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Introdução: O seio maxilar é o maior dos seios paranasais e corresponde a um espaço
pneumático no interior do osso maxilar bilateralmente. O deslocamento de corpos estranhos
para os seios paranasais é uma situação rara, que, na maioria das vezes, ocorre em virtude de
acidentes automobilísticos, agressões por arma de fogo, distúrbios psiquiátricos e iatrogenias
durante procedimentos cirúrgicos. Objetivo: Este trabalho possui como objetivo relatar um caso
clínico de remoção de corpo estranho do seio maxilar esquerdo. Relato de caso: Paciente
masculino, 52 anos, procurou atendimento em clínica odontológica, queixando-se de dores na
região da face. Ao realizar a anamnese, o paciente relatou ter feito implante há
aproximadamente 09 anos, e ao ser realizado exame físico intraoral, foi observado que havia
ausência de implante na região de molares superiores esquerdos. Através de exame tomográfico,
foi constatada a presença do implante dentário na cavidade do seio maxilar esquerdo. Diante
desses achados clínico-radiográficos, foi planejada remoção do implante através do acesso de
Caldwell-Luc, sob anestesia local. Após confecção de retalho e janela óssea, foi observada
membrana sinusal hiperplásica e material amarelado de aspecto caseoso, o implante foi
removido, em seguida, fez criteriosa curetagem e irrigação da cavidade com soro fisiológico. No
pós-operatório foi prescrito Amoxicilina 500mg + Ac. Clavulânico 125mg, 08/08h, por 07 dias,
Meloxican 15mg, 24/24h, por 03 dias e Dipirona sódica 500mg, 06/06h, por 02 dias.
Considerações finais: O diagnóstico e o tratamento proposto mostraram-se adequados, visto que
o paciente encontra-se em acompanhamento pós-operatório há 6 meses sem quaisquer queixas
estéticas e/ou funcionais.
Descritores Implante Dentário; Seio Maxilar; Acidentes.
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