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RESUMO
Aspergiloma é uma formação fúngica que ocorre em cavidades do sistema respiratório e
pode estar associado a tratamentos odontológicos. Paciente do sexo feminino apresentou
sinusite crônica persistente não responsiva a farmacoterapia após fixação de quatro implantes zigomáticos. Após exame de tomografia computadorizada verificou-se possível
comunicação bucossinusal mantida por um dos implantes e imagem sugestiva de aspergiloma. O presente artigo demonstra os passos para remoção dos implantes infectados
e do aspergiloma. Também é apresentada uma discussão sobre as características dos
aspergilomas de seio maxilar e os fatores que predispõe a sua formação em tratamentos
odontológicos, especialmente com implantes zigomáticos.
Unitermos – Implantes dentários; Aspergilose; Seio maxilar; Sinusite maxilar.

ABSTRACT
Aspergilloma is a fungal mass found in cavities of the respiratory system which can be
associated to dental treatment. A female patient presented with persistent chronic sinusitis non-responsive to antibiotic therapy after placement of four zygomatic implants.
After CBCT scanning, a buco-sinusal communication was evident at one of the zygoma
implants with suggestive diagnosis of Aspergillosis. This article illustrates the clinical
steps for implant and aspergilloma removal. Also, a discussion is highlightened on this
pathology at the maxillary sinus and predisposing factors along with dental treatment,
especially for zygomatic dental implants.
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Introdução
Aspergiloma, também chamado de bola fúngica, é
uma formação fúngica densa que se forma em cavidades
do sistema respiratório, como pulmão e seio maxilar1. Tem
um caráter não invasivo e é normalmente encontrado em
pacientes imunocompetentes. Devido a sua característica
oportunista é raro o seu aparecimento em mais de uma
cavidade ao mesmo tempo1. Diferente de muitos tipos
de infecções fúngicas, normalmente não existe fatores
sistêmicos predisponentes1, ocorrendo normalmente
devido a fatores locais como a aspiração de uma grande
quantidade de esporos1, comunicação bucossinusal2-3,
cirurgias que lesionam a membrana do seio4-5 ou presença
de corpos estranhos no seio6-7. Tem especial importância
porque muitos desses fatores podem estar associados a
tratamentos odontológicos.
Normalmente causado por fungos do gênero Aspergillus, principalmente o A. fumigatus3,8, são mais
comuns em pacientes idosos do gênero feminino9 com
baixa morbidade e índice de recorrência9. Os sinais
e sintomas clínicos mais comuns são sinusite crônica
não responsiva a farmacoterapia, dores de cabeça ou
faciais, corrimento nasal e cacosmia1, mas pode ocorrer
sem nenhum sintoma. Alguns casos são descobertos
de forma imprevista em exames de imagem10-11, sendo
que aproximadamente 90% dos casos apresentam um
velamento heterogêneo parcial ou completo do seio e
apenas 10% de forma homogênea1.
Estima-se que 13% a 28,5% dos pacientes com
sinusite crônica têm aspergiloma12-13, mas como o desenvolvimento é lento e os sintomas normalmente não são
conclusivos, apenas 29% dos pacientes são diagnosticados
após um ano do início dos sintomas11. Com a característica de trespassar o seio maxilar na técnica convencional,
tratamentos com implantes zigomáticos estão sujeitos ao
aparecimento de aspergilomas.
Os implantes zigomáticos têm se destacado como
alternativas atraentes para evitarem a necessidade de
enxerto ósseo em pacientes com maxilas atróficas, com
um índice de sobrevivência de 76% a 100%14-17, sendo um
índice de 78,6% a 91,7% quando considerados pacientes
que sofreram maxilectomia devido a tumores14,17. Entretanto, a falta de estudos controlados randomizados e as
possíveis sequelas provenientes do fracasso em pacientes
com estrutura óssea já comprometida faz com que sua
indicação seja feita com cautela.
As complicações após a colocação incluem sinusites,
inflamação de tecidos moles, parestesia do nervo infraorbital e zigomático facial, fístula bucossinusal, entre
outros. Não é possível estimar com precisão o risco de
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complicações, uma vez que boa parte dos estudos não
menciona presença ou ausência de complicações. Alguns
trabalhos chegam a citar índices de até 50% de complicação16. Como as complicações dos implantes zigomáticos
possuem similaridades aos sintomas de aspergiloma, seu
diagnóstico pode ser dificultado. O presente estudo relata
um caso clínico raro de infecção unilateral do seio maxilar,
com formação de aspergiloma em um paciente com dois
implantes zigomáticos no seio afetado.

Relato de Caso Clínico
Paciente com 55 anos, gênero feminino, foi encaminhada a clínica de um dos autores com um histórico
de colocação de quatro implantes zigomáticos e dois
implantes convencionais para tratamento de prótese total
fixa superior há cinco anos. Após o tratamento, ela desenvolveu sinusite crônica não responsiva a farmacoterapia.
Um exame de tomografia computadorizada revelou o
seio maxilar direito quase completamente velado e falha na osseointegração maxilar do implante zigomático
anterior, com possível comunicação bucossinusal que
estaria sendo mantida por esse implante, como mostram
as Figuras 1 e 2.
A profissional que encaminhou a paciente para a
clínica e solicitou o exame de tomografia citado relatou
que removeu o implante zigomático anterior, mas não
conseguiu remover o posterior, inviabilizando um acesso
adequado para remoção da lesão.
Para o procedimento, ao paciente foi receitado cobertura antibiótica de amplo espectro com avalox (moxifloxacino) 400 mg, um comprimido por dia durante 21 dias, e
antifúngica com fluconazol 150 mg, um comprimido por
semana durante seis semanas, iniciando 24 horas antes
do procedimento de remoção. Normalmente, não são
administrados antifúngicos nos casos de aspergiloma,
entretanto, por não saber todos os detalhes que transcorreram na primeira cirurgia e devido à invasividade
do procedimento cirúrgico, por motivo de cautela, foi
recomendada a medicação.
A Figura 3 mostra o quadro clínico inicial quando
chegou à clínica, logo após a abertura do retalho. Pôde-se
visualizar o conduto formado pelo implante zigomático
anterior extraído e o aspergiloma preenchendo o seio.
Analisando a tomografia, uma porção significativa da
parte apical do implante zigomático não estava inserida
no osso, como pode ser visto na Figura 4. Optou-se por
desgaste ósseo na região vestibular e luxação para retirada do implante ao invés da utilização de trefinas, a fim
de preservar o máximo possível de estrutura óssea para
futura colocação de implantes.
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Figura 1
Tomografia inicial da paciente demonstrando um
quase completo velamento do seio direito.

Figura 2
Vista do corte na tomografia do implante
zigomático anterior direito. No detalhe,
a falta de osseointegração sugerindo
possível comunicação bucossinusal.

Figura 3
Quadro clínico da paciente quando chegou aos autores para tratamento.

Figura 4
Reconstrução tridimensional da tomografia revelando
pouca inserção do implante posterior no osso zigomático.

Após a abertura, foi realizada osteotomia com uma
broca carbide esférica nº 8 ao redor do implante, na parte
vestibular do osso. Conforme a osteotomia era feita, a estabilidade do implante era testada com uma alavanca do
tipo triangular e um fórceps, até que foi possível remover
o implante, como mostram as Figuras 5.
Após a remoção do implante, prosseguiu-se a cuidadosa curetagem do aspergiloma com curetas e abundante
irrigação com soro fisiológico, como mostram as Figuras
6 e 7. O material recolhido foi encaminhado para análise
histológica.
Prosseguiu-se a sutura cuidadosa dos tecidos com
fio de sutura vicryl 4-0 (Ethicon/Johnson & Johnson, São
Paulo, Brasil) por toda a sutura e alguns pontos simples
com fio de seda 4-0 (Ethicon/Johnson & Johnson, São
Paulo, Brasil) como reforço, a fim de minimizar o risco
de desenvolver uma comunicação bucossinusal, como
mostra a Figura 8.
No laboratório, o material colhido foi submetido à
colocação especial de PAS e o exame histopatológico
revelou numerosas hifas entrelaçadas com ramificações,
com morfologia de Aspergillus fumigatus sem sinais de
malignidade, como pode ser visto na Figura 9.
ImplantNews 2013;10(3):347-52
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Figuras 5
Implante zigomático luxado (a) e remanescente ósseo após sua retirada (b).

A

B

Figuras 6
Curetagem do seio para remoção do aspergiloma. Inicial (a) e final (b).

Figura 7
Fragmentos do aspergiloma removido do seio.

Figura 8
Sutura final após remoção do implante e do aspergiloma.
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Figura 9
Imagem microscópica de
fungos com morfologia de
Aspergillus fumigatus.

Figura 10
Tomografia
computadorizada sete
dias após remoção
do aspergiloma,
demonstrando melhora
da condição do seio.

Foi realizada uma tomografia computadorizada sete
dias após a remoção dos implantes, revelando um seio
maxilar com pequeno velamento na sua porção inferior,
demonstrando uma melhora expressiva da sinusite, como
pode ser visto na Figura 10. Após 90 dias, o paciente não
relatou qualquer tipo de sinal ou sintoma.

Discussão
Muitos autores sugerem uma relação entre aspergiloma nos seios e tratamentos dentários. Autores11 relataram
que 84% dos pacientes diagnosticados com aspergiloma
tinham um histórico de tratamento dental, embora outros10
relataram um índice de 56%. Outros autores sugerem
em seus estudos que aspergiloma pode se desenvolver

devido à presença de corpos estranhos provenientes de
tratamentos dentários, como extravasamento de material
obturador endodôntico7 ou mesmo fragmentos de amálgama no seio6.
No caso de implantes, dentro do conhecimento dos
autores, apenas dois trabalhos relatam essa associação.
O primeiro, descrito por pesquisadores18, é um caso de
enxerto ósseo para levantamento do seio maxilar e colocação de implantes que ocorreu contaminação do enxerto
por Aspergillus, comprometendo o tratamento. O segundo,
semelhante ao caso apresentado neste estudo, é um caso
de aspergilose após colocação de um implante zigomático19. De forma geral, é rara a remissão da doença1 e
ambos os casos não apresentaram remissão após remoção
cirúrgica, entretanto, os implantes foram removidos para
ImplantNews 2013;10(3):347-52
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evitar que os mesmos funcionassem como retentores de
microrganismos e dificultassem a adequada limpeza do
seio. Após tratado o aspergiloma, estudos demonstraram
que implantes podem ser seguramente colocados sem
maiores problemas19-20.
Dentro do conhecimento dos autores, não existe
nenhuma tentativa de tratar aspergilomas mantendo os
implantes. A manutenção de um aspergiloma assintomático também não é recomendada, uma vez que doenças
fúngicas dos seios podem coexistir com tumores malignos21 e dificultar o seu diagnóstico.
De forma geral, não existem indícios de associação
dos implantes zigomáticos com formação de aspergiloma,
além do risco de ocorrer uma comunicação bucossinusal
que predispõe a formação de aspergiloma2-3 e do maior
risco de infecção por bactérias e fungos quando ocorre
ruptura da membrana do seio4-5, fato comum que ocorre
até em técnicas de implantes zigomáticos consideradas
minimamente invasivas22. Contudo, esse risco é para
qualquer procedimento que ocorra rompimento da membrana e não exclusivo dos implantes zigomáticos. Dessa
forma, é recomendado analisar sintomas persistentes após
colocação dos implantes zigomáticos, por esses serem
semelhantes aos sintomas do aspergiloma.
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Conclusão
O aspergiloma formado após colocação de implantes
zigomáticos compromete o tratamento, contudo, pode ser
removido e o paciente retratado de forma normal.
Não existem indícios da associação dos implantes
zigomáticos com aspergiloma, além do risco comum a
qualquer cirurgia que envolve o seio maxilar.
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