RECONHECIMENTO DA ANATOMIA DO SEIO MAXILAR EM
EXAMES RADIOGRÁFICOS: relato de caso
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RESUMO:
Os seios maxilares compõem estruturas da face e apresentam importante papel na ressonância da voz, no
aquecimento e umidificação do ar inspirado e na diminuição do peso do crânio. Com o aumento significante da
solicitação de exames por imagens pelo cirurgião-dentista, o treinamento para identificar as condições normais
e patológicas do seio maxilaré cada vez mais importante. A sobreposição desta estrutura sobre os ápices
dentários pode ocasionar dificuldade na visualização das estruturas e resultar em suspeita de lesões. O
conhecimento da extensão e das variações dos seios maxilares minimiza os erros de interpretação,
complicações e intervenções desnecessárias. Neste trabalho, apresentamos relatamos o caso de uma paciente
encaminhada para diagnóstico de “possível lesão” associada ao dente 15. Os exames clínico e
radiográficorevelaramextensão alveolar do seio maxilar associada à reabsorção radicular externa do dente 15.
Ressaltando, assim, a importância da anamnese, exame físico e dos exames complementares em alguns casos
no diagnóstico diferencial entre anatomia do seio maxilar e as lesões associadas ao dente.
Palavras-chave: Seio maxilar. Radiologia. Diagnóstico.

RECOGNITION OF THE MAXILLARY SINUS ANATOMY ON
RADIOGRAPHS: A CASE REPORT

ABSTRACT:
Maxillary sinuses make up facial structures and play an important role in voice resonance, heating and
humidification of inspired air and decreasing the skull weight. With the significant increase in imaging exams
by dentists, it has become extremely important training to identify normal and pathological conditions of the
maxillary sinus. The overlap of this structure on the dental apexes may cause difficulty in the visualization of
structures and result in suspicion of lesions. Knowledge of extension and variations of the maxillary sinuses
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minimizes misinterpretation, complications, and unnecessary interventions. We present a case of a patient
referred for diagnosis of "possible injury" associated with right maxillary second premolar. Clinical and
radiographic examinations revealed alveolar extension of the maxillary sinus associated with external root
resorption of the cited tooth. This case report highlights the importance of anamnesis, physical examination
and complementary tests in some cases for differential diagnosis of the maxillary sinus anatomy and lesions
associated with the tooth.
Keywords: Maxillary Sinus. Radiology. Diagnosis.
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seu

Figura 1. Visão intrabucal da região vestibular superior direita, mostrando as características clinicas da área a
qual gerou dúvida.
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Figura 2. Radiografias periapicais mostrando integridade da lâmina dura e reabsorção radicular externa do
dente 15.
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a

Figura 3. Imagem radiográfica panorâmica revela a extensão do seio maxilar do lado direito (setas amarelas) e
a reabsorção do dente 15. No lado esquerdo nota-se um formato diferente do seio maxilar com provável cúpula
alveolar na região do dente 26. Observa-se, também,ausência dos dentes 18, 28, 38 e 35.
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