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Dr. Claude AUTHELAIN, Alain ARDIC

1. O exame clínico mostra uma grande mobilidade do dente.

Extração, colocação de implante e atraso imediato no incisivo central AxIN®

e o perfeito posicionamento do canal do parafuso 

Conclusão
Atualmente, a lógica indica a utilização mais frequente 
possível da prótese aparafusada nos implantes. O sistema 
AxIN® permite corrigir os eixos até 25 °, o que aumenta o 
número de indicações para a prótese aparafusada e insere-
se na tendência atual.

Estudo do caso
Paciente consultado tardiamente devido a uma 
fratura radicular no dente n.º 11 (o traumatismo já tem 
provavelmente um mês).

2. O CBCT mostra uma fratura transversal da raiz com uma perda do 
córtex vestibular.

3. O desbridamento clínico confirma grande 
perda óssea na zona vestibular.

4. No entanto, é possível colocar um implante 
Axiom® BL, Bone Level, PX com 3,4 mm de diâ-
metro, mas a deiscência deve ser controlada.

5 e 6. Uma tira óssea obtida através de uma coleta de osso do ramo é impactada na zona alveo-
lar, previamente modificada.

7. Preenchimento do alvéolo com material 
de osso autógeno (moído).

13. Aparafusamento a 25 N.cm com a chave 
esférica AxIN®.

15. Coroa colocada. Perfeita integração 
estética da reabilitação.

14. O sistema AxIN® permite “voltar a ter” o 
acesso ao parafuso do lado do palatino, sufi-
cientemente distante da margem livre para 
evitar qualquer risco de fragilização do mesmo.

8. Colocação de uma coroa provisória aparafu-
sada antes da obturação. É importante salien-
tar que, nas técnicas de extração de implantes 
imediatas no setor anterior, o eixo de implante 
sai quase sistematicamente da zona vestibular. 

10. Tecidos moles de 6 meses.9. Cicatrização de 1 mês. 11. Modelação CAD da prótese Simeda®. 12. Colocação da coroa na estrutura de zircó-
nio Sina ML na interface AxIN®. A possibilidade 
de ajustar o eixo permite realizar uma prótese 
aparafusada.

16. Sorriso final.
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Dr Jonatan BELEY, Jean-Marc ETIENNE

1. Sorriso pré-operatório.

Reabilitação de um incisivo central no maxilar com dente unitário aparafusado AxIN®

no implante Axiom® TL, implante Tissue Level

Estudo do caso
Paciente de 65 anos consultado devido a uma mobilidade 
significativa do incisivo maxilar esquerdo. Diagnóstico 
endoperiodontal do 21 com trauma oclusal que provocou 
uma vestibularização e uma extrusão significativa que o 
incomoda na mastigação e altera a sua qualidade de vida.

2. Vista oclusal antes do tratamento dentário.

3. Vista oclusal após tratamento ortodôntico, 
extração do 21 e cimentação de uma faceta 
estética provisória.

4. Modelação dos tecidos moles através da 
colocação de uma coroa provisória aparafusada 
com canal reto. O perfil de emergência pro-
porcionado pela plataforma Axiom® TL, Tissue 
Level, R para um incisivo central é vantajoso.

5. Vista intraoral da coroa provisória. 6. Implante Axiom® TL, Tissue Level, com vista 
intraoral.

7. Posição da coifa de impressão pop-in 
indexada. O contorno vestibular é agora 
suficiente após enxertos sucessivos de tecidos 
duros e moles.

8. Impressão do perfil de emergência criado 
pela coroa provisória.

10. Dente fresado no modelo, em Zircónio 
Sina Z.

9. Modelo e análogo. 11. Estratificação da coroa. 12. Estratificação da coroa na interface de 
laboratório.

Conclusão
Neste caso, a escolha do implante Axiom® TL, Tissue Level 
permitiu deslocar a interface do implante do pilar na direção 
da coroa, o que é seguro para os pacientes que apresentam 
antecedentes de doença periodontal. Além disso, o perfil 
de emergência da plataforma R permite uma transição 
natural. A inovação da interface AxIN® permitiu, por sua 
vez, reduzir o diâmetro do conduto de acesso ao parafuso, 
colocá-lo idealmente no centro do lado palatino e eliminar 
a presença de substâncias irritantes (cola, cimento) perto 
do epitélio de junção peri-implantar.

13. Dente ceramizado na interface de 
laboratório.

15. Personalização do dente.14. Personalização do dente.

20. Sorriso final.

16. Montagem do dente na interface definitiva. 17. Vista de perfil do dente aparafusado AxIN®

com base de Zircónio.

18. Vista frontal da prótese. 19. Vista oclusal da prótese. A redução do 
conduto de acesso diminui a quantidade de 
resina composta necessária para a obturação.
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Dr Philippe COLIN, Fabio LEVRATTO

1 & 2. Periodontite crónica de intensidade média, com perda de fixação sem profundidade de sondagem, biotipo periondontal médio, perda das papilas, deslocação do 11 
na sequência de um contacto em propulsão com o 42, sensibilidade na percussão no 21, sorriso voluntariamente fechado e difícil de analisar porque a paciente o recusa.

Reabilitação de um incisivo central superior com um dente aparafusado AxIN®

Estudo do caso
Paciente de 56 anos que pretende substituir o incisivo 
central superior esquerdo por um implante. Não pretende 
manter o seu dente que está sensível, que a incomoda e 
que lhe tira a qualidade de vida há muito tempo. Paciente 
saudável, fuma 15 cigarros por dia, sem sinais parafuncionais 
constatados. Proposta de tratamento: implante imediato 
no 21 com função imediata sem carga oclusal, coroa final 
aparafusada com uma faceta no 11 para realinhar este 
dente e fechar o espaço.

3. Radiografia pré-operatória. 4. Extração atraumática de 21. 5. Raspagem do alvéolo (cureta e broca esférica 
de velocidade lenta sob irrigação), perfuração 
na direção do palatino após sondagem do canal 
incisivo.

6. Espessamento do local com conjuntivo retirado 
ao nível da tuberosidade, partículas de Bio-Oss®

no hiato bocal entre o topo e o implante Axiom® BL, 
Bone Level PX 4 x 12 mm.

7. Foi posicionado um pilar temporário com 5 mm 
de diâmetro com centro reto, 2,5 mm de altura, re-
tocado na boca com spray e realização do provisório 
com a ajuda de uma chave de silicone.

8. É dada uma grande importância ao ajuste da 
oclusão estática e sobretudo dinâmica para evitar 
qualquer contacto propulsor e também à limpeza 
do pilar.

10. Cicatrização de 1 mês. O pilar temporário 
côncavo e com altura suficiente permitiu uma 
correta maturação dos tecidos moles.

9. Radiografia no final da sessão. 11. Situação 3 meses e meio após a colocação. 
A estabilidade do tecido está completa. O diastema 
11-12 é visível, tal como o subcontorno do 21.

12. A preparação do 11 é realizada segundo as 
indicações de um enceramento prévio: quase 
inexistente no mesial e deixando aparecer um 
intervalo de dentina no distal, com penetração nos 
espaços.

Conclusão
Apesar de uma coroa aparafusada na interface AxIN®

permitir uma angulação dos condutos de acesso ao 
parafuso de pilar de 25 °, é frequente que sejam necessários 
alguns graus de angulação lingual para evitar uma 
proximidade demasiado grande com a margem livre de 
uma coroa unitária anterior. Esta solução permite evitar a 
coroa tradicional cimentada no pilar e aumenta, de uma 
forma geral, as possibilidades proporcionadas pela prótese 
aparafusada no implante que se torna a melhor solução na 
ligação de uma prótese fixa ao implante.

13. A forma de contorno do 21 é registada para 
personalizar a transferência de impressão e a 
moldagem é realizada.

15. Modelação CAD Simeda®.14. Modelo de trabalho.

22. 2 meses após a inserção. A paciente aceita o resultado, sublinhando, no entanto, a luminosidade mais pronunciada da coroa no 21. Se for necessário corrigir, a 
remoção é simples e a ausência de cimento entre o pilar AxIN® e a coroa, simplifica o processo no laboratório. No entanto, isto implicaria retirar mais uma vez a coroa, 
o que perturbaria a adesão dos tecidos moles.

16. Análogo de interface + parafuso de laboratório 
no modelo.

17. Aparência dos tecidos moles peri-implantares 
após 3 meses e meio de utilização, durante o 
segundo desaparafusamento da coroa no implante 
e a colagem da faceta.

18. É toda em Zircónio Sina ML do lado palatino e é 
fornecida com uma interface AxIN® com 4 mm de 
diâmetro e 1,5 mm de altura. Aparafusamento a 
25 N.cm com a chave esférica AxIN®. As condições 
oclusais levaram à redução do ângulo distal da faceta.

19. O Acesso Angulado permitiu uma emergência 
ideal do cíngulo sem sobrecontorno e com um orifí-
cio de acesso ao parafuso mantido a 2 mm.

20. Vista vestibular 2 meses após a inserção. Foi es-
colhida uma interface AxIN® de 1,5 mm para obter o 
contorno vestibular de modo a aumentar a compres-
são dos tecidos moles e, desta forma, alinhar o colo 
protético com o incisivo direito, mas também deixar 
espaço suficiente para a estratificação vestibular.

21. Radiografia final.
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Dr Egon EUWE, Pasquale PALMIERI

1 & 2. Situação antes da extração do dente do paciente.

Caso AxIN® num implante Axiom® BL, Bone Level, PX colocado imediatamente após a extração

Estudo do caso
Homem de 48 anos consultado devido a uma fratura 
radicular no dente N.º 12.

3. Extração atraumática. 4. Desepitelização das margens do alvéolo. 5. Axiom® BL, Bone Level, PX 16 x 3,4 mm. 6. Posicionamento correto vertical. 7. Bio-Oss® no espaço bucal.

8.a. Preparação da prótese provisória. 9. Vista oclusal no início da cicatrização.8.b. O centro de aparafusamento da prótese 
provisória inclina para a margem livre.

10. Vista frontal no início da cicatrização. 11. Verificação da oclusão.

Conclusão
Este caso mostra uma prótese provisória com um centro 
reto que induz um acesso desfavorável (na margem 
livre), que é eficazmente reposicionado numa parte mais 
resistente da reabilitação e com um orifício muito pequeno 
graças à prótese definitiva AxIN®. Este é essencial para os 
dentes relativamente pequenos e com uma supraoclusão.

12. Após enxerto de tecido conjuntivo na boca 
(técnica do saco) e maturação do tecido 
durante 4 meses.

14. Dente maquinado de Zircónio Sina T, 
em interface AxIN®.

13. Design CAD.

21. Acesso ao provisório com um centro reto versus acesso com interface AxIN®.

15. Dente cerâmico em interface AxIN®. 16. Prótese no modelo.

17. Aparafusamento da prótese definitiva com 
torque de 25 N.cm.

18. A prótese é removida após 2 semanas após 
a colocação provisória normal.

19. Junta oclusal. 20. Resultado final do aparafusamento com 
25 N.cm.
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Dr Christophe FORESTI, Cyrille FERREIRA

1. Angulação do implante e prótese vista sagital.

Reabilitação anterior estética: com AxIN®

Estudo do caso
Senhor B., com 81 anos, consultado na sequência de uma 
fratura do seu incisivo central superior esquerdo, pilar 
da ponte mista em implante nos 21.(22).23.24.25.(26).27 
realizado pelo seu antigo médico há mais de dez anos. 
Tendo em conta o bom estado desta reabilitação protética 
e a idade do nosso paciente, decidiu-se deixar o 22 em 
extensão e realizar um implante unitário no local do seu 
incisivo. Depois da extração e do preenchimento do espaço 
infetado, é fornecida uma prótese provisória de modo a 
temporizar e obter a cicatrização do local.

2. Vista frontal da toma de impressão com coifa de impressão.

3. Dente maquinado em Zircónio Sina T. 4. Montagem do dente e da interface AxIN®

na chave de manuseamento.
5. Interface de laboratório e dente maquinado. 6. Transformação homotética da infraestrutura. 7. Design compacto do canal dos parafusos.

8. Controlo oclusal no laboratório. 10. Verificação dos ângulos de transição 
cerâmica do lado palatino na interface do 
laboratório.

9. Perfil de emergência vestibular. 11. Dente concluído, montado sobre interface 
definitiva.

12. Posição do parafuso de cicatrização 
ligeiramente acima da gengiva.

Conclusão
Caso seja recomendada a escolha de uma prótese 
totalmente cerâmica no âmbito de uma reabilitação 
anterior de forma a manter o resultado estético, a utilização 
do dente aparafusado AxIN® também permite:

•  Melhorar a localização e o tamanho do acesso ao parafuso
•  Implementar componentes de próteses perfeitamente 

compatíveis
•  Ser facilmente desmontável, o que permite obter um 

resultado estético, mas sobretudo completamente 
evolutivo.

13. Perfil de emergência que permite uma 
ligeira deformação dos tecidos moles.

15. Emergência palatina.14. Sobrecompressão vestibular.

17. Reação ideal do tecido.

16. Emergência vestibular.
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Dr Patrice MARGOSSIAN, Stevie PASQUIER
Gilles PHILIP

1, 2 & 3. Situação inicial: a análise de fotografias e scanner mostra uma falha do tecido essencialmente horizontal com uma concavidade muito acentuada 
do córtex vestibular.

Requisitos para o incisivo central: tecidos duros, tecidos moles, prótese AxIN®

a aparência de um dente natural

Estudo do caso
Paciente de 24 anos, com ausência do 11 devido a uma 
avulsão traumática enquanto criança.

3. 4 & 5. Fase de implante: foi escolhida uma abordagem em 2 fases cirúrgicas para garantir a 
reconstrução óssea vestibular. Foi realizado um implante de forma cónica (Axiom® BL, Bone Level, PX) 
a 40 N.cm. A concavidade vestibular expôs naturalmente algumas camadas da estrutura do implante. 
Foi realizada uma ROG que associa uma mistura de osso autógeno retirado da espinha nasal e um 
xenoenxerto (Bio-Oss® Geistlich) através de uma membrana absorvível fixa. A temporização é garantida 
com um dente comercializado apenas colado nos dentes adjacentes.

6 & 7. Adaptação do tecido: a ativação do implante é realizada ao fim de 6 meses. É retirado um 
enxerto conjuntivo na tuberosidade e transmitido para o vestíbulo numa bolsa feita com a lâmina 
spoon (MJK).

8, 9 & 10. Temporização e modelação dos tecidos:o papel da temporização imediata é fundamental na modelação dos tecidos. O provisório é, então, 
realizado diretamente através da solidarização de um dente comercializado num pilar provisório reto de titânio aparafusado no implante.

11 & 12. As formas de contorno adequado (côncavo em vestibular e convexo em proximal) irão 
permitir modelar a base gengival o mais naturalmente possível aproveitando totalmente a 
dinâmica de cicatrização do tecido.

Conclusão
A realização de uma reabilitação de um implante unitário é 
sempre um desafio, tanto do ponto de vista cirúrgico como 
protético. O objetivo é encontrar uma composição dentária 
e gengival totalmente harmoniosa e de aspeto natural.

13 & 14. Realização da impressão: o objetivo é transferir para o laboratório a posição do implante 
e dos tecidos moles periféricos. A primeira fase consiste na realização de uma transferência 
personalizada que recupera as formas de contorno do provisório.

15. A impressão é realizada com a técnica de 
moldeira aberta com poliéster.

21. Sorriso final.

16. Os eixos de referência estética estão 
diretamente marcados no modelo graças ao 
sistema Ditramax e servem de guia para a 
realização da forma vestibular.

17. A leitura da cor é feita com uma abordagem 
digital (elab) com um teste virtual digital.

18, 19 & 20. A prótese final é feita com o novo dispositivo de aparafusamento AxIN®. O objetivo é aparafusar uma coifa unitária de Zicórnio Sina Z, 
beneficiando de uma correção do eixo até 25 º. Uma abordagem diferente dos outros sistemas já existentes no mercado, visto que aqui o parafuso é inserido 
antes da coifa ser fixa ao bloqueio da base de titânio. Esta representa uma poupança de material no interior do acesso ao parafuso e oferece a possibilidade 
de um posicionamento mais palatino da estrutura de Zircônio. A estratificação da cerâmica cosmética vestibular dispõe de mais espaço e melhora, assim, 
o resultado estético.
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Dr Patrice MARGOSSIAN, Stevie PASQUIER
Gilles PHILIP

1. Situação gengival no dia da 2.º fase do implante.

Solução Provisória AxIN® Angulada

Estudo do caso
Paciente de 32 anos, perdeu o seu incisivo central na 
sequência de um acidente. Foi realizada uma reconstrução 
óssea graças a uma ROG, em simultâneo com a colocação 
do implante. Ilustramos aqui a adaptação gengival e a 
realização de uma prótese provisória aparafusada no dia da 
2.ª fase cirúrgica.

2. Ativação do implante com uma abordagem minimamente invasiva. É criado 
um túnel para um enxerto conjuntivo palatino para conferir volume vestibular e 
aumentar, assim, a espessura do tecido à volta do colo do implante.

3. Escolha do componente provisório angulado. 
Estão disponíveis dois diâmetros de interface (4 e 
5,0 mm) e duas alturas de colo (1,5 e 2,5 mm) para 
se adaptarem o melhor possível à anatomia do 
dente a substituir, bem como ao posicionamento do 
implante a nível ósseo. São possíveis 4 angulações 
(10 °, 15 °, 25 °, 25 °) para otimizar uma saída 
perfeitamente colocada na área do cíngulo do dente.

4 & 5. Comparação clínica na vista oclusal de um componente provisório de angulação 0 º e 
10 º. A posição do implante respeita a anatomia natural, passando pela margem livre do dente. 
A saída do cíngulo é garantida através das novas possibilidades protéticas provisórias AxIN®. 
Foi selecionado um interface com 2,5 mm de altura e 4 mm de largura.

6 & 7. Redução da altura do componente de acordo com a altura oclusal disponível do paciente.

8 & 9. A solidarização intraoral apenas se refere à porção supragengival por intermédio da resina PMMA. 
O resto da modelação é feita fora da boca para não prejudicar quimicamente a mucosa.

10, 11 & 12. Acabamento e polimento da forma do contorno transgengival para otimizar a resposta da mucosa vestibular e proximal.

Conclusão
O componente provisório AxIN® angulado representa um 
extraordinário progresso na área da implantologia estética. 
Permite uma alteração de paradigma no posicionamento 
tridimensional do implante anterior. AxIN® possui uma 
verdadeira justificação anatómica ao inserir-se no volume 
geral do dente que substitui. Estas novas possibilidades 
permitem garantir um acesso ao parafuso não visível no 
palatino e melhoram, ao mesmo tempo, a quantidade de 
estratificação na boca, e consequentemente, a estética.

13. Situação clínica no dia da 2.ª fase 

14. Situação clínica 15 dias após a operação.
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Dr. Nicolas RENOU, Dr. Jean-Baptiste VERDINO, 
Gilles GIORDANENGO

1. Corte coronal do 11 que destaca um quisto volumoso com 10 mm de 
diâmetro com rompimento ósseo vestibular.

Implante Axiom® BL, Bone Level, após extração do dente 11 e remoção de um quisto

Conclusão
A utilização desta nova prótese provisória aparafusada 
AxIN® pode ser uma opção de escolha pois tem várias 
vantagens:
•  Realizar uma provisória que permita um aparafusamento 

angulado até 25 º
•  Ausência de cimento que pode contaminar o implante
•  Precisão de ajuste das peças protéticas e facilidade 

de utilização na boca, conferindo um verdadeiro conforto 
e uma certa estabilidade durante a fase de temporização.

Estudo do caso
Paciente de 40 anos que apresenta um quisto volumoso 
periapical no 11 com rompimento do vestíbulo. Na mesma 
sequência, foram realizados a avulsão do dente, a enucleação 
do quisto, a colocação de um implante Axiom® BL, Bone 
Level, bem como um preenchimento ósseo. Após um 
período de cicatrização de 6 meses, a prótese provisória 
angulada aparafusada AxIN® foi a solução escolhida para o 
funcionamento e estética deste implante. 2. Situação inicial.

3. Colocação de um implante Axiom® BL, 
Bone Level, após avulsão do dente e limpeza 
cuidadosa do local.

4. Foram realizados um preenchimento 
ósseo, bem como a colocação de um enxerto 
conjuntivo vestibular.

5. Situação do implante cicatrizado após 
remoção do dente provisório.

6. Vista de perfil que mostra o eixo vestibular 
do implante.

7. Preparação do contorno gengival. 13. Radiografia na parte posterior, controlo do 
ajuste correto da prótese.

15. Ceramização da prótese.14. Vista intraoral da prótese provisória.

8. Conjunto interface + pilar provisório 
angulado AxIN® no modelo.

10. Vista oclusal da prótese provisória 
aparafusada AxIN®.

9. Prótese provisória no modelo. 11. Prótese provisória AxIN® com interface, 
parafuso e prótese.

12. Aparafusamento a 25 N.cm da prótese com 
a chave esférica Anthogyr.

20. Sorriso final.

16. Ceramização da prótese. 17. Prótese definitiva de Zircónio Sina ML no 
modelo.

18. Prótese definitiva de Zircónio Sina ML no 
modelo.

19. Prótese definitiva na boca, vista frontal
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