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RESUMO 
Sessenta pacientes parcialmente desdentados, em seis centros, que necessitam de 

duas coroas suportadas por um implante único (implantes Axiom® BL REG) tiveram 

ambos os locais atribuídos aleatoriamente de acordo com um estudo bucal para 

colocação de implantes subcrestais de 0,5 mm ou 1,5 mm; os implantes em áreas 

estéticas foram submergidos durante 3 meses, enquanto que os implantes de áreas 

não estéticas não foram. Foram colocadas coroas acrílicas provisórias e substituídas 

por coroas metalo-cerâmicas definitivas após 2 meses.

Os pacientes foram novamente chamados 1, 3 e 5 anos após a colocação. Os resultados  

foram: falhas na coroa e implante, complicações, avaliação da estética usando o pink 

esthetic score (PES), alterações ao nível ósseo marginal peri-implantar e preferência 

do paciente, registados por avaliadores vendados nos olhos.

Este documento foca-se em dois indicadores-chave de desempenho para restaurações 

de implantes dentários, perda óssea marginal e Pink Esthetic score. Ambos são 

excelentes nos dois grupos, 5 anos após a colocação, indicando uma previsibilidade 

muito boa de colocação subcrestal sem diferença no desempenho, nem observação 

da preferência do paciente, 5 anos após a colocação dos implantes.

Osso óptimo 
remodelação  
à volta implantes 
Axiom® BL REG
• Fantástica estabilidade óssea
• Excelentes resultados estéticos

Resultados de um ensaio clínico aleatório controlado  
multicentro prospetivo de 5 anos
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PERDA ÓSSEA MARGINAL  
A perda óssea média observada neste estudo clínico, 5 anos após a colocação dos implantes é baixa 

(Fig. 1) e está bem abaixo do limiar de 2 mm mencionado por Misch et al. em 20081 na sua definição 

de sucesso clínico dos implantes.

 Estes resultados foram comparados com a literatura (Tabela 1). Foram selecionadas apenas publicações 

com protocolos semelhantes: restaurações únicas e follow-up mínimo de 3 anos. 

Esta análise confirma os excelentes resultados obtidos no âmbito deste estudo clínico aleatório 

controlado, uma vez que a perda óssea média observada é inferior aos valores indicados na literatura2,5,6.

NÚMERO DE 
IMPLANTES 

FOLLOW-UP 
(anos) 

UNIDADE 
ÚNICA 

IDADE 
MÉDIA DO 
PACIENTE 

PERDA ÓSSEA MARGINAL 
(média, mm)

ESTUDO 
PRESENTE  

112 5 X 53,4 0,53 ± 1,43 (grupo de 0,5 mm) 
0,31 ± 0,98 (grupo de 1,5 mm)

Arnhart et al. 
(2012)2 

71 3 X 49,5 0,89 ± 1,65 
(implantes de conexão cónica) 

Lops et al. 
(2013)3  

85 6 X 54 -0,5  ±  0,3 
(pilares de titânio)

Palmer et al. 
(2000)4  

15 5 X MD  mesial: 0*
distal: 0,1*

*calculado com base em Palmer et al. (2000)4

Vigolo et al. 
(2009)5  

97 5 X 37 0,6 ± 0,2 
(implantes platform  

switching)

Zembic et al  
(2013)6   

40 5,6 X 41,3 mesial: 0,14* 
distal: 0,10* 

(pilares de titânio)
*calculado com base em Zembic et al. (2000)6

MD = Dados em falta 

TABELA 1: RESULTADOS REPORTADOS NA LITERATURA,  
PARA ESTUDOS COM PROTOCOLOS SEMELHANTES 

PACIENTE 1

Colocação Colocação

5 anos após a colocação5 anos após a colocação

PACIENTE 2

Fig. 1 - Raio X representativo de 2 pacientes (Centro 3, Dr. Rigotti),
que mostra instabilidade óssea, 5 anos após a colocação.
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PINK ESTHETIC SCORE
Neste estudo clínico, o Pink Esthetic Score foi avaliado (Fig. 2) por um avaliador vendado nos olhos e 

independente (Dr. Luca Sbricoli, Universidade de Pádua). Os resultados médios obtidos para os dois 

grupos, perto de 11, qualificam os resultados obtidos como “boa estética”, conforme indicado por 

Furhauser em 20169. Foram comparados com a literatura, selecionando publicações com protocolos 

semelhantes (restaurações únicas, follow-up mínimo de 3 anos) 7,8,9,10. Os resultados estéticos obtidos 

são comparáveis aos da literatura, o maior PES pode ser explicado pela menor idade dos pacientes8,10, 

ou mesmo pela utilização de pilares de zircónio8  em vez dos pilares de titânio standard utilizados no 

presente estudo.

Esta análise mostra que os implantes Axiom® BL REG oferecem bons resultados estéticos a longo 

prazo na substituição de um único dente.

MENSAGENS PARA LEVAR PARA CASA
 • Pode esperar um sucesso a longo prazo com os implantes Axiom® BL REG 

 • Estética previsível atingida em qualquer nível subcrestal 

 • Estes resultados serão confirmados por dados de 8 e 10 anos

NÚMERO DE 
IMPLANTES 

FOLLOW-UP 
(anos) 

UNIDADE 
ÚNICA 

IDADE 
MÉDIA DO 
PACIENTE 

PERDA ÓSSEA MARGINAL 
(média, mm)

ESTUDO 
PRESENTE

112 5 X 53,4 10,89 ± 2,30 (grupo de 0,5 mm) 
10,79 ± 2,41 (grupo de 1,5 mm) 

Arora et al. 
(2017)7

12 2 X faixa etária 
de 20-78 anos

11,25 ± 1,36

Furhauser et 
al. (2016)8  

77 5 X 48,8 12,6

Hartlev et al. 
(2014)9  

54 3 X 43 9,9 

Hof et al. 
(2011)10 

60 4,2 X 36,8 11,5 ± 0,7 

TABELA 2: RESULTADOS DO PES REPORTADOS NA LITERATURA

Fig. 2 - Imagens representativas de 2 pacientes (Centro 3, Dr. Rigotti), 
que mostram o sucesso estético, 5 anos após a colocação.
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