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Caros Parceiros,
 
Quando a Anthogyr optou, no início do ano 2000, 
por desenvolver a sua própria gama de implantes, 
muitos dos fundamentos de sucesso em implantologia 
eram conhecidos. Mas nenhum dos sistemas 
existentes tinha conseguido combiná-los com sucesso 
para criar uma solução de utilização fácil de usar, 
eficaz e acessível. Para além de qualquer princípio, 
o sistema Axiom® foi criado, concebido com a 
contribuição dos utilizadores para o benefício dos 
seus pacientes, pelo qual estamos muito orgulhosos 
de comemorar o seu 10º aniversário.  
As escolhas feitas na altura, são relevantes ainda 
hoje em dia: a conexão cónica dos implantes 
Axiom® BL torna previsível o resultado estético e 
garante a estabilidade óssea. A resistência do titânio 
ligado permitiu reduzir, não apenas o tamanho dos 
implantes, mas também dos kits e gamas protéticas 
graças à conexão única que simplifica os protocolos. 
Sobretudo, estas bases sólidas permitiram uma 
evolução constante do sistema Axiom®, para 
protocolos mais imediatos com o perfil PX ou menos 
invasivos com o Axiom® 2.8 ou complementares com 
o Axiom® TL. 

Celebrar 10 anos, é um momento importante! Nesta 
ocasião, quisemos dar a palavra a alguns "pioneiros", 
primeiros utilizadores Axiom®. Nesta brochura, 
destacamos alguns casos clínicos que demonstram 
os resultados que alcançámos em 10 anos. As 
radiografias realizadas comprovam, nomeadamente, 
uma excelente estabilidade óssea peri-implantar a 
longo prazo. Os resultados de 3 anos do estudo 
clínico controlado e aleatório, publicados este ano 
e apresentados no final do documento, vêm comprovar 
de forma mais sistemática o sucesso clínico dos 
implantes Axiom®  BL  REG, tanto ao nível da 
estabilidade óssea como do resultado estético. 
E o amanhã? As nossas equipas de desenvolvimento 
garantem que o sistema Axiom® continua a melhorar, 
a fim de ajudá-lo a tirar o melhor proveito das 
evoluções, nomeadamente digitais, da implantologia. 
Já estamos ansiosos para preparar o próximo 
aniversário consigo! 
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 ED I TOR IAL

Dr. Nicolas Courtois
Responsável pela Investigação e Casos Clínicos



          Caso do Dr. DURIF

2009 - Radiografia  
pós-operação 

2019 – Radiografia 10 anos 
depois da colocação dos 

implantes Axiom® BL REG

Dr. Charles DURIF
•  Médico Dentista especializado 

em cirurgia
•  Licenciado na Universidade  

de Lyon
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Porquê a escolha do sistema de implante Axiom® 
naquela altura? 

Somos fiéis à Anthogyr, parceiros de longa data. 
Participámos no projeto de desenvolvimento dos 
implantes Axiom®. Pensámos num produto que 
corresponde ainda mais às nossas expectativas, 
e por isso fizemos a transição para o trilobe.
Atualmente, trabalho essencialmente com  
implantes Axiom®.

O que mais lhe agrada neste implante? 

Do ponto de vista das conexões, parece-me  
mais fiável que os hexágonos externos. 
Para o reposicionamento das peças, nomeadamente 
de transferências/“pick-up”, é também mais 
acessível. Tudo isto melhorou a higiene óssea 
e gengival. 

Como resumia o sistema Axiom® em 3 palavras?

Simplicidade e rapidez de colocação, fiabilidade.

Quais são os benefícios clínicos que constatou 
para os seus pacientes que colocaram implantes 
Axiom® BL REG há 10 anos?  

Há menos desaparafusamentos relativamente 
à geração anterior, dá-nos um meio ósseo mais fiável 
a longo prazo. É muito mais fácil de trabalhar. 

 AXIOM
®®
,  UMA EXCELENTE ESTABILIDADE ÓSSEA

“É, sobretudo, a simplicidade de 
reposicionamento, a conexão mais unida 
e vedante, que garante uma melhor 
estabilidade de meio ao nível ósseo.”



          Caso do Dr. BAILLY

  Caso do Dr. VERMEULEN

2009 - Colocação 
do implante Axiom® BL REG 

num osso regenerado 
1 ano antes

2019 - Radiografia 10 anos 
depois da colocação do 

implante Axiom® BL REG
colocação do implante

2019 - Radiografia 10 anos 
depois da colocação do 

implante Axiom® BL REG
colocação do implante

2019 – Radiografia 10 anos 
depois da colocação dos 

implantes Axiom® BL REG
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2009 - Radiografia  
pós-operação no 35 e 36 

2009 - Radiografia  
pós-operação no 46 

Dr. Francis BAILLY
•  Médico Dentista especializado 

em cirurgia Licenciado na 
Faculdade de Medicina de Lyon

•  Diploma Universitário em 
Implantologia Oral  
e Maxilo-facial Implantologia

•  Dá formação em cirurgia 
avançada e enxerto ósseo  
com o Dr. Khoury em 
Schellenstein na Alemanha

•  Ex-médico associado 
aos hospitais de Lyon

Dr. Jacques VERMEULEN
• Médico Dentista Cirurgião
•  Estudou na Faculdade de 

Cirurgia Dentária em Nice   
   Sophia Antipolis
•  Diploma Universitário  

de Emergência Médica  
em Cirurgia Dentária

•  Diploma Universitário  
em Implantologia Basal

•  Diploma Universitário  
em Implantologia Oral

•  Especialista em Implantologia 
AFI – DGOI



          Caso do Dr. AZAM

2008 - Radiografia pós-operação 2019 – Radiografia 11 anos depois 
da colocação dos implantes 

Axiom® BL REG

Dr. Franck AZAM
• Médico Dentista Cirurgião
•  Estudou na Faculdade de 

Cirurgia Dentária - Lyon
•  Diploma universitário em 

implantologia basal - Nice
•  Diploma CMIO (Colégio 

Mediterrâneo de Implantologia 
Oral) - Marselha

•  Diploma Misch Implant 
Institute

•  Dá formação em Cirurgia Óssea 
Avançada com Prof. Khoury  
em Olsberg na Alemanha
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ESTUDO DO CASO 
Paciente de 49 anos, sem antecedentes médicos, que beneficiou  
da colocação de 2 implantes Axiom BL REG, de dimensão 4x10 mm 
na posição 45 e 46.

 AXIOM
®®
,  UMA EXCELENTE ESTABILIDADE ÓSSEA

PONTO DE VISTA: 
“11 anos mais tarde, com uma manutenção regular e higiene dentária adequada, constatámos no exame clínico  
e radiológico um ganho ósseo.
As radiografias de controlo, durante a colocação e o acompanhamento, foram sempre realizadas com 
um angulador longo cónico o que permite validar o ganho ósseo que parece dever-se ao platform switching.”



          Caso do Dr. BECK

2009 - Radiografia  
pós-operação

2019 – Radiografia 10 anos 
depois da colocação dos 

implantes Axiom® BL REG

ESTUDO DO CASO 
Paciente de 71 anos, consulta para 
a remoção da sua ponte no setor 
2 colocado há mais de 10 anos. A fratura 
do canino provocou uma perda óssea 
vestibular significativa. Foi realizada 
uma expansão lateral no 23, 24, 25, assim 
como uma expansão vertical (sinus lift) 
sem biomateriais no 24 e 25.3 implantes 
Axiom® BL REG foram colocados,  
os dois implantes no 24 e 25 que servem 
de “cavilha”.

Porquê a escolha do sistema de implante Axiom®  
naquela altura? 

Fascinou-me a conexão cónica, a conceção no geral e  
a qualidade de fabrico. Basta visitar a fábrica da Anthogyr  
para ficar convencido com este implante. Além disso, também 
aprecio muito a interação fácil e amigável com as equipas 
técnicas e comerciais.

Quais são os benefícios clínicos que constatou para os seus 
pacientes que colocaram implantes Axiom® BL REG, há 10 anos? 

O que acha da evolução da gama Axiom®?

Acho esta evolução especialmente interessante, foram 
realizados grandes progressos ao nível da conexão, 
com a conexão inLink® e a chegada do CAD-CAM. A evolução 
do implante Axiom® TL também é interessante, para os casos 
específicos. Constatei resultados positivos através dos casos 
clínicos dos meus colegas.

Se pudesse, através de magia, criar a “solução ideal” para trazer 
um sorriso de volta aos seus pacientes, o que seria?

Num mundo perfeito seria que os pacientes não perdessem  
mais os dentes, mas de momento a fada chama-se Anthogyr  
e a varinha Axiom... 

“Num todo, observo uma estabilidade óssea 
excelente, como no caso selecionado.  
Os casos de peri-implantite são pequenos  
e devido a fatores externos ao implante.”

Dr. Xavier BECK
•  Doutor em Cirurgia Dentária
•  Estudou na Universidade  

de Clermont Ferrand em 1978
•  Pratica implantologia  

desde 1984
•  C.M.I.O. 1988
•  Departamento de 

Implantologia da Universidade 
de Lille 1991
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PONTO DE VISTA: 
“A radiografia de controlo realizada em 2019 mostra a manutenção satisfatória do nível ósseo nos 3 implantes. 
Estou totalmente satisfeito com o resultado associado ao trabalho de expansão e à utilização dos implantes Axiom®.”



 AXIOM
®®
,  UMA EXCELENTE ESTABILIDADE ÓSSEA

Porquê a escolha do sistema de implante 
Axiom® naquela altura? 

Fui convidado, assim como um grupo limitado 
de colegas italianos, para testar o implante 
Axiom®. Já na altura utilizava os implantes 
Anthofit da Anthogyr e, conhecendo 
a seriedade da empresa e a fiabilidade 
do tratamento da superfície do implante, 
aceitei então esta proposta. Este implante 
fornecia a melhor solução para várias 
exigências clínicas e protéticas, e continuei  
a utilizá-lo ao longo do tempo.

O que mais lhe agrada neste implante? 

Em segundo lugar, a padronização  
da componente protética, isto é, a sua 
plataforma única, independentemente  
do tamanho do implante. E, por fim, 
a possibilidade de modelar o desenvolvimento 
gengival com os pilares de cicatrização, 
pensando não só em função do diâmetro,  
mas na dimensão da reabilitação.

Como resumia o sistema Axiom®  
em 3 palavras?

Avançado, completo, fiável.

Quais são os benefícios clínicos que constatou 
para os seus pacientes que colocaram 
implantes Axiom® BL REG há 10 anos?  

Os benefícios clínicos estão associados  
ao posicionamento subcristal, que reduz de 
forma significativa os casos de peri-implantite 
e o acondicionamento dos tecidos moles.
Além disso, o sistema progrediu de ano para 
ano permitindo realizar qualquer tipo de 
reabilitação graças aos novos componentes 
protéticos.

Quais são os outros produtos da gama 
Anthogyr que utiliza na clínica?

Tive a oportunidade de utilizar o implante 
Axiom® BL 2.8, cuja conexão é um verdadeiro 
Cone Morse. 

Dr. Andrea BAILO
•  Estudou na Universidade  

de Brescia em 2000.
•  Professor convidado da 

Estrutura Complexa de Cirurgia 
Dentária e de cirurgia maxilo-
facial da Universidade de 
Modène de 2001 a 2007.

•  Professor assistente em 2009  
e 2010 na Universidade de 
Chieti Especializado em 
Implantologia e Cirurgia Oral.
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“Há muitas coisas que me agradam. 
Em primeiro lugar, diria o seu 
posicionamento subcristal, combinado 
com o conceito de plaform switching.”



Situação inicial  
em 2009

Situação  
em 2019

ESTUDO DO CASO 
Caso de posicionamento de implante na mandíbula 
após uma regeneração óssea, numa paciente 
de 35 anos.

PONTO DE VISTA: 
“Comparando a radiografia com os transfers de impressão com as realizadas 10 anos depois da utilização, pode-se ver que o nível ósseo  
se manteve estável, mesmo com o enxerto ósseo.
Posso dizer, não só com base neste caso, mas também em muitos outros, que o sistema Axiom® é fiável, tanto ao nível da qualidade  
da interface osso/implante como do ponto de vista da estabilidade da conexão protética. 
Nunca experimentei desaparafusar os parafusos do pilar quando o torque é de apenas 25 N.cm.”
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Regeneração do local antes da colocação do implante 

Colocação dos pilares Cicatrização gengival 
antes da colocação 

das coroas definitivas

 2009 - Radiografia  
pós-operação

Vista oclusal das coroas 
definitivas

Impressões

2019 - Radiografia 10 anos 
depois da colocação do 

implante Axiom® BL REG
colocação do implante



          Caso do Dr. PFEIFFER

2010 - Radiografia  
pós-operação

2019 – Radiografia 9 anos 
depois da colocação do implante 

Axiom® BL REG 

 AX IOM
®®
,  S IMPL I C IDADE  C IRÚRG I CA
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Porquê a escolha do sistema de implante 
Axiom® na altura? 

Ficámos encantados com a conexão interna 
e o platfom-switching, características que 
respondem às nossas expectativas, enquanto 
procurávamos soluções para reduzir a perda 
óssea. Além disso, sendo uma estrutura 
pequena, prestámos especial atenção 
à relação qualidade preço.

O que mais lhe agrada neste implante?

Como resumia o sistema Axiom®  
em 3 palavras?

Simplicidade, conexão interna, sem limite 
protético.

Quais são os benefícios clínicos que constatou 
para os seus pacientes que colocaram 
implantes Axiom® BL REG há 10 anos?  

Baixa taxa de falhas,com um custo acessível 
para os pacientes. Solução que permite ao 
osso prosperar melhor à volta do implante. 

Dr. Hervé PFEIFFER
• Doutor em Cirurgia Dentária
•  Estudou na Universidade  

de Nancy em 1986
•  Licenciado pela UD de Patologia 

e Cirurgia Oral de Dijon
•  Currículo completo SAPO 

implante

“O que acho particularmente  
interessante é a conexão interna, 
a simplicidade de utilização. O kit de 
cirurgia é reduzido e o protocolo cirúrgico 
simplificado. Sem mencionar, é claro, 
o fator “Made in France.”



2009 - Radiografia  
pós-operação 

2019 - Radiografia 10 anos 
depois da colocação do 

implante Axiom® BL REG
colocação do implante

2010 – Radiografia pós-operação colocação de 6 implantes 
Axiom® BL REG no 14/15/16/24/25/27

2019 - Radiografia 9 anos depois da colocação dos implantes 
Axiom® BL REG colocação do implante 11

Porquê a escolha do sistema de 
implante Axiom® naquela altura? 

Fui um dos primeiros utilizadores 
dos implantes Anthogyr em 
2000.

O que mais lhe agrada neste 
implante?

Como resumia o sistema Axiom® 
em 3 palavras?

Simplicidade de utilização, 
estética, relação qualidade, preço, 
desempenho.

Quais são os benefícios clínicos 
que constatou para os seus 
pacientes que colocaram 
implantes Axiom® REG há 10 anos?  

Pouca perda óssea.

Quais são os outros produtos 
da gama Anthogyr que utiliza 
na clínica?

As seringas, o Aspeo® e a chave 
dinamométrica Torq Control®. 

Porquê a escolha do sistema de 
implante Axiom® naquela altura? 

Escolhi o Axiom® pela sua 
conexão cónica.

O que mais lhe agrada neste 
implante? 

A simplicidade e rigidez da 
conexão.

Como resumia o sistema Axiom® 
em 3 palavras?

Simples, eficaz e estável.

Quais são os benefícios clínicos 
que constatou para os seus 
pacientes que colocaram 
implantes Axiom® BL REG  
há 10 anos?  

Dr. Christian LEGROS
• Estomatologista 
•  Estudou na Faculdade 

de Medicina de Limoges 
•  Licenciado em Estomatologia 

na Faculdade de Medicina 
Pitié Salpêtrière 

•  Assistente a tempo inteiro 
de Cirurgia maxilo-facial 
em Limoges no Hospital 
Universitário (até 1984)

          Caso do Dr. LEGROS

          Caso do Dr. LABAT

“O que me agrada 
é a conexão Cone Morse, 
o platform-switching 
e a excelente retenção 
mecânica do implante.”

“Pude constatar 
uma estabilidade 
peri-implantar no caso 
de colocação subcristal 
dos implantes.”

Dr. Bruno LABAT
• Estomatólogo



          Caso do Dr. DAVID

2009 – Radiografia pós-operação 
- colocação de 3 implantes 

Axiom® BL REG no 34/35/36

2019 - Radiografia 10 anos depois 
da colocação dos implantes

colocação do implante 

Porquê a escolha do sistema de implante Axiom®  
naquela altura? 

Eu utilizava outro sistema cujo maior inconveniente era  
a falta de indexação para os meus pacientes. Encontrei-
me com um representante Anthogyr que me convenceu 
plenamente da qualidade dos implantes Axiom®.

O que mais lhe agrada neste implante? 

Como resumia o sistema Axiom® em 3 palavras?

Fiabilidade, facilidade, adaptabilidade.

Quais são os outros produtos da gama Anthogyr 
que utiliza na clínica?

Utilizo a solução Axiom® Multi Level® com a conexão 
InLink®, o novo dente personalizado AxIN® e aspróteses 
personalizadas Simeda®.

Já mudou para a solução Axiom® Multi Level®?  
O que acha desta nova filosofia?

A evolução é notável nestes últimos 10 anos. Continuo  
fã do Bone Level e dos pilares AxIN em função da altura 
gengival por motivos estéticos e de gestão de stock.

O que acha da evolução da gama Axiom®?

Notável e inovadora. 

“O que me agrada no Axiom®, é a conexão 
cónica, a indexação fácil e a colocação 
direta do implante, sem a necessidade 
de um transportador , diminuindo o tempo 
de intervenção.”
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Dr. Loïc DAVID
•  Médico Dentista em Cirurgia
•  Diploma universitário em 

Cirurgia pré e Peri-implantar, 
Paris

•  Pós-graduação em 
Periodontologia e Implantologia 
NY - Bordéus

•  Diploma Universitário 
Biomateriais e Sistemas 
Implantáveis, Bordéus

•  Ex- médico associado  
à Faculdade de Medicina 
Dentária de Bordéus -  
Ciências Anatómicas

 AX IOM
®®
,  S IMPL I C IDADE  C IRÚRG I CA



          Caso do Dr. NAVONI

          Caso do Dr. PANCHOT

2009 – Radiografia  
pós-operação - Colocação  

de 2 implantes 
Axiom® BL REG no 24/25

2019 – Radiografia 10 anos 
depois da colocação dos 

implantes Axiom® BL REG 

2010 - Radiografia  
pós-operação

2019 – Radiografia 9 anos 
depois da colocação do 

implante Axiom® BL REG

Dr. Didier PANCHOT
• Médico Dentista em Cirurgia
•  CES de Biologia oral com opção 

de Anatomia-Fisiologia
•  CES de Medicina Dentária  

conservadora/ endodontia
• Membro da EAO de 2005 a 2018

Dr. Jean-Pascal NAVONI
• Médico Dentista Cirurgião
•  Licenciado na Faculdade  

de Medicina de Lyon
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 AXIOM
®®
,  ESTABILIDADE DOS TECIDOS MOLES

Porquê a escolha do sistema de implante Axiom® 
naquela altura? 

Escolhi o implante Axiom® porque estava à procura 
de um implante com platform-switching, que não 
estava totalmente disponível na altura. Decidi, 
portanto, visitar o site da Anthogyr. As características 
dos implantes Axiom® e o seu design em Titânio 
de Grau V atendiam aos meus requisitos.

O que mais lhe agrada neste implante? 

Por um lado a conexão única, o facto que não recorrer 
um transportador de implantes. Hoje, com 10 anos 
de retrospectiva, é realmente o implante que eu 
descobri que me dá mais satisfação e com o qual 
o osso é mais estável. E, por fim, de todos os 
implantes que coloco, o da Anthogyr está mesmo no 
topo da lista; é o implante com o qual tenho menos 
preocupações e com o qual tivemos menor perda 
óssea ou até mesmo ou quase sistematicamente 
ganhámos osso por cima do colo do implante.

Como resumia o sistema Axiom® em 3 palavras?

Evolutivo, simples, fiável.

Quais são os benefícios clínicos que constatou  
para os seus pacientes que colocaram implantes 
Axiom® BL REG há 10 anos?  

É a preservação da massa óssea do implante e 
a sua força excepcional. É mesmo um implante forte. 
E, sobretudo, sem perda óssea à volta do implante 
quando comparativamente a outras marcas de 
implantes.

Quais são os outros produtos da gama Anthogyr 
que utiliza na clínica?

As seringas, extrator de coroas, contra-ângulos 
de implantologia, osteótomos.

O que acha da evolução da gama Axiom?

A gama Axiom® progrediu muito rápido e eu fiz parte 
da mesma.  Sempre houve um desejo na Anthogyr de 
desenvolver o implante, de “atualizá-lo” e de evoluir 
para o CAD / CAM, e é disso que eu gosto. 

Dr. Thomas GUILLAUMIN
• Médico Dentista Cirurgião
•  Estudou na Faculdade de 

Cirurgia Dentária de Nancy
•  Diploma Universitário em 

implantologia em Estrasburgo
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“Na maioria dos casos, ganhou-se osso 
acima do colo do implante.”



2009 - Radiografia  
pós-operação

2019 – Radiografia 10 anos depois da 
colocação dos implantes Axiom® BL REG

ESTUDO DO CASO 
No seguimento da fratura, o dente 12 é removido. As antigas 
coroas de 11 e 21 são removidas para dar espaço a uma ponte 
cantilever provisória ao aguardar pela cicatrização.

PONTO DE VISTA: 
“Ao longo destes dez anos de utilização dos implantes Axiom® pude constatar uma excelente resposta do tecido, uma quase sistemática 
reconstituição óssea para além do colo do implante. As papilas estão estáveis e não é constatada nenhuma inflamação ou perda óssea 
em pacientes com uma boa higiene dentária. Atualmente, este tipo de pilar de zircónio foi substituído favoralvelmente por pilares Simeda®. 
Outra evolução importante surgiu alguns anos depois para este tipo de implante: Axiom® BL PX com camadas mais agressivas, seria atualmente 
o implante escolhido para um caso semelhante a este.” 15

Situação pré-operação, 
pós-traumático

Depois de 3 meses de cicatrização, a ponte provisória é removida. A papila foi relativamente bem conservada. Foi colocado um implanteAxiom® BL REG , a deiscência óssea vestibular foi 
tratada por regeneração óssea guiada. Atualmente, o Axiom® PX com camadas 

mais agressivas teria sido o implante escolhido, mas ainda  
não existia nesta altura.

Carga imediata A área da operação é fechada, a ponte é colocada  
num pilar estético de titânio (raio-x).

Cicatrização de 4 meses Remoção da ponte para realizar as impressões de 6 meses e substituir o pilar 
estético de titânio por um pilar de zircónio que irá servir de suporte para a coroa 

unitária definitiva.

A perfeita inserção do pilar 
de zircónio é verificada antes 

de colocar a coroa.

D + 1 semana: apesar do controlo da placa ainda não ser muito eficaz,  
a papila entre os dentes parece bem estabelecida.

Check up em d + 2 anos Check up em d + 4 anos 2019 - Controlo em D + 10 anos: a papila ocupa totalmente  
o espaço entre os dentes.



20 19 ,  CONF IRMAÇÃO  C I ENT Í F I CA  DE  3  ANOS
ESTAB I L IDADE  ÓSSEA  E  RESULTADOS  ESTÉT I COS

Os resultados de 3 anos de um estudo multicêntrico, 
controlado e aleatório foram publicados recentemente  
no International Journal of Oral Implantology.1. O objetivo 
deste estudo é avaliar se o posicionamento subcristal dos 
implantes a 0,5 ou 1,5 mm em cristas ósseas cicatrizadas 
possui um impacto nos resultados estéticos e biológicos  
a longo prazo. Sessenta pacientes parcialmente 
desdentados foram selecionados em seis centros, 
necessitavam de duas coroas implanto-suportadas.  
Os dois implantes Axiom® BL REG foram colocados 
aleatoriamente a 0.5 mm ou 1.5 mm sob a crista óssea.
Os dois protocolos cirúrgicos deram Pink Esthetic Score2 

muito elevados (PES>12) e demonstraram uma reabsorção 
óssea mínima (< 0,5 mm) após 3 anos.
A média de perda óssea é muito limitada, o que confirma  
o sucesso dos implantes, muito além dos critérios de 
sucesso definidos pelo Misch3 (perda óssea ≤ 2 mm desde  
a cirurgia inicial).
Foi medida uma reabsorção óssea ligeiramente inferior no 
âmbito de uma colocação subcristal a 1,5 mm relativamente 
a 0,5 mm sem impacto no Pink esthetic score. Isto sugere 
que a inserção mais profunda do implante poderá ser 
benéfica apenas para garantir a estabilidade óssea, o que 
seria confirmado após 5 anos de acompanhamento. 

1: Salina, S., Gualini, F., Rigotti, F., Mazzarini, C., Longhin, D., Grigoletto, M., ... & Esposito, M. (2019). Colocação subcrestal dos implantes com uma conexão cónica interna de 0,5 mm versus 1,5 mm:  
Os resultados de 3 anos de um estudo multicêntrico controlado e aleatório numa pessoa. European Journal of Oral Implantology, 12(2).
2: Fürhauser, R., Florescu, D., Benesch, T., Haas, R., Mailath, G., & Watzek, G. (2005). Avaliação do tecido mole à volta da coroa do implante unitário: pink esthetic score. Pesquisa clínica de implantes dentários, 
16(6), 639-644.
3: Misch, C. E., Perel, M. L., Wang, H. L., Sammartino, G., Galindo-Moreno, P., Trisi, P., ... & Schwartz-Arad, D. (2008). Sucesso, sobrevivência e falha de implantes: Congresso International de Implantologistas 
(ICOI) conferência de consenso em Pisa. Implantologia dentária, 17(1), 5-15.

 
3 anos 
6 centros
60 pacientes 
120 implantes Axiom® REG
Taxa de sobrevivência  
do implante 97 %

Destaques da publicação original  
no International Journal  
of Implantology 2019

RESULTADOS EM 3 ANOS PERDA ÓSSEA PINK ESTHETIC SCORE

Grupo 0,5 mm 0,34 ± 0,87 mm 12 ± 1,9

Grupo 1,5 mm 0,19 ± 0,54 mm 12,2 ± 1,8
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Cortesia do Dr. Sergio Salina

• Grau universitário em Medicina Dentária com especialização em cirurgia oral, com honra - Universidade de Milão (1995)
• Especialização em Periodontologia, Verona 
• Professor em Cirurgia Oral na Universidade de Milão (1999-2005)
• Assistente do professor Boyne na Universidade Loma Linda (1997-2002) 
• Membro ativo do SICOI (atualmente IAO) e consultor do SILO 
• Membro do SIdP, ACOMS, WFLD
• Orador em congressos nacionais e internacionais

3 anos

1 ano

Colocação  
da coroa

Cirurgia

Fase  
pré-operatória

Sequência  
de tratamento de

um paciente tratado
pelo Dr. Salina

Caso clínico
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Resultados apresentados no 
congresso da EAO em 2019 
(Comunicação Oral) 
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