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O seio maxilar é uma das áreas mais importantes da maxila onde sua forma anatômica contribui 

para uma boa adaptação protética. O levantamento do seio maxilar é uma cirurgia pré-protética, 

indicada para pacientes com pneumatização de seio e reabsorção óssea que tenha influência na 

modificação de sua estrutura e tem como principal função à de auxílio no processo  de 

reabilitação da arcada dentária superior, projetando á  elevação do seio com auxílio de enxerto 

ósseo, seja ele autógeno (do prórpio indivíduo), xenógeno (de um outro indivíduo) ou alógeno 

(os biomaterias). A reablitação oral protética com uso de implantes vem aumentando e 

apresentando vantagens no sistema estético, funcional e fonético para os pacientes que 

necessitam deste procedimento. O objetivo geral deste estudo é avaliar o índice de casos de 

levanto de seio maxilar em uma clínica odontológica de um município do Recôncavo Baiano. 

Como específicos: descrever as características sociodemográficas de pessoas que realizaram o 

levantamento de seio maxilar na implantodontia e verificar o perfil de cada paciente, como 

também os sucessos e insucessos do procedimento. Este estudo tem um enfoque descritivo com 

abordagem de cunho quali-quantitativo, desenvolvido em uma Clínica Odotológica de um 

município do Recôncavo Baiano devido à sua prevalência elevada em casos relacionados à 

cirurgia de levantamento de Seio Maxilar. Foi realizada à avaliação de prontuários 

odontológicos observando o quadro clínico de cada paciente que se submeteu á reablitação com 

implantes dentários incluindo ou não cirurgia de levantameno de seio maxilar. Os dados ainda 

estão sendo tratados para posteriormente serem discutidos e consequentemente esclarecidos. 
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