seguindo a classificado de Cawood e 

Howel, em 1988, foi observado que: 3 pacientes (8,1%), 1 homem e 2 mulheres, eram 

classe IV; 16 pacientes (43,2%), 4 homens e 12 mulheres, eram classe V; 18 pacientes 

(48,7%), 7 homens e 11 mulheres, eram classe VI. 

Um total de 129 IAZ foram instalados, sendo que 111 foram da marca 

Conexão e 18 da Neodent. Entre os subtipos da marca Conexão, 73 IAZ (56,6%) 

foram Master Zigo, 32 IAZ (24,8%) foram Master Zigo Easy Porous e 6 IAZ (4,6%) 

foram Master Zigomax. Os 18 IAZ (14%) instalados da marca Neodent eram de 

superfície lisa. Para a reabilitação protética, foram colocadas 3 overdentures e 34 
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próteses fixas. Nenhuma prótese foi perdida. Todos os achados supracitados, podem ser 

melhor visualizados nas Tabelas 1 e 2. 

Determinadas variáveis de dados (idade, gênero, raça, história médica, grau de 

atrofia) foram consideradas como critérios relevantes, que pudessem estar mais 

diretamente relacionados com perfil dos pacientes e o tratamento proposto. Portanto, 

uma correlação (cruzamento de dados) foi realizada entre eles. 

A média de idade para o gênero feminino foi de 56,4 anos enquanto que para o 

gênero masculino foi de 54,2 anos. A grande maioria dos pacientes que buscaram esse 

tratamento era do gênero feminino de raça branca (80%). Foi evidenciado também, que 

entre eles 68% são ASA II, e portanto apresentam algum tipo de comprometimento 

sistêmico, que deve ser levado em consideração ao se confrontar com alguma 

complicação durante o tratamento. Graus de reabsorção óssea severa de classe V e VI 

(48 e 44%, respectivamente) presentes nas mulheres, também torna-se um perfil 

característicos dos pacientes que frequentemente são submetidos a essa forma de 

tratamento. (Tabela 2) 
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Tabela 1: Distribuição descritiva dos dados variáveis analisados, em padrão geral. 

Variável N Média Desvio-padrão Mínimo Mediana Máximo 

Idade 37 55,6 9,5 40,0 51,0 77,0 

              

Variável 
Total de 

casos 
% 

Proporção       

Gênero             

Feminino 25 67,6 2,1:1       

Masculino 12 32,4         

              

Raça             

Branca 31 83,8         

Negra 1 2,7         

Parda 5 13,5         

              

HM/ASA             

ASA I 13 35,1         

ASA II 24 64,9         

              

Vícios             

Álcool 3 20,0         

ex fumante 8 53,3         

ex fumante / alcool 1 6,7         

fumante 3 20,0         

              

Atrofia             

Classe IV 3 8,1         

Classe V 16 43,2         

Classe VI 18 48,7         

              

Anestesia             

Local 8 21,6         

Geral 29 78,4         

 
            

Tratamento de 
superfície 

    
        

Neodent 18 14,0         

Master Zigo 73 56,6         
Master Zigo Easy 

Porus 
32 24,8 

        

Master Zigomax 6 4,6         

              

Prótese             

Fixa 34 91,9         
Overdenture 3 8,1         

              



40 
 

 

Tabela 2: Confronto de dados variáveis relevantes ao perfil do paciente (idade, raça, 

história médica, grau de atrofia) em relação ao gênero. 

 

Variável 
Gênero 

Feminino Masculino 

Idade (Média (DP))* 56,4 (9,3) 54,2 (10,2) 

      

Raça     
Branca 20 (80,0%) 11 (91,7%) 
Negra 1 (4,0%) 0 (0,0%) 
Parda 4 (16,0%) 1 (8,3%) 

      

HM/ASA     
ASA I 8 (32,0%) 5 (41,7%) 
ASA II 17 (68,0%) 7 (58,3%) 

      

Atrofia     
Classe IV 2 (8,0%) 1 (8,4%) 
Classe V 12 (48,0%) 4 (33,3%) 
Classe VI 11 (44,0%) 7 (58,4%) 

*DP (desvio padrão) 

 

Diversos comprimentos de IAZ foram colocados ao longo do período em que 

essa forma de tratamento foi utilizada. Esses comprimentos variaram de 30,0 mm a 55,0 

mm. Os comprimentos mais comumente utilizados para os tratamentos foram 50,0 mm 

(20,2%) e 45,0 mm (23,3%). Destacando-se, que os implantes de menor comprimento 

foram mais frequentemente colocados na região posterior, quando comparados com os 

da região anterior. (Tabela 3) 

 

Tabela 3: Distribuição dos comprimentos dos IAZ colocados, em relação a 

região onde foram inseridos. 

 

Comprimentos dos IZ (mm) Total Anterior Posterior 

35 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (100%) 

40 21 (16,3%) 5 (28,6%) 16 (71,4%) 

42,5 22 (17,1%) 2 (9,1%) 20 (90,9%) 

45 30 (23,3%) 12 (40%) 18 (60%) 

47,5 11 (8,5%) 5 (45,5%) 6 (54,5%) 

50 26 (20,2%) 18 (69,2%) 8 (30,8%) 

55 18 (14%) 14 (77,8%) 4 (22,2%) 
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Outro ponto relevante é a diferença entre os gêneros e os comprimentos dos IAZ 

utilizados quando comparados com a região onde foram inseridos. Os comprimentos 

mais utilizados na região anterior no gênero masculino foram os de 55,0 e 50,0 mm, 

enquanto no feminino foram 50,0 e 45,0 mm. Na região posterior os comprimentos mais 

utilizados no gênero masculino foram 45,0 e 50,0 mm, enquanto no feminino foram 

40,0 e 42,5 mm (mesma quantidade). (Tabela 4)  

 

Tabela 4: Distribuição dos comprimentos dos IAZ colocados, em relação ao gênero e a 
região onde foram inseridos.  

 

 

 

Do total de 37 pacientes da amostra, 18 (48,6%) apresentaram algum tipo de 

complicação. As complicações pós-operatórias decorrentes do tratamento cirúrgico 

foram: parestesia do nervo infra-orbital (1 caso), comunicação buco-sinusal (1 caso), 

hematoma (2 casos), perda do implante (2 casos), dor crônica (3 casos), deiscência de 

sutura (4 casos), infecção aguda (5 casos), e apresentando-se como a mais prevalente, a 

sinusite maxilar (8 casos - 21,6%). (Tabela 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento dos IAZ 
(mm) Total 

Anterior Posterior 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

35,0 1 (0,6%) 0 0 0 1 

40,0 21 (16,3%) 2 3 2 14 

42,5 22 (17,1%) 0 2 4 14 

45,0 30 (23,3%) 3 9 7 13 

47,5 11 (8,5%) 1 4 1 5 

50,0 26 (20,2%) 4 14 6 2 

55,0 18 (14%) 8 6 3 1 

TOTAL 129 18 38 23 50 
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Tabela 5: Distribuição das complicações pós-operatórias relacionadas ao tratamento 
cirúrgico durante o período de acompanhamento.  

 
 

Complicação  (n=37) 
Total de 

casos 
% 

Não 19 51,4 

Sim 18 48,6 

      

Sinusite 8 21,6 

Infecção (aguda) 5 13,5 

Deiscência de sutura 4 10,8 

Dor crônica (após 3 meses) 3 8,1 

Perda do implante 2 5,4 

Hematoma 2 5,4 

Comunicação buco-sinusal 1 2,7 

Parestesia nervo infra-orbital 1 2,7 

 
 

 

Todos os pacientes que apresentaram sinusite maxilar, foram tratados com 4 

IAZ, sendo 87,5% deles do gênero feminino. O aparecimento do primeiros sinais e 

sintomas de sinusite variou de 10 meses a 5 anos após a inserção dos IAZ. Seis 

pacientes desse grupo eram ASA II, no entanto, suas doenças de base (hipertensão, 

colesterol alto, diabetes), não apresentavam qualquer correlação direta para serem 

susceptíveis para sinusite. Não houve qualquer correlação entre o aparecimento da 

sinusite com o vício, visto que apenas dois eram ex-fumantes e seis não apresentavam 

vícios. Dos oito pacientes com sinusite, seis apresentavam grau de atrofia classe VI, e 

receberam tratamento com implantes cuja superfície havia sido tratada com ataque 

ácido. Nenhum paciente com sinusite teve perda de implantes. (Tabela 6) 
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Tabela 6: Distribuição de dados variáveis em relação aos pacientes que tiveram 

sinusite no período pós-operatório. 

Variável 
Total de 

casos % 

Gênero     

Feminino 7 87,5 

Masculino 1 12,5 

   HM/ASA 
  ASA I 2 25,0 

ASA II 6 75,0 

   Vícios 
  Ex-fumante 2 25,0 

Sem vício 6 75,0 

   Grau de atrofia 
  Classe V 2 25,0 

Classe VI 6 75,0 

   Período da perda 
  < 1 ano 4 50,0 

Entre 1 ano e 2 anos 2 25,0 

> 2 anos 2 25,0 

   Tratamento de superfície 
  Master Zigo  6 75,0 

Master Zigo Easy 

Porous 2 25,0 

 

Apenas dois IAZ, sendo um da Neodent e um da Conexão (Master Zigo), 

foram perdidos entre os 129 instalados. Destes dois IAZ perdidos, 1 foi inserido em 

paciente do gênero feminino e outro em paciente do gênero masculino. Estes 2 IAZ 

perdidos haviam sido instalados no lado esquerdo e na região posterior da maxila. O 

fracasso de ambos, ocorreu no período pós-operatório de 5 e 7 meses. Nenhum vício 

e/ou história médica positiva para alguma doença de base teve influência na perda dos 

implantes, visto que todos eram ASA I. Os dois pacientes que apresentaram perda dos 

IAZ eram portadores dos mais extremos graus de reabsorção óssea (classe V e VI). A 

taxa de sucesso dos IAZ instalados pela nossa equipe no período de 7 anos, foi de 

98,4%.  (Tabela 7)  
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Tabela 7: Distribuição de dados comparativos entre os pacientes que 

apresentaram perda de IAZ.  

 

Idade Gênero Raça HM/ASA Vícios Atrofia 
Tratamento 

de 
superfície 

Período 
perda 

Região 
perda 

49 Feminino Branca ASA I Álcool Classe V Neodent 
7 meses 

PO* 
Posterior 
esquerda 

40 Masculino Branca ASA I Sem vício Classe VI  
Master 

Zigo 

5 meses 
PO* 

Posterior 
esquerda 

*PO (pós-operatório) 
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5. DISCUSSÃO 
 

A expectativa de vida do brasileiro ao nascer aumentou 12,4 anos entre 1980 e 

2013, segundo o IBGE. As projeções do mesmo instituto mostram que essa variável 

vem aumentando a cada ano. De acordo com dados recentes, a expectativa de vida ao 

nascer subiu de 74,6 anos de idade para 74,9 -  de 2012 para 2013. Ao se fazer essa 

projeção para o ano de 2060, essa faixa etária pode chegar a 81,2 anos (IBGE; censo 

demográfico, 2013). Apesar do aumento nos índices desse indicador social, o país ainda 

se encontra abaixo da realidade de muitos países desenvolvidos. O percentual médio do 

Brasil no quesito esperança de vida não reflete totalmente a realidade, pois muitas 

particularidades regionais são camufladas. Desse modo, temos diversos percentuais de 

expectativa de vida que oscilam de acordo com cada estado. Especificamente para o 

estado de São Paulo, essa expectativa, atualmente, é de 74,2 anos. (IBGE, 2015) 

Adicionalmente a expectativa de vida apresentou mudanças específicas em 

relação ao gênero, as quais vêm aumentando ao longo dos anos: em 1980, a diferença 

entre as expectativas de vida de homens e mulheres era de 6,1 anos a mais para as 

mulheres, já em 2013, foi de 7,3 anos (IBGE; censo demográfico, 2013). Tais 

informações, portanto, podem justificar pelo menos em parte o fato de em nosso estudo 

termos encontrado uma média geral de idade de 55,6 anos sendo as mulheres (média: 

56,6 anos) o gênero mais prevalente em relação aos homens (média: 54,2 anos), em uma 

proporção de 2,1:1. Fernandez e colaboradores em 2014, em um estudo realizado na 

América Latina, mais precisamente na Colômbia, encontraram resultados semelhantes 

aos nossos, onde a média de idade foi de 55,5 anos, para pacientes submetidos cirurgias 

de instalação de IAZ. Resultados encontrados no estudo de Davó em 2009, também 

coincidem com os nossos em relação a proporção 2:1 (16 mulheres e 8 homens) de 

prevalência entre os gêneros feminino e masculino, os quais apresentaram média de 

idade de 51,4 anos. 

Infelizmente, embora a população idosa brasileira venha aumentando nos 

últimos anos, cerca de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total, em ambas 

arcadas dentárias. Houve um decréscimo de apenas 1% dos indivíduos que necessitam 

de prótese total em pelo menos uma das arcadas, quando se compara essa população no 

ano de 2003 (24%) até 2010 (23%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Segundo dados 

do próprio Ministério da Saúde, 24% dos idosos entre 65 e 74 anos perderam todos os 

dentes. Adicionalmente, mesmo com um investimento de aproximadamente R$ 600 
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milhões no período de 2002 à nov/2010 (equipes de saúde bucal, postos de atendimento, 

unidades de odontologia móvel e centros de espacialidades), segundo o Ministério da 

saúde 68% da população adulta brasileira sofre com atrofia dos maxilares. 

(MINIATÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Após a extração dos dentes, há um aumento da atividade dos osteoclastos e uma 

reabsorção óssea progressiva pode resultar na maxila, em aproximação de rebordos 

alveolares e estruturas anatômicas importantes (canal nasopalatino e seios maxilares), 

impedindo a colocação do implante convencional (WATZEK, 1996; MARDINGER et 

al., 2008). Essa reabsorção pode ser incrementada na presença de problemas como: 

periodontite, perda dentária precoce, agressões locais (próteses mal adaptadas e 

exodontias por alveolectomias), patologias, trauma bucomaxilofacial, doença óssea 

sistêmica, como osteoporose e disfunções endócrinas, que limitam a reabilitação oral 

por meio de implantes dentários (ATWOOD, 1971; ROMEO et al., 2006). A perda 

dentária precoce foi o fator etiológico relatado por todos os pacientes deste estudo como 

causador da atrofia maxilar. Entretanto, é coerente supor que algum ou alguns dos 

fatores contribuintes estiveram presentes no decorrer deste processo degenerativo. 

Pu e colaboradores (2014) avaliaram através de imagens tridimensionais 

(tomografia computadorizada) se existem mudanças relacionadas a idade em bases 

anatômicas, através de mensurações lineares e angulares tanto para maxila quanto para 

o zigomático de pacientes chineses que necessitam de quatro IAZ. Dividiram a amostra 

(n=120) em 3 grupos dentados baseados na idade: de oclusão estabelecida (n= 40; 12-15 

anos), adultos (n=40; 37-40 anos), idosos (n=40; 62-65 anos). Um grupo comparativo 

de 40 edentulos, com idade de 62-65 anos, foi utilizado. Gênero não foi um fator 

significativo. O osso zigomático mudou com a idade resultando em mudanças lineares e 

angulares em as áreas de inserção do IAZ. O comprimento da inserção dos implantes 

tornou-se maior com a idade nos grupos dentados. Para ambas as áreas de inserção dos 

IAZ, os comprimentos ântero-posterior da maxila e zigomático foram maiores nos 

grupos de idosos dentados. Entretanto, mudanças relacionadas à idade que ocorreram 

nos idosos desdentados permanecem obscuras, com diferentes variações, dependendo 

do grau de atrofia. Além disso, todos os resultados indicam que essas mudanças são 

fatores que devem ser considerados no que diz respeito à segurança do protocolo de 

quatro implantes. 
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Embora dados como gênero e idade sejam bem relatados em estudos 

retrospectivos envolvendo pacientes com maxila severamente reabsorvida que foram 

reabilitados através de IAZ, nenhum estudo na literatura apresenta informações a 

respeito da raça desses pacientes. Nossos resultados apontaram uma prevalência de 

pacientes brancos (83,8%) que foram submetidos a instalação de IAZ, entre os quais 

80% são mulheres. Apenas 1 paciente (2,7%) foi da raça negra. Fato que nos levou a 

especular se os pacientes negros têm menores condições socioeconômicas, menos 

acesso a informações sobre esta opção de tratamento e/ou têm menor reabsorção óssea 

gradual em comparação com outras raças.  

Recuperação da função mastigatória com implantes dentários em pacientes com 

volume ósseo suficiente pode ser obtida com sucesso em diversas situações clínicas, e 

com resultados aceitáveis em longo prazo. No entanto, a atrofia do rebordo alveolar 

remanescente, principalmente em região posterior, torna-se um grande desafio para 

cirurgiões bucomaxilofaciais e protesistas. A maxila severamente reabsorvida constitui 

um problema terapêutico difícil devido ao volume ósseo insuficiente para permitir a 

colocação de um número e comprimento adequados de implantes (BECKTOR et al., 

2005). A severa reabsorção alveolar posterior combinada com o aumento da 

pneumatização do seio maxilar, muitas vezes deixa osso insuficiente para a ancoragem 

do implante (MALEVEZ et al., 2004). Ainda mais desafiador são condições tais como: 

fissuras lábio-palatais (PHAM, et al., 2004), aplasia do seio maxilar (CHRCANOVIC & 

FREIRE-MAIA, 2010), e maxilas descontínuas que tem esse defeito decorrente de 

maxilectomia, que culminam em uma complexa anatomia óssea e dos tecidos moles 

adjacentes. (CHRCANOVIC et al., 2010; BEIER, et al., 2012) 

Branemark e colaboradores (2001) afirmaram que a classificação é uma 

importante ferramenta pois simplifica a descrição do caso, facilita a comunicação entre 

os clínicos, ajuda no planejamento da técnica cirúrgica, além de antecipar e advertir 

para problemas futuros. Os autores propuseram duas classificações dos estágios de 

reabsorção óssea da maxila. A primeira na direção ântero-posterior de I a V, e a segunda 

classificação de A a E, que refere-se à configuração do seio maxilar e a evolução da 

pneumatização proporcional ao grau de atrofia. Entretanto, as classificações mais 

utilizadas na realização do planejamento cirúrgico, e que são referências de parâmetro 

metodológico em pesquisas científicas, são: a classificação proposta por Cawood & 

Howel (1988), que descreve a quantidade óssea (altura e espessura) em região anterior e 
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posterior de maxila; e a de Lekholm & Zarb (1985) que leva em consideração a 

qualidade óssea (I, II, III, IV). Baseado na classificação de Cawood & Howel (1988), 

três graus de atrofia óssea da maxila, classes IV, V, VI, foram encontrados em nosso 

estudo. Sendo que a grande maioria foi classe V (43,2%) e VI (48,7%), evidenciando a 

relação de indicação desse tratamento para os casos de maior severidade de atrofia.  

O osso autógeno continua a ser o "padrão ouro" como material de enxertia 

(APARICIO et al., 2014). Elevação do assoalho do seio maxilar, enxerto sinusal ou 

enxertos onlay através de diferentes abordagens cirúrgicas são comumente propostos, 

com uma taxa de sucesso de 60 à 90% (DEL FABBRO et al., 2004). Resultados a longo 

prazo de enxertos aposicionais com ou sem osteotomia Le Fort I tem uma taxa de 

sucesso de 85 à 90% (NYSTRÖM et al., 2009). Apesar dos bons resultados, essas 

técnicas muitas vezes requerem cirurgia longa e invasiva, um tempo de tratamento 

maior até a colocação do implante, além de algumas morbidades relacionadas com os 

sítios doadores e receptores (contaminação ou exposição do enxerto, dor pós-operatória, 

custos extras, etc). Adicionalmente, os pacientes têm que esperar por vários meses antes 

de serem totalmente reabilitados. (JÖSTRÖM et al., 2007) 

Diferentes opções de tratamento vêm sendo descritas para maxila severamente 

reabsorvida como alternativa para se evitar a necessidade do enxerto ósseo, incluindo: 

os implantes angulados em região paranasal (GRAVES et al., 2011), implantes em 

região de apófise pterigoidea (BIDRA et al., 2011),  implantes curtos e largos (MALÓ 

et al., 2007) e IAZ. (STELLA & WARNER, 2000) 

Ferrara & Stella (2004) apontaram os IAZ como uma excelente alternativa aos 

procedimentos de enxertia por levantamento do assoalho do seio maxilar para pacientes 

com maxila severamente reabsorvidas. A inserção desses implantes em região posterior 

através da técnica do sinus slot tanto unilateral quanto bilateralmente, está entre suas 

indicações, e apresentaram uma taxa de sucesso de 96%.  

Para o planejamento dos IAZ devem ser solicitados exames complementares, 

que podem ser: risco cirúrgico, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada 

(exame eficiente e preciso), biomodelos (prototipagem), guia cirúrgico, exames 

laboratoriais pré-operatórios (coagulograma, eletrocardiograma, hemoglobina glicosada, 

urina tipo I, creatinina, glicemia, hemograma completo) (DUARTE et al., 2004).  
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Como o aumento da expectativa de vida e o advento de melhores terapias e 

medicamentos, um número cada vez maior de pacientes desdentados totais ou parciais 

tem procurado tratamento odontológico. Entre estes pacientes podemos encontrar 

fumantes ou ex-fumantes, que receberam ou não radioterapia para tratamento de câncer 

na região da cabeça e pescoço, ou que se apresentam Diabetes Mellitus ou osteoporose. 

(CHEN et al. 2013). Como grande parte dos pacientes portadores de atrofia maxilar 

severa apresentam idade mais avançada, naturalmente comorbidades associadas a isto 

estarão presentes. Assim sendo, devida atenção deve ser dada durante a anamnese de 

pacientes candidatos a instalação de IAZ. Entre os 37 pacientes operados pela nossa 

equipe e incluídos nesse estudo, 24 eram ASA II (64,9%) e 13 ASA I (35,1%), 

mostrando assim a importância de uma adequada avaliação pré-operatória.  

A osteoporose, que apresenta uma alta prevalência na população idosa, tem uma 

contraindicação relativa para o tratamento por implantes dentais (GAETTI-JARDIM et 

al. 2011). Segundo Buser e colaboradores (2000), pacientes expostos à irradiação 

(radioterapia) antes ou depois da instalação de implantes, ou pacientes com Diabetes 

Mellitus grave ou mesmo fumantes inveterados, apresentam um aumento significativo 

do risco de terem falhas destes implantes. Em nosso estudo, constatamos que somente 3 

pacientes eram fumantes (20%) e 3 pacientes faziam uso de álcool socialmente (20%). 

Já o número de ex-fumantes (8) teve prevalência de 53,3%. Somente 2 pacientes 

tiveram falha de IAZ em nossos resultados (um implante para cada paciente), no 

decorrer do período de acompanhamento. Surpreendentemente, nenhum deles era 

fumante ou ex-fumante, e nem mesmo apresentaram correlação da história médica como 

fator predeterminante para falha do tratamento, um vez que ambos eram ASA I.  

O tipo de anestesia (local ou geral) tem relação direta com a história médica, 

grau de atrofia, técnica cirúrgica, quantidade de IAZ a serem instalados e o tempo 

cirúrgico. Dos 37 pacientes, 8 foram submetidos a anestesia local (21,6%) e 29 sob 

anestesia geral (78,4%). Acreditamos que o tipo de anestesia deve ter seu nível de 

efetividade compatível a invasividade do procedimento e tempo cirúrgico. Portanto, 

todos os pacientes que receberam 4 IAZ foram submetidos ao procedimento sob 

anestesia geral, já os pacientes que se submeteram a anestesia local, receberam no 

máximo 2 IAZ. Corroboramos assim, com Yates e colaboradores (2014) reconhecendo 

o potencial dos IAZ serem colocados com sucesso sob anestesia local somente e/ou com 
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sedação. No entanto, somente o ambiente hospitalar e a anestesia geral garantem as 

condições ideais para colocação de 4 IAZ e fornecem as condições adequadas para lidar 

com as possíveis complicações trans-operatórias. 

 A tomografia computadorizada é essencial no tratamento de maxilas 

severamente reabsorvidas, pois: a) permite a adequada avaliação do esqueleto facial e 

suas estruturas, como por exemplo, os seios maxilares e ossos zigomáticos e maxila; b) 

seus arquivos podem ser utilizados para se obter a prototipagem rápida que auxilia 

sobremaneira o planejamento cirúrgico. Juntos, a tomografia computadorizada e 

protótipo podem fornecer informações importantes como a quantidade e qualidade 

óssea, tamanho e posicionamento dos implantes. Adicionalmente, um guia cirúrgico 

personalizado pode ser obtido destes exames. Entretanto, é importante ressaltar que 

nenhum guia cirúrgico foi requisitado ou utilizado nos pacientes do nosso estudo. 

Stiévenart & Malevez em 2010, relataram a utilização de um guia cirúrgico 

personalizado como causa da falha de 3 IAZ. Para os autores, o guia apresentou 

problemas técnicos, acarretando na inserção dos implantes em posição errada, 

culminando na falha dos mesmos. 

Poucos estudos correlacionam o comprimento dos IAZ em seus critérios de 

análise. Zwahlen e colaboradores (2006) mencionaram que implantes de 40,0 mm e 

45,0 mm de comprimento foram mais comumente utilizados para a região posterior. Os 

autores realizaram um estudo clínico retrospectivo onde IAZ foram associados com 

implantes convencionais posicionados na região anterior. Os mais frequentemente 

utilizados na amostra do nosso estudo foram de 45,0 mm e 50,0 mm, coincidindo com 

os comprimentos mais utilizados por Ahlgren e colaboradores (2006) e Davó (2009). 

Nosso estudo mostrou também que para tratamento com 4 IAZ, os de maior 

comprimento foram utilizados na região anterior e os de menor comprimento na região 

posterior. Isto pode ser explicado pelo fato de que na região posterior a distância entre o 

ponto de inserção (processo alveolar residual) e o de ancoragem (corpo do zigomático) 

do IAZ ser menor quando comparada com a região anterior. Outro ponto relevante é a 

diferença entre os gêneros e os comprimentos utilizados. Em nosso estudo os 

comprimentos mais utilizados na região anterior no gênero masculino foram os de 55,0 

e 50,0 mm, enquanto no feminino foram 50,0 e 45,0 mm. Na região posterior os 

comprimentos mais utilizados no gênero masculino foram 45,0 e 50,0 mm, enquanto no 
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feminino foram 40,0 e 42,5 mm (mesma quantidade). Provavelmente a utilização de 

comprimentos maiores no gênero masculino se deu por 2 fatores: a) anatomicamente em 

média o esqueleto facial do gênero masculino apresenta maiores dimensões que o 

feminino, e b) a reabsorção do processo alveolar residual após a remoção dos dentes se 

manifesta mais intensamente no gênero feminino em relação ao masculino. Os dados 

relacionados ao comprimento dos IAZ, região de inserção e gênero dos pacientes são 

importantes, pois auxiliam no planejamento pré-operatório (virtual ou prototipagem), 

favorecendo uma melhor previsibilidade do tratamento. 

Algumas técnicas cirúrgicas específicas para o IAZ também surgiram como 

forma de simplificar o tratamento, aumentando a previsibilidade e diminuindo a 

morbidade. Branemark em 1988 foi quem primeiro descreveu a técnica, inicialmente 

usada para pacientes com considerável perda óssea decorrentes de trauma, ressecção 

tumoral em maxila ou defeitos congênitos. Posteriormente, Stella & Warner (2000), 

preconizaram uma modificação, na qual não há a realização da janela óssea na região 

anterior do seio maxilar, mas sim um entalhe de orientação para inserção do implante. 

Este slot é realizado lateralmente ao pilar zigomático sem que haja preocupação com a 

integridade da membrana do seio maxilar. Atualmente, essa técnica tem uma maior 

aceitação mundialmente, e pode ser igualmente usada para casos de maxilas atróficas 

totalmente edentulas, cuja etiologia foi a perda dentária precoce. Outras técnicas tem 

surgido desde então, como por exemplo: técnica exteriorizada, abordagem 

minimamente invasiva com o uso de guias de perfuração e abordagem cirúrgica por 

navegação assistida por computador. Entretanto estas técnicas tem tido menor aceitação 

e indicações mais específicas. (VAN STEENBERGHE et al. 2003; SCHARMM et al., 

2000) 

A técnica descrita por Stella & Warner (2000) é a utilizada por nós, sendo 

portanto, a técnica utilizada em todos os pacientes deste estudo. Quando comparamos 

esta técnica com a orginal de Branemark e colaboradores (1988), duas vantagens são 

observadas: a) possui uma curva de aprendizado menor e b) permite que os implantes 

fiquem menos palatinizados. Chrcanovic e colaboradores (2013) realizaram um estudo 

de revisão sobre as técnicas cirúrgicas de inserção de IAZ existentes, e observaram que 

a técnica do sinus slot foi a que apresentou um menor número de falhas (1 entre 90 IAZ 

colocados), favorecendo assim a um taxa de sucesso de 98,9%. 
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Albrektsson e colaboradores (1986) propuseram os critérios de sucesso para 

implantes dentários osseointegráveis convencionais, os quais se destacam os seguintes: 

um implante deve permanecer individualmente imóvel quando testado clinicamente; 

uma radiografia não deve demonstrar qualquer evidência de radiolucência peri-

implante; a perda de massa óssea vertical deve ser inferior a 0,2 milímetros anualmente 

após o primeiro ano em função; o desempenho do implante individualmente deve ser 

caracterizado por uma ausência de sinais e sintomas persistentes e/ou irreversíveis, tais 

como dor, infecções, neuropatias, parestesia, ou violação do canal mandibular; uma taxa 

de sucesso de 85%, no final de um período de dez anos ser um critério mínimo para o 

sucesso. 

Vários estudos (DAVÓ, 2009; FERNANDEZ et al., 2014; YATES et al., 2014)  

coletaram informações sobre taxa de sucesso da reabilitação de maxilas severamente 

reabsorvidas através da instalação de IAZ, e afirmam que esta taxa varia 86 à 100%. 

Sendo que esta taxa de sucesso varia de acordo com a metodologia, número da amostra, 

técnica cirúrgica e tempo de acompanhamento pós-operatório utilizado para cada um. O 

presente estudo encontrou uma taxa de sucesso de 98,4% quando 4 IAZ foram 

colocados através da técnica do sinus slot. Corroborado assim com os percentuais 

descritos na literatura, como no estudo de Wang e colaboradores (2015) que 

encontraram um percentual de sucesso de 96,7%. Em um estudo retrospectivo, 

observacional e de coorte, Yates e colaboradores em 2014, analisaram e reportaram a 

sobrevida dos IAZ em pacientes portadores de maxilas severamente reabsorvidas. 

Quarenta e três IAZ foram instalados em 25 pacientes, sob anestesia geral (fossem eles 

ASA I ou II), e tiveram um acompanhamento por um período de 5 a 10 anos. Técnica 

do sinus slot, foi a empregada e os implantes usados foram Nobel Biocare Zygoma 

(Nobel Biocare, Gothenburg, Sweden) de superfície usinada (tratada). Dos 25 pacientes 

(13 eram mulheres e 12 homens; média de idade 64 anos) 19 eram não fumantes. 

Apenas 6 IAZ foram perdidos durante esse período permitindo, aos autores afirmarem 

que a taxa de sucesso para essa opção de tratamento foi de 86%, sendo portanto uma 

importante opção de tratamento com bom sucesso a longo prazo. 

A taxa de sucesso está diretamente relacionada com o número de implantes 

perdidos. Em nosso estudo, somente 2 IAZ (um da Neodent e um da Conexão [Master 

zigo]) apresentaram falha entre 129 instalados, sendo 1 em um paciente do gênero 
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feminino e outro em paciente do gênero masculino. Os dois implantes perdidos haviam 

sido instalados na região posterior esquerda. É importante ressaltar que a ancoragem 

óssea dos implantes na região posterior é significativamente menor quando comparada 

com a região anterior. A perda de ambos os implantes ocorreu no período pós-

operatório de 5 e 7 meses. Chrcanovic & Abreu, 2013; Stiévenart & Malevez, 2010; 

Balshi e colaboradores 2009, observaram que a perda de IAZ ocorreu no período pós-

operatório compreendido entre 6 meses a 1 ano. A principal razão por eles apresentada 

foi a falha da osseointegração. O grau de atrofia maxilar apresentados pelos pacientes 

do nosso estudo que perderam os IAZ foram classe V e VI de Cawood e Howel (1988) e 

nenhum deles mostrou qualquer vício que pudesse estar relacionado com a perda. Yates 

e colaboradores (2014) também não observaram nenhuma relação entre gênero, história 

médica (ASA) e tabagismo com falha de IAZ. Assim, as perdas parecem estar mais 

diretamente relacionadas com os graus mais elevados de atrofia, sendo o primeiro ano 

de pós-operatório o período crucial para possíveis falhas. No entanto, a causa aparente 

para a falha da osseointegração ainda parece incerta. 

 Zwahlen e colaboradores (2006) e Balshi e colaboradores (2009) defendem que 

IAZ geralmente falham em decorrência dos seguintes fatores: ângulo de inserção 

limitado pela constante mudança da área anatômica do osso zigomático e também pela 

angulação de 45o entre a cabeça hexagonal e o longo eixo do implante; danos a 

membrana sinusal que pode levar a ocorrência de sinusite maxilar; se o travamento 

inicial for deficiente, o braço de alavanca ao longo do IAZ pode resultar em forças 

laterais e rotacionais mais intensas.  

Na busca por informações sobre as complicações relacionadas aos IAZ, alguns 

autores encontraram algumas mais comuns, como: parestesia do nervo infraorbitário, 

deiscência de sutura, hematoma, falha do implante, comunicação buco-sinusal, infecção, 

sinusite maxilar. Entre elas, a sinusite maxilar se destaca como a mais prevalente, com 

uma taxa que varia 1,8 à 18,4%.  Embora sejam poucas e relativamente comuns, podem 

aumentar ao longo de tempo, especialmente a sinusite (CHRCANOVIC & ABREU, 

2013; CANDEL-MARTI et al., 2012). Outros tipos de complicações como invasão da 

cavidade orbitária e invasão intracranial, também podem ser encontradas na literatura, 

entretanto, essas situações são raras. (KAHNBERG et al., 2007; DAVÓ et al., 2010; 

REYCHLER & OLSZEWSKI, 2010 ) 
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Fernandez e colaboradores (2014) analisaram retrospectivamente 244 IAZ 

instalados entre os anos de 2009 e 2013, em indivíduos com maxilas atróficas. Cento e 

onze implantes foram colocados em 40 mulheres e 133 implantes em 40 homens. A 

técnica cirúrgica utilizada foi a Branemark e colaboradores (1988). Taxa de 

complicação foi de 9,9%, onde a mais prevalente foi a sinusite (7,5%), seguida de 

parestesia, fístula buco-sinusal e apenas um caso de perda de implantes (0,4%). 

Em nossa casuística, 18 (48,6%) dos 37 pacientes apresentaram uma ou mais 

complicações pós-operatórias. Especial atenção deve ser dada a sinusite, uma vez que se 

apresentou como a mais prevalente, atingindo 8 (21,4%) dos 37 pacientes, seguida pela 

infecção aguda que acometeu 5 pacientes (13,5%). Entretanto, com exceção de um caso 

de parestesia parcial permanente, todas as complicações pós-operatórias observadas em 

nossa amostra foram passiveis de tratamento e nenhuma delas, incluindo a parestesia, 

ocasionou a perda de IAZ. 

A inflamação do seio maxilar interfere com a sua drenagem normal, causando 

retenção de muco, diminuindo do transporte mucociliar, diminuindo o pH e oxigenação 

da cavidade, favorecendo assim a predisposição para o crescimento bacteriano. O 

diagnóstico é feito através de avaliações clínicas e imaginológicas. Os sinais clínicos 

incluem congestão, tosse e secreção nasal purulenta durando mais do que os usuais 5 a 

10 dias de uma infecção viral do trato respiratório superior. (MELTZER et al., 2000)  

A presença de parte do IAZ dentro do seio maxilar, as condições anatômicas do 

paciente e variáveis relacionadas à técnica cirúrgica como a perfuração da membrana do 

seio maxilar, podem atuar como fatores locais que contribuem para o desenvolvimento 

de sinusite maxilar. Embora não haja nenhuma evidência científica que suporte uma 

relação de causa e efeito entre esses implantes e o desenvolvimento desta complicação. 

(BEDROSSIAN, 2010; BECKTOR et al., 2005) O acometimento por sinusite pode 

estar presente mesmo quando IAZ  de superfície usinada são utilizados e adotando-se o 

protocolo de duas fases cirúrgicas. (DAVÓ et al., 2008) Entretanto, Davó e 

colaboradores (2009) afirmam que a infecção do seio maxilar não promove a falha do 

implante. Para Stiévernart & Malevez (2010), a razão para a sinusite pode ser a presença 

de um corpo estranho, perfuração da membrana do seio maxilar e/ou comunicação 

buco-sinusal, levando a migração das bactérias da cavidade bucal para o seio maxilar. 

Para os autores isto pode ocorrer especialmente nos casos de duas etapas cirúrgicas. 
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Maló e colaboradores (2008), avaliaram a inserção de 4 IAZ como forma de reabilitação 

para tratamento de maxilas severamente reabsorvidas e não constataram nenhum caso 

de sinusite. Entretanto, o acompanhamento pós-operatório restringiu-se a apenas 1 ano. 

De acordo com Duarte e colaboradores (2007), a modificação da técnica através da 

colocação de implantes exteriorizados é uma vantagem, evitando-se a introdução de um 

corpo estranho dentro do seio maxilar, reduzindo assim as chances de acometimento 

pela sinusite.  

Entre os resultados observados neste estudo, 8 pacientes, todos tratados com 4 

IAZ, apresentaram sinusite maxilar sendo que 87,5% deles foram do gênero feminino. 

Tal complicação só veio a ter seu primeiro episódio no período de 10 meses à 5 anos de 

pós-operatório. Seis pacientes deste grupo eram ASA II, no entanto, as suas doenças de 

base não mostraram qualquer correlação direta para serem suscetíveis à sinusite. Não 

houve correlação entre o aparecimento de sinusite com o vício, já que apenas dois eram 

ex-fumantes e seis não tinha vícios. Destes 8 pacientes com sinusite, 6 tinham grau de 

atrofia Classe VI e receberam tratamento com implantes de superfície usinada. Nenhum 

paciente com sinusite teve perda de implante. 

A profundidade da mucosa palatina ao nível do implante posterior é 

normalmente de 5,0 mm e constituída por epitélio paraqueratinizado. Portanto, não 

sendo comparável com a profundidade normal do sulco gengival em torno dos 

implantes convencionais colocados na crista do rebordo alveolar, o que pode favorecer 

uma comunicação buco-sinusal ou peri-implantite (AL-NAWAS et al., 2004). O lento 

crescimento do tecido mole ao redor da zona cervical peri-implante pode favorecer o 

acúmulo bacteriano, promovendo inflamação local e gerando assim, um risco 

aumentado de comunicação buco-sinusal. Por esta razão, os protocolos de função 

imediata têm sido sugeridos para diminuir o risco de comunicação buco-sinusal e 

sinusite (DAVÓ et al., 2008). Esta hipótese nos parece contraditória, pois todos os 

nossos casos foram realizados em duas etapas, portanto os implantes permaneceram 

cobertos pelo tecido palatino por 6 meses. Em contrapartida, somente um de nossos 

pacientes teve comunicação buco-sinusal e esse não desenvolveu sinusite. Petruson 

(2004) analisou as reações do seio maxilar associados a IAZ, através de exames de 

sinuscopia. Seus resultados não mostraram sinais de infecção ou inflamação da mucosa 

circunjacente aos implantes. Portanto isso serviu de embasamento para a afirmação de 
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que os achados radiológicos, sugestivos de sinusite, nada mais são do que uma 

adaptação e manutenção da fisiologia normal. 

Davó (2009) avaliou 24 pacientes com maxila edentulas reabsorvidas parcial (2 

ou completamente (22), reabilitadas com a inserção de IAZ em dois estágios cirúrgicos. 

Cinco pacientes apresentaram sinusite como complicação, necessitando de tratamento 

cirúrgico (cirurgia nasal endoscópica, antrostomia de Caldwell-Luc) em conjunto com 

antibióticoterapia. Stiévenart & Malevez (2010), avaliaram os resultados obtidos em 20 

pacientes submetidos a inserção de IAZ. Após um período de 40 meses de 

acompanhamento e apenas 1 caso de sinusite foi relatado no sexto mês pós-operatório e 

foi tratado apenas com a prescrição de antibióticos. 

Os objetivos do tratamento da sinusite são de eliminar a infecção, diminuir a 

inflamação, promover a drenagem sinusal e melhorar a permeabilidade do complexo 

ósteo-meatal. Em nosso estudo, em 5 pacientes acometidos de sinusite o tratamento foi 

apenas com a prescrição de antibióticos, no entanto, para outros 3 pacientes foi 

necessária a realização de antrostomia maxilar e sinusectomia associada com prescrição 

de antibiótico. Apenas um destes pacientes apresentou sinusite recorrente após o 

término do tratamento. Fernandez e colaboradores (2014) sugeriram a implementação 

de um antrostomia inferior como uma abordagem trans-operatória profilática, com 

intuito de reduzir o risco de desenvolvimento de sinusite maxilar. Entretanto, não 

recomendamos este procedimento, pois nem a literatura cientifica e os nossos resultados 

evidenciaram os fatores que estão relacionados a este problema. 

Com base nas informações dispostas na literatura, pode-se afirmar que os IAZ 

são uma excelente opção de tratamento para reabilitação de maxilas severamente 

reabsorvidas, apresentando uma elevada taxa de sucesso e boa previsibilidade. Apesar 

disso, estudos adicionais do tipo prospectivo e ensaio clínico randomizado tornam-se 

necessários para o melhor entendimento desta modalidade de tratamento, assim como 

identificar e compreender os fatores que estão relacionados às complicações pós-

operatórias. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
 

Com base na metodologia empregada neste estudo, podemos concluir, que: 

 
1. O perfil de paciente mais comumente observado foi do gênero feminino, raça 

branca, com média de idade 55 anos, cuja etiologia para reabsorção óssea 

maxilar foi à perda dentária precoce; 

2. A utilização de quatro IAZ para o tratamento de maxilas severamente 

reabsorvidas mostrou-se eficaz, entretanto o índice de complicações mostrou-se 

elevado, sendo a sinusite maxilar a mais prevalente; 

3. Não foi observada nenhuma correlação entre perda de IAZ e os fatores 

analisados. 
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ANEXO 1 

Versão resumida da dissertação de mestrado, em inglês. Artigo submetido para 
publicação.  

Title: Retrospective analysis of 129 consecutive zygomatic implants applied for 

rehabilitation of severely resorbed maxilla in a double-stage protocol in a period of 7 

years. 

Purpose: To report on the clinical outcome of the 129 zygomatic implants placed in the 

maxillary sinus of the 37 patients with severely resorbed edentulous maxilla 

(completely or partially). Materials and Methods: All patients treated between 2007 and 

2014 that received zygomatic implants were included in this retrospective analysis. All 

patients were treated using the same surgical protocol (sinus slot technique). Following 

data were recorded: gender, age, race, medical history, etiology, addictions, degree of 

bone atrophy, type and size of zygomatic implants, number of implants placed, type of 

prosthesis, survival rate and success of implants and complications. The patients were 

followed with standardized clinical and tomography examinations. Results: Thirty-

seven consecutive patients (25 women, 12 men; mean age of  55.64 years [range, 40 to 

77]) were treated. All were in need of oral reconstruction and had maxillary atrophy that 

warranted zygomatic implant placement. One hundred and twenty nine zygomatic 

implants were placed in these 37 patients. Two of the 129 zygomatic implants were 

failed, resulting in a cumulative survival rate of 98.44% with this follow-up data. 

Maxillary sinus sinusitis was the most common occurrence (21.62%) among the 

complications found. However, between the implants failed none were related to 

sinusitis or smoke. Conclusions: Zygomatic implants treatment represent a predictable 

treatment option for the atrophic edentulous maxilla. Nevertheless, further studies are 

needed to directly relate these implants with sinusitis, which have a high prevalence in 

these cases. 

 
Keywords: zygomatic implants, sinusitis, atrophic maxilla, dental implants, maxillary 
sinus. 
 
Authors: ARAÚJO, R.T.E.; SVERZUT, A.T.; TRIVELLATO, A.E.; SVERZUT, C.E. 
 



Although the prevalence of tooth loss is being demystified in some parts of the 

world, the age structure of populations among other factors, contribute to maintaining 

the actual number of edentulous patients.1 

Life expectancy or hope of life indicates how many years on average, people can 

live. In recent years, Brazil has been presenting a new demographic pattern that is 

characterized by a reduction in population growth rate and by profound changes in the 

age structure composition, with a significant increase in the elderly contingent. It has 

become quite common to relate the elderly with tooth loss, although the forms of 

treatment for oral health problems have evolved over the years. According to the 

Ministry of Health, 68% of the Brazilian adult population suffers from atrophy of the 

jaw, with the mitigating that 24% of seniors between 65 and 74 years have lost all their 

teeth, making the situation even more urgent.2  

The term atrophy is defined as a “waste away distance; a decrease in size of a 

cell, tissue, organ, or parte.”
3 According to Wolff's law4

, “every change in shape and 

function or function only on bone is followed by certain definite changes in internal 

architecture and an equally definite change in external configuration, in accordance with 

mathematical laws”. Therefore, after the removal of normally erupted teeth the bone 

resorption process begins affecting the alveolar process, and in advanced stages, the 

basal bone of the jaws. 

A moderately to severely resorbed maxilla represents a challenge to functional 

occlusal rehabilitation because of the lack of alveolar bone, which restrain the retention 

of a conventional prosthesis. To resolve this impasse, several surgical techniques have 

been proposed, such as bone grafting, dental implants, sinus lifting, Le Fort I osteotomy 

with interpositional bone grafting, pterygoid implants, and zygomatic implants (ZI).5 

Sinus lift, sinus graft or onlay grafts using various surgical approaches are 

commonly proposed with an overall success rate of 60–90%6. Long-term results with 

apposition grafts with or without Le Fort I osteotomy have an 85–90% success rate7. 

Despite the good results, these techniques often require invasive and lengthy surgeries, 

a long treatment time with delayed implant placement and some morbidity including 

contamination or exposure of the graft, additional morbidity of the donor site, and 

patients have to wait for several months before being completely rehabilitated.8 

An alternative to major reconstructive procedures, Branemark9 developed and 

proposed the ZI. At first, these implants were used to treat patients with cleft palate or 



after maxillectomy. Currently, ZI are also used in patients with atrophic maxillae. The 

original placement technique recommends that these implants should be placed through 

the maxillary sinus and anchored apically in the zygomatic bone.9 Since then, different 

surgical techniques modifications have been proposed in order to: optimize the 

treatment, decrease the morbidity, increase the bone-to-implant contact and the 

predictability. Stella and Warner10 proposed the “sinus slot” technique in which the ZI 

are placed more exteriorly to the maxillary sinus then the original technique. Regardless 

of the technique, this form of treatment has a success rate over 90%, with a few 

complications, having sinusitis as the most prevalent.5 

The aim of this study was to analyze retrospectively patients with severely 

resorbed maxilla treated with the placement of ZI at residency training program in Oral 

and Maxillofacial Surgery (OMS), in the period from March/2007 to November/2014. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Patients and presurgical considerations 

This study was approved by the Research Ethics Committee of the University of 

São Paulo, Campus of Ribeirão Preto (nº 50419515.0.0000.5419). 

All the records of the patients with severely resorbed maxilla treated with the 

placement of ZI were retrospectively analyzed. All the patients were treated at residency 

training program in OMS of the School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of 

São Paulo, in the period from March/2007 to November/2014. 

All the patients had severely resorbed maxilla and after a complete clinical 

examination, the laboratorial exams were requested accordingly the necessity for each 

case. Nonetheless, the cone beam computed tomography (CBCT) scanning was 

requested for all patients. Afterward, all the possibilities of treatment were discussed 

with the patients such as: autogenous bone grafting with or without Le Fort I osteotomy, 

conventional dental implants and/or ZI. 

In those cases in which the decision was for ZI, were discussed with the patient 

the type anesthesia, if general or local. Furthermore, the local anesthesia was only 

discussed for those cases in which only 2 ZI, one in each side of the maxilla, were 



indicated. Nonetheless, when 4 ZI were indicated, the general anesthesia was the only 

choice. Regardless the type of anesthesia, all the patients were operated by the same 

team and consisted in one side operated by the senior surgeon and the contralateral by 

the senior resident. 

All the data present in the files were collected and consisted in: gender, age, 

race, degree of bone atrophy accordingly Cawood & Howell (1988)11, etiology of the 

atrophy (tooth loss, trauma, tumor, etc), medical history accordingly the American 

Society of Anesthesiology (ASA), habits and addictions (use of licit and/or illicit 

drugs); type of anesthesia (local or general), type of the ZA (number, trademark, length, 

surface type), type of prosthetic rehabilitation (fixed or removable), complications 

(sinusitis, oroantral communication, suture dehiscence, infection, paresthesia, pain, ZI 

mobility, ZI failure, hematoma, subcutaneous emphysema, etc), ZI survival rate, CBCT 

scanning (pre and postoperative). 

Were excluded users of legal drugs patients (tobacco - more than 10 cigarettes a 

day; alcohol - which underwent treatment for alcoholism); illegal drugs users (reefer, 

crack, cocaine, ecstasy); ASA III, IV, V, VI; neurological diseases (Parkinson's 

disease); decompensated diabetes, chemotherapy or radiotherapy; metabolic diseases; 

drugs that affect the bone metabolism (bisphosphonates, corticosteroids); acute or 

recurrent sinusitis. 

For all patients were requested the rapid prototype made with polyamide without 

any cost at the Information Technology Center “Renato Archer”, linked to the Ministry 

of Science and Technology of Brazil. The prototypes were obtained applying the 

DICOM files from the preoperative CBCT scanning and assist to choose the length and 

location of the ZI. (Figure 1) 

 

Figure 1: Polyamide prototype obtained from the preoperative CBCT. 



Surgical techinique 

The surgical technique applied in all cases was the Branemak9 technique 

modified by Stella and Warner10 (“sinus slot” technique) in 2-stages. In the first stage 

the ZI were inserted after to expose part of the zygomatic and maxilla bone and also the 

most anterior part of the infratemporal fossa. In other to obtain this surgical field three 

incisions were made, one on the residual alveolar crest from the maxillary tuberosity to 

canine area. Afterward, at the ends of this incision two more were done toward to the 

deep of the vestibular sulcus. The second stage occurred only after six months later, and 

consisted in the placement of the healing abutments screws. Two weeks after the second 

stage, the patients were release to begin the prosthetic rehabilitation. (Figure 2) 

 

Figure 2: A – Incision in the remaining alveolar ridge, with relaxing at the ends; B – 
Trans-operative, after installing 4 ZI; C – Second stage (6 months after ZI installation), 
requiring retail confection gain attached gingiva, after placement of the healing 
abutments; D – Waters radiograph showing the placement of implants postoperatively. 
E – Fixed prosthesis installed after two weeks of second stage (view mirror). 

Follow-up 

Patients were followed for a minimum of 12 months after ZI loading. Each 

implant was classified as surviving if it fulfilled its supportive function and was stable 

when tested individually. The success criteria utilized in this study were: absence of 

pain, stability of the implants, lack of excessive bone resorption, absence of excessive 

bleeding, and radiographic success, as suggested by Misch.12 

After the ZI placement, the clinical conditions were assessed at all follow-up 

appointments and consisted in: once a week during the first month, every six months 

during the first year, and once a year. The follows-up consisted in clinical examination 



and the analysis of radiographs and CBCT scanning. For oral hygiene, all patients were 

instructed to use interdental toothbrushes, dental floss, or high-pressure water spray at 

least twice a day. The CBCT scanning was requested at three times: preoperatively, 1 

week after the ZI placement and 6 months later, that was before the healing abutment 

placement. The follow-up appointments included assessment of oral hygiene, soft tissue 

health (peri-implant tissue conditions, pain, and exudate), tomographic aspects of the 

bone-implant interface, implant and prosthesis stability, screw loosening, and possible 

maxillary sinusopathy.  

 

Statistical analysis 

The data were collected by a single examiner and were transported to a 

spreadsheet using Microsoft Excel (version 2010, Seattle, WA.) Being held a 

descriptive analysis of the results after this moment. Charts were used for presentation 

and interpretation of these data and made with the assistance of the software R, version 

3.2.1 and analysis through the SAS 9.2. For the analysis we used a 5% significance 

level. 

 

RESULTS 

We evaluated 53 records of patients with severely resorbed jaws which were 

rehabilitated by ZI. After analyzing the necessary criteria for this survey according to 

our methodology, 16 were excluded leaving therefore 37 records for analysis. 

Thirty-seven patients were included in this research, 25 females (67.6%) and 12 

males (32.4%), in a ratio 2.1:1. The ages ranged in general from 40 to 77 years (mean: 

55.6 years), and more specifically from 40 to 74 years (mean: 54.2 years) for men and 

44 to 77 years (mean: 56.4 years) for women. Regarding race, 31 patients (83.8% [80% 

female]) were caucasian, 1 patient (2.7%) was Afro-Brazilian, and 5 patients (13.5%) 

were mixed race. (Table 1) All the patients had early tooth loss as etiology for severe 

resorption of the upper jaw.  

The patients were treated with a minimum of one ZI and maximum four; in 

sometimes associated with conventional implants in the anterior region of the upper 

jaw. A total of 129 ZI were placed. Eight patients received 2 ZI, one patient received 1 

ZI and 28 patients received 4 ZI. 



In relationship of the medical history, 13 patients were ASA I (5 men and 8 

women – 35.1%) and 24 ASA II (7 men and 17 women – 64.9%) of witch 8 treated 

under local anesthesia and 29 under general anesthesia. All patients under general 

anesthesia received 4 ZI and under local anesthesia received at most two. (Table 1) 

The degree of bone atrophy was divided into class IV (3 patients; 1 man and 2 

women – 8.1%), class V (16 patients; 4 men and 12 women – 43.2%) and class VI (18 

patients; 7 men and 11 women – 48.7%). (Table 1) 

 

Table 1: Distribution of relevant variables data to the patient's profile (age, race, 
medical history, degree of atrophy) in relation to gender. 

 

Variable 
Gender 

Female Male 

Age (Average (SD))* 56.4 (9.3) 54.2 (10.2) 

      

Race     
Caucasian 20 (80.0%) 11 (91.7%) 
Afro-brazilian 1 (4.0%) 0 (0.0%) 
Mixed race 4 (16.0%) 1 (8.3%) 

      

MH/ASA     
ASA I 8 (32.0%) 5 (41.7%) 
ASA II 17 (68.0%) 7 (58.3%) 

      

Atrophy     
Class IV 2 (8.0%) 1 (8.4%) 
Class V 12 (48.0%) 4 (33.3%) 
Class VI 11 (44.0%) 7 (58.4%) 

*SD (standard deviation) 

 

Of 129 zygomatic implants placed, 111 had Conexão as the manufacturer and 

18 Neodent. Among the subtypes of the trademark Conexão, 73 IZ (56.6%) were 

Master Zigo, 32 IZ (24.8%) were Master Zigo Easy porous and 6 (4.6%) were 

Master Zigomax. A total of 18 (14%) ZI machined surfaced implants (Neodent) 

were installed. For prosthetic rehabilitation, were placed 3 overdentures and 34 fixed 

prosthesis. 

The length of the implants placed, ranged from 30 mm to 55 mm and most 

commonly used were 50 mm (20.2%) and 45 mm (23.3%). (Table 2) Furthermore, the 



lengths most commonly inserted in the anterior region were 50 mm and 55 mm, 

whereas in the posterior region were 42,5 mm and 45 mm. There were differences 

between the genders. While in the men the length most commonly used in the anterior 

region were 55 mm and 50 mm, in the women were 50 mm and 45 mm. Regarding the 

posterior region, in the men were 45 mm and 50 mm and the women were 40 mm and 

42,5 mm. 

 

Table 2: Distribution of the zygomatic implants sizes, and the relation to the region 

where they were inserted. 

 

 ZI sizes (mm) Total Anterior Posterior 

35 1 (0.6%) 0 (0%) 1 (100%) 

40 21 (16.3%) 5 (28.6%) 16 (71.4%) 

42.5 22 (17.1%) 2 (9.1%) 20 (90.9%) 

45 30 (23.3%) 12 (40%) 18 (60%) 

47.5 11 (8.5%) 5 (45.5%) 6 (54.5%) 

50 26 (20.2%) 18 (69.2%) 8 (30.8%) 

55 18 (14%) 14 (77.8%) 4 (22.2%) 

 

Of the total of 37 patients in the sample, 18 (48.6%) had some type of 

complication. The postoperative complications derived from surgical procedure 

includeding: paresthesia of the infra-orbital nerve (1 case), acute infection (5 cases), 

chronic pain (3 cases), oroantral communication (1 case), bruise (2 cases), suture 

dehiscence (4 cases), implant failure (2 cases) and the most prevalent complication was 

maxillary sinusitis (8 cases – 21.6%). (Table 3) 

Table 3: Complications related to the zygomatic implants during the postoperative 
follow-up. 

Complications  (n=37) Total cases % 

No 19 51.4 

Yes 18 48.6 

      

Sinusitis 8 21.6 

Infection (acute) 5 13.5 

Suture dehiscence 4 10.8 

Chronic pain (after 3 months) 3 8.1 

Implant failure 2 5.4 

Bruise 2 5.4 

Oroantral communication 1 2.7 

Paresthesia infra-orbital nerve 1 2.7 



All patients with maxillary sinusitis were treated with 4 ZI, being female 87.5% 

of them. The appearance of the first signs and symptoms of sinusitis ranged from 10 

months to 5 years after insertion of ZI. Six patients in this group were ASA II, however, 

their underlying diseases (hypertension, high cholesterol, diabetes), showed no direct 

correlation to be susceptible to sinusitis. Only two were former smokers and six had no 

addiction. Of the eight patients with sinusitis, six had degree of atrophy Class VI, and 

received treatment with implants that had machined surface. No patient with sinusitis 

had lost implants. (Table 4) 

 

Table 4: Distribution of the comparative data in relation to patients suffering from 
sinusitis during the postoperative follow-up.  

Variable Total cases % 

Gender     

Female 7 87.5 

Male 1 12.5 

   MH/ASA 
  ASA I 2 25.0 

ASA II 6 75.0 

   Addictions 
  Former smoker 2 25.0 

No addiction 6 75.0 

   Degree of atrophy 
  Class V 2 25.0 

Class VI 6 75.0 

   Loss period 
  < 1 year 4 50.0 

Between 1 and 2 years 2 25.0 

> 2 years 2 25.0 

   Surface treatment 
  Master zigo 6 75.0 

Master zigo easy porous 2 25.0 

 

Only two ZI (one from Neodent and one from Conexão [Master zigo]) had 
failed between 129 installed; one in a female patient and another in a male patient. 
These two lost implants were installed at the posterior region of the left side. The failure 
of both implants occurred in the post-operative period of 5 and 7 months. No patient 



with sinusitis had implant loss. We had a success rate of 98.4% of all implants. (Table 
5) 

Table 5: Comparative data distribution among the patients who have zygomatic implant 
failure. 

*PO (postoperative) 

 

DISCUSSION  

Rehabilitation of severely resorbed maxilla applying ZI may be performed as an 

alternative to the bone grafting procedures. Our data show that caucasian female 

patients, average age 56 years, whose etiology for jaw bone resorption is early tooth 

loss, becomes the profile of patients seeking this treatment, coinciding with data found 

in other studies.13,14 No other study sought to relate the race profile of these patients. 

This study, showed a predilection of the caucasian race, by other side only one Afro-

brazilian patient undergone to this treatment. Three possibilities can be involved, alone 

or together, in this result: the poorer socio-economic conditions of the Afro-brazilian 

patients, less access to information about this treatment option and lesser bone 

resorption compared to other races. 

Few studies analyzed the length of the ZI. Zwahlen et al.15 in a retrospective 

clinical study, where ZI associated with conventional implants have been used for the 

treatment of atrophic maxilla, mentioned that 40 mm and 45 mm implants are the most 

common length for posterior region. Our study showed for treatment with double 

zygomatic implants, that the longer are used for anterior and shorter for posterior 

region. The most often that we used were 45 mm and 50 mm, coinciding with the sizes 

most often used by Ahlgren and coworkers.16 This can be explained by the longer 

distance between the insertion point of the ZI (residual alveolar process) and the 

anchorage point (zygomatic body) in the anterior region compared with the posterior. It 

is worth to note the difference between the genders. Regardless the region, the lengths 

inserted in the men were a little bit longer than women. Probably, this was result of two 

Age Gender Race MH/ASA Addictions Atrofia 
Surface 
treatment 

Loss period Region 

49 Female Caucasian ASA I Alcohol Class V Smooth 
 7 months 

PO* 
Posterior; left 

side 

40 Male Caucasian ASA I No Class VI 
Master 
zigo 

 5 months 
PO* 

Posterior; left 
side 



factors: 1st) on average, the facial skeleton of the men has larger dimensions than 

women and, 2nd) the bone resorption of the residual alveolar process and basal bone of 

the maxilla after tooth loss is more intense in women than men. These information are 

important because can help in the preoperative planning, improving the predictability of 

the treatment. 

Several studies13,14,17 collected information about success rate of rehabilitation of 

severely resorbed jaws by installing zygomatic implants, stating that this rate ranges 86-

100%, according to the methodology, sample number, surgical technique and follow-up 

used for each one. The present study found a 98.4% success rate for implants placed 

with the sinus slot technique, so corroborated with the data found in the literature. 

Some authors reported failure of only three ZI in their study, all in the same 

patient. However, for this case it used a customized surgical guide manufactured in the 

laboratory, it showed technical problems and thus the implants could not be placed in 

the correct position, which resulted in their failure.18 

Recently, some clinical studies have described the use of ZI with machined and 

oxidized surface with immediate function protocols. In all of these studies, 100% 

survival rates for zygomatic implants have been reported after 10 months, 12 to 34 

months, 6 to 29 months, and 12 to 42 months, respectively19,20  

Only two ZI (one from Neodent and one from Conexão [Master zigo]) had failed 

between 129 installed by our team; one in a female patient and one in a male patient. 

The two lost implants were installed on the left side in the posterior region, a fact 

explained by lower bone anchorage area in this region. The failure of both implants 

occurred in the post-operative period of 5 and 7 months, coinciding with information 

found in other studies,5,18,21 reporting the failure of osseointegration as the main reason. 

The degrees of bony atrophy of these patients were Class V and VI, respectively, and 

none of them showed any addiction that could be related to the loss. Interestingly, Yates 

et al.17 also found no relationship between gender, medical history (ASA) and smoking 

with ZI failure.  Thus, losses are directly related to higher levels of bony atrophy and 

the first postoperative year is the crucial period for possible failures. However, the 

apparent cause for failure of osseointegration seems uncertain. 

Although some advocate that ZI generally fail as a result by the following: angle 

limited by the ever-changing anatomic site of the zygomatic bone that also limited the 

45-degree angulation of the hexagonal head to the axis of the implant; implant insertion 

depends on the midfacial height; surgical technique is important to maintain the sinus 



membrane intact to avoid adverse effects such as maxillary sinusitis; and if splinting of 

the implants is not feasible, the long lever-arm of the ZI will be exposed to lateral and 

rotational forces which could result in implant loss.15,22 

In the search for information about the complications related to the ZI, certain 

authors found a few that stand out: paresthesia infra-orbital nerve, suture dehiscence, 

bruise, oroantral communication, infection, maxillary sinusitis. Between them, 

maxillary sinusitis is highlighted as the most prevalent, with an involvement rate 

ranging from 1.8 - 18.4%.5,23  

In our casuistry paresthesia infra-orbital nerve, suture dehiscence, hematoma, 

oroantral communication, infection, implant failure and maxillary sinusitis, were also 

the complications found. Special attention deserves to be given to sinusitis, since it 

proved to be the most prevalent (21.4%), and its involvement percentage in our study 

exceeded those found in the literature, as mentioned above. Infection was the second 

most prevalent.  

Inflammation of the maxillary sinus interferes with its normal drainage, causing 

mucus retention, decreased mucociliary clearance, and predisposition to bacterial 

growth. Diagnosis is made through clinical and imaging evaluations. Clinical signs 

include congestion, cough, and purulent nasal discharge lasting longer than the usual 5 

to 10 days of a viral onfection of the upper respiratory tract. 24 

The ZY, anatomic conditions, or variables related to the surgical technique, ie, 

perforation of the sinus membrane, may act as local factors that contribute to the 

development of maxillary sinusitis.25,26 Davó et al.13 claim that the infection of the 

antrum did not cause the failure of the implant.  Although there is no scientific evidence 

supporting a cause-and-effect relation between ZI and the development of maxillary 

sinusitis. 

The reason for the sinusitis could be perforation of the sinus membrane, leakage 

at the level of the maxilla due to a hole in the ZI leading to migration of bacteria from 

the mouth to the sinus. Sinusitis could be caused by a foreign body in the sinus or by a 

two-stage procedure at a level of weakness due to the small amount of bone at the 

maxilla.18 This rate of sinusitis is comparable with those obtained in other studies 

concerning machined surfaced ZI with a two-stage procedure.27 

In the study with four ZI, no sinusitis occurred but there was only a 1-year 

follow-up.  A modification of the implant placement technique could reduce this 



problem, so the advantage of extra-maxillary implant is it that can avoid introducing a 

foreign object into the sinus.20,28 

Among the results we found, the 8 patients with sinusitis, all were treated with 

double ZI, and 87.5% were female. Sinusitis only came to have its first episode at least 

10 months, ranging up to 5 years postoperative for the first involvement. Six patients in 

this group were ASA II, however, their underlying diseases, showed no direct 

correlation to be susceptible to sinusitis. There was no correlation between the onsets of 

sinusitis with addiction, as only two were former smokers and six had no addictions. Of 

the eight patients with sinusitis six present degree of bony atrophy Class VI, and 

received treatment with implants whose surface had been treated with machined surface. 

No patient with sinusitis had loss of implant. 

The depth of the palatal mucosa at the level of the posterior implant is normally 

5 mm consisting of parakeratinized epithelium that is not comparable with the normal 

pocket depth around standard implants placed on the crest, which can help a oroantral 

communication from accidents or periimplantitis. It has been hypothesized that it could 

imply a slow establishment of the soft tissue barrier and an increased risk of oroantral 

communication. For this reason, immediate function protocols have been suggested to 

decrease the risk of oroantral communication and sinusitis.19,27 This hypothesis seems 

contradictory, because all our cases were carried out in two stages, so the implants 

remained covered by the palatal tissue for 6 months. In contrast, only one of our patients 

had oroantral communication and that did not develop sinusitis. 

The sinus reactions to ZI have been evaluated. Sinuscopies performed in patients 

with these implants showed no signs of infection or inflammation in the surrounding 

mucosa. Furthermore, in a radiological study, it has been found that sinus reactions to 

ZI seem to lead to the adaptation and maintenance of normal physiology.27,29 

The aims of sinusitis treatment are to eliminate the infection, decrease 

inflammation, promote sinus drainage, and improve sinus ostial patency. Five of our 

patients affected by sinusitis were treated only with antibiotics, however, the other three 

needed maxillary antrostomy and sinusectomy associated with antibiotic. Only one of 

them has shown recurrent sinusitis after this treatment, but others had no more new 

episodes.  

Fernandez et al. addressed is the implementation of a lower antrostomy, which 

was used as a prophylactic intraoperative maneuver to lower the risk of developing 

maxillary sinusitis.14 However, we do not recommend this procedure because neither 



the scientific literature and our results showed the factors that are related to this 

problem. 

Additional studies of prospective type and randomized clinical trial become 

necessary to help demystify the relationship between the zygomatic implants and 

sinusitis. 

 

CONCLUSION 

 

The rehabilitation of the severely resorbed maxilla with 4 ZI showed effective 

with high rate of success. Although the rate of complications was high, this do not was 

correlated with the implants lost. 
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