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RESUMO 

  
  

O objetivo desde estudo foi avaliar a resistência a fratura de coroas anteriores em 
zircônia cimentadas sobre abutments de zircônia, aparafusados em link Precision 
Base, conectados em implantes. Foram realizados dois testes, sendo um teste de 
resistência à compressão estática com n= 10 e um de resistência a fratura com n=9 
em coroas anteriores em zircônia cimentadas sobre abutments de zircônia. Os 
implantes foram incorporados em resina e os pilares foram conectados aos 
implantes (Flash conexão cônica Ø3,5) com um torque de 30 N no parafuso de 
fixação do conjunto. Simulando dentes na região anterior, os testes foram realizados 
com um ângulo do implante de 30 ± 2°, com 3 mm do implante exposto, 
reproduzindo a perda óssea. Para o teste de fadiga foram realizados 2.000.000 
ciclos subdividindo-se as amostras em 3 grupos com 80%, 60% e 40% da 
compressão máxima obtida no teste de fratura (± 10 N de força axial) aplicada a 4 
Hz. O teste de fratura apresentou média de força máxima suportada pelo conjunto 
implante/abutment foi de 431,2 N. Após o teste de fadiga, observou-se que com a 
aplicação das 3 forças não houveram fraturas, afrouxamentos ou rachaduras. Pode-
se concluir que as coroas de zircônia cimentadas em abutments de zircônia 
aparafusados por intermédio do Link Precision Base em implantes de encaixe 
cônico, apresentaram boa performance frente ao desafio de fadiga e resistência a 
fratura compatível com a região anterior.  
  
Palavras-chave: Fadiga cíclica; Fadiga; Resistência a fratura; análise de 

sobrevivência; Titânio; YTZP; Zircônia.  
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                                                        ABSTRACT  

  
  

The objective of this study was to evaluate the fracture strength of anterior zirconia 
crowns cemented on zirconia abutments. Two tests were performed: a static 
compression test with n = 10 and a fracture strength test with n = 9 in anterior 
zirconia crowns cemented on zirconia abutments. The implants were embedded in 
resin and the abutments were connected to the implants (H.I 3.5 x 8.5) with a torque 
of 30 N on the set screw. Simulating teeth in the anterior region, the tests were 
performed with an implant angle of 30 ± 2°, with 3 mm of the implant exposed, 
reproducing the bone loss. For the fatigue test, 2,000,000 cycles were performed by 
subdividing the samples into 3 groups with 80%, 60% and 40% of the maximum 
compression obtained in the fracture test (± 10 N axial force) applied at 4 Hz. The 
test of fracture showed the average of maximum strength supported by the implant / 
abutment set was 431.2 N. After the fatigue test, it was observed that with the 
application of the 3 forces there were no fractures, loosening or cracking. It can be 
concluded that the zirconia crowns cemented in zirconia abutments screwed into 
implants, presented good performance against the challenge of fatigue and 
resistance to fracture compatible with the anterior region.  
 
Keywords: Cyclic fatigue; Fatigue; Fracture strengt; Survival analysis; Titanium; 

YTZP; Zircônia. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A eficácia dos implantes dentários de titânio para a substituição de dentes na 

cavidade oral está bem documentada (BUSER et al., 2017).  

Nas décadas de 1960 e 1970, as próteses apoiadas em implantes 

subperiósticos ou com lâminas tiveram má reputação por causa de resultados 

clínicos questionáveis e falta de documentação científica (BUSER et al., 2017). A 

mudança para uma disciplina cientificamente sólida foi iniciada pelos dois pioneiros 

ciêntistas da implantodontia moderna, Professor Brånemark da Universidade de 

Gotemburgo na Suécia e Professor Schroeder da Universidade de Berna, na Suíça. 

Juntamente com suas equipes, e independentemente um do outro, eles lançaram as 

bases para o desenvolvimento mais significativo e mudaram muitos paradigmas na 

medicina dentária (BUSER et al., 2017).  

O progresso da terapia de implante nos últimos 50 anos, incluindo os 

fundamentos da cirurgia que alcançaram uma previsibilidade alta e inovações no 

desenvolvimento dos implantes contribuíram para alcançar a osseointegração 

(BUSER et al., 2017). O desenvolvimento de técnicas de aumento ósseo, tais como 

regeneração óssea guiada e elevação do piso sinusal, para corrigir defeitos ósseos 

locais em locais potenciais de implante aumentou as indicações para a terapia de 

implante. A mudança de paradigma das superfícies lisas para superfícies de 

implante rugosas resultou em uma integração óssea mais rápida e melhorada e 

levou a melhorias em vários protocolos de tratamento, tais como colocação imediata 

e precoce de implantes em locais de pós-extração e possibilitou vários protocolos de 

carregamento, incluindo o carregamento imediato e precoce do implante (BUSER et 

al., 2017).  

Nos últimos 15 anos, a análise pré-operatória e o planejamento pré-cirúrgico 

melhoraram com a introdução de técnicas de imagem tridimensional (BUSER et al., 

2017). Deste modo, a tomografia computadorizada de cone-beam oferece uma 

melhor qualidade de imagem com uma exposição reduzida à radiação, quando 

comparada com a tomografia computadorizada dentária (BUSER et al., 2017). Isso 

abriu a porta para planejamento digital e modificações cirúrgicas. Toda esta evolução 

tem facilitado o enorme progresso nos resultados estéticos com próteses com 

implantes e melhores resultados centrados no paciente. A implantodontia digital no 
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campo cirúrgico e protético, evolui para uma média crescente de pacientes de 

implante e as adaptações relacionadas de protocolos de tratamento (BUSER et al., 

2017).  

Devido à elevada taxa de sobrevivência e sucesso do implante (84,16%) ao 

longo de um acompanhamamento médio de 13,6 anos, o resultado estético tornou-

se o principal foco de interesse principalmente nas áreas esteticamente sensíveis 

(STIMMELMAY et al., 2013; ANGELIS et al., 2017).  

No entanto, os pilares padrão de titânio podem comprometer a aparência na 

zona estética, ou seja, a comprometer a aparência do tecido mole tornando-o 

acinzentado, fato que ocorre quando a espessura do tecido mole é de 2 mm ou 

menos (STIMMELMAY et al., 2013; ANGELIS et al.,2017).  

A restauração de dentes ausentes em Odontologia pode ser alcançada com 

uma variedade de opções de tratamento (MARTÍNEZ-RUS et al., 2012). Os 

policristalinos de zircônia tetragonal e a zircônia estabilizada com ítria (Y-TZP), em 

particular, são usados na estrutura para próteses fixas, sem metal e implantes 

dentários, devido ao seu desempenho mecânico, biocompatível e estético, na 

medida em que não há risco de manchamento ou reação hipersensível (KOYAMA et 

al., 2012).  

Além de um processo de fabricação otimizado, a seleção do material de coroa 

apropriado pode essencialmente contribuir para um sucesso duradouro. Uma ampla 

gama de blocos maquináveis CAM está disponível para materiais à base de resina 

(compósitos, PEEK, PMMA), cerâmica (feldspato, zircônia, disilicato de lítio, silicato 

de lítio reforçado com zircônia) e cerâmica infiltrada com resina, que pode ser 

aplicada como restaurações monolíticas ou com recobrimento subsequente. Como 

as coroas dos implantes são mais propensas à sobrecarga oclusal, mais do que as 

coroas suportadas pelos dentes devido à ausência da conexão fisiológica semi-

elástica (ligamento periodontal) e à sensibilidade tátil, a aplicação de materiais 

frágeis pode causar numerosas complicações in vivo como fratura ou trincas 

(POROJAN et al., 2017).  

Em particular, os materiais totalmente cerâmicos monolíticos são cada vez 

mais utilizados para fabricar coroas para a restauração de dentes naturais. Esses 

materiais têm abordado preocupações quanto à estética, ajuste marginal, e 

resistência à fratura e podem melhorar a resistência à fratura sobre restaurações a 

base de um núcleo em camadas, com uma cerâmica de revestimento. Tais coroas 



 12

  

também podem ser adequadas para restaurações protéticas colocadas em 

abutments (WEYHRAUCH et al., 2016).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Os pilares de zircônia pré-fabricados são amplamente utilizados em 

Odontologia, em função da melhor estética e biocompatibilidade do material de óxido 

de zircônio. Os pilares pré-fabricados de zircônia são usados no momento da 

colocação do implante ou no protocolo de carregamento tardio. Colocar um abutment 

no momento da cirúrgia de implante e nunca o remover pode ajudar a reduzir a 

influência do microgap sobre a perda de osso crestal e também diminuir a 

possibilidade de perturbar o tecido epitelial que ocorre com cada remoção e 

substituição da prótese provisória e definitiva abutment.  

Os pilares pré-fabricados de zircônia em restaurações anteriores devem ser 

preparados para criar espaço para uma espessura suficiente do material restaurador 

e para seguir o contorno da margem gengival livre.Para serem usados com 

segurança, os pilares de zircônia devem ter resistência a fratura maior do que a força 

máxima oclusal relatada na região anterior da boca. Os valores de força oclusal 

máximos reportados variam. O gênero e a raça influenciam a força oclusal máxima, 

com homens registrando uma força oclusal maior do que as mulheres. A força 

oclusal máxima relatada na região dos incisivos é entre 108 e 370 N. Uma força 

oclusal maior foi medida nos dentes posteriores, sendo essa em torno 9 vezes maior 

na região posterior. As restaurações fixas suportadas por implantes são suscetíveis 

a maiores forças oclusais que a dentição natural. Ao contrário do dente natural, o 

implante osseointegrado é anquilosado ao osso alveolar sem a ligação do ligamento 

periodontal. A falta de feedback proprioceptivo periodontal pode aumentar a força 

oclusal em restaurações apoiadas por implantes (ALQAHTANI et al., 2013).  

A tenacidade da zircônia pode diminuir sob condições de envelhecimento que 

são principalmente relacionadas à transformação de fase, na qual a fase tetragonal 

(T) é transformada na fase monolítica (M). Nesta transformação, a energia absorvida 

pela matriz de zircônia ao redor da fissura de propagação é consumida pelos grãos T 

para transformarem-se em uma simetria M. O progresso da transformação leva à 

retirada do grão e à degradação da superfície, pelas tensões aplicadas, conduzindo 

eventualmente à falha do dispositivo aumentado pelo ambiente aquoso. Assim, o 

carregamento dinâmico pode ser antecipado para criar maior efeito de 

envelhecimento em zircônia em comparação com titânio.   
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         Observa-se em estudos laboratoriais que o número de ciclos tem um 

impacto significante na resistência a fratura de abutments, demonstrando a 

influência do envelhecimento na resistência a fratura. Uma explicação para isso 

pode ser o tipo de conexão do pilar que compensa o possível fator de 

envelhecimento no pilar de zircônia, ou seja, os pilares de implantes conectados 

internamente exibem forças de fratura significativamente maiores após carga cíclica 

em comparação com os conectados externamente (CORAY et al., 2016).  

Os policristalinos de zircônia tetragonal e zircônia estabilizada com ítria 

(YTZP), em particular, são usados no trabalho das estruturas de próteses fixas, sem 

metal e implantes dentários, devido à sua mecânica, biocompatível e estética. Além 

disso, eles oferecem uma vantagem sobre os implantes de titânio (Ti), na medida em 

que não há risco de descoloração ou reação de hipersensibilidade. A capacidade de 

osseointegração e durabilidade dos implantes de Y-TZP foram relatados como sendo 

semelhantes aos dos implantes de Ti em um certo número de estudos com animais, 

indicando a sua adequação como um implante. Contudo, pouca informação está 

disponível sobre a durabilidade dos implantes Y-TZP com exposição à fadiga cíclica.  

Isto é importante, uma vez que a Y-TZP pode sofrer degradação nas soluções 

aquosas encontradas no ambiente oral, possivelmente resultando numa redução 

significativa na resistência e tenacidade. Em geral, as próteses fixas de Y-TZP são 

fabricadas por fases pré-sinterizada e pós-sinterização em torno de 1.350ºC 

(Pressão isostática a quente sob alta pressão HIP). Uma atmosfera inerte é 

considerada ser adequada para aplicação ao corpo do implante, uma vez que os 

implantes dentários não são fabricados para o dente individual. Isso significa que o 

desempenho mecânico elevado pode ser assegurado pelo processamento de HIP 

sem o recurso a um procedimento de fabricação complicado. Além disso, permite 

que uma densidade muito alta seja alcançada, aumentando a confiabilidade dos 

componentes cerâmicos.  

Os protocolos de teste de implantes in vitro variam, tornando difícil a 

comparação dos resultados. Alguns estudos testaram implantes dentários usando 

carga estática. No entanto, o carregamento estático pode ter pouca relevância 

clínica, uma vez que a falha mecânica é mais susceptível de estar relacionada com 

carga repetida e de baixo nível durante um período de tempo prolongado em vez de 

uma sobrecarga aguda. Recentemente, estudos com carga cíclica investigaram a 

durabilidade em situação clínica. Além disso, um protocolo padronizado de testes de 
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fadiga de implantes foi desenvolvido em 2003 por um painel de especialistas da 

indústria e acadêmicos para a Organização e normatização Internacional (ISO 

14801).  

A rugosidade superficial dos implantes de Titânio por jateamento e ataque 

ácido, por exemplo, é usualmente utilizada para aumentar a osteogénese na 

interface implante/osso. Tal tratamento superficial, no entanto, acarreta no risco de 

introduzir falhas ou microfissuras na superfície Y-TZP que podem acelerar a falha 

durante o uso clínico. A durabilidade à fadiga dos implantes Y-TZP com uma 

superfície rugosa, no entanto, continua a ser esclarecida. Em particular, não foram 

relatadas as propriedades de fadiga cíclica dos implantes Y-TZP fabricados por HIP 

com uma superfície rugosa. Portanto, o objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a 

influência da rugosidade superficial e carga cíclica na resistência à fadiga em 

zircônia fabricada por HIP (KOYAMA et al., 2012).  

 Na técnica de carregamento cíclico aplicada no estudo de Moustafa et al. 

(2016), a concentração de tensão foi abaixo do ponto de aplicação da carga e 

representou as condições intra-orais o mais próximo possível para reproduzir a falha 

clínica. A unidade de fixação garantiu a transferência suave das forças de 

mastigação, através da substância alimentar (stress breaker) a superfície oclusal da 

restauração e todo o caminho até a ligamento periodontal artificial. A análise dos 

dados revelou uma redução significativa da resistência à fratura de todos os 

materiais testados. O número total de ciclos utilizados neste estudo (3,7 milhões) 

estimativa simulação de sete anos de desempenho clínico (aproximadamente 

530.000/ano). As propriedades químicas e térmicas de carga cíclica em combinação 

com carga dinâmica, resultou na deterioração acelerada das propriedades dos 

materiais. As coroas confeccionadas em zircônia representaram os maiores valores 

iniciais de resistência à fratura de todos os grupos testados (832 N), no entanto, 

fratura da cerâmica em zircônia foi observado para 6 restaurações durante 

carregamento cíclico. Após a fadiga houve uma redução acentuada na resistência 

(34%) à medida que a resistência à fratura residual caiu para 557 N (MOUSTAFA et 

al., 2016).  

 No início dos anos 90, a zircônia tetragonal parcialmente estabilizada com 

óxido de ítrio (Y-TZP) foi introduzido na Odontologia como material de núcleo para 

restaurações totalmente cerâmicas e foi disponibilizado através da técnica de design 

(CAD/CAM). Em comparação com outros sistemas totalmente cerâmicos, o Y-TZP 
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exibe propriedades mecânicas superiores, devido a um mecanismo de 

endurecimento de transformação. Não estão ainda disponíveis dados clínicos a 

longo prazo para as restaurações cerâmicas com zircónia com períodos de 

observação superiores a 5 anos. A elevada estabilidade de núcleo Y-TZP nas 

cerâmicas foi observada in vitro foi confirmada em estudos clínicos a curto e médio 

prazo. O dano da estrutura da zircônia não foi relatado em próteses parciais fixas 

posteriores de três elementos. No entanto, as fraturas dentro da cerâmica de 

recobrimento foram descritas como a razão mais frequente de falha. Foram 

observadas taxas de fratura de 8% a 25% após 24 a 38 meses em próteses parciais 

fixas posteriores suportadas por dentes. Um estudo sobre implantes de zircônia 

apoiada em toda a cerâmica próteses parciais fixas posteriores suportadas revelou 

ainda uma maior taxa de fratura, 53% após 12 meses. Deste modo, o sucesso a 

longo prazo de próteses parciais fixas posteriores implanto suportadas de zircônia 

parece ser limitado predominantemente pelo fraco desempenho da cerâmica de 

recobrimento (GUESS et al 2010).  

 Surpreendentemente, as restaurações de zircônia mais frequentemente 

descritas na literatura sãopróteses parciais fixas posteriores ao invés de coroas 

unitárias. Estão disponíveis dados clínicos limitados sobre a confiabilidade das 

coroas com copping de zircônia. Apenas alguns relatos clínicos de curto prazo foram 

publicados até agora. Num estudo clínico retrospectivo realizado em uma clínica 

privada, foi registada uma taxa de sobrevivência promissora (92,7% após 3 anos) 

sem fraturas de núcleo de zircônia e poucas fraturas de coppings (2%) para 204 

coroas de zircônia posterior. No entanto, apenas 11% das coroas colocadas 

originalmente foram examinadas clinicamente. Assim, os resultados desta 

investigação basearam-se predominantemente nos prontuários dos pacientes, 

limitando fortemente a importância deste estudo. No único ensaio clínico controlado 

sobre coroas baseadas em zircônia posterior, ainda publicado, foram encontradas 

taxas de complicações relativamente baixas ao longo de um período de 2 anos. Uma 

restauração de molar maxilar de zircônia de um paciente com bruxismo noturno 

fraturado através do núcleo um mês após a inserção, resultando em uma taxa de 

sobrevivência de 93,4% após 2 anos. As superfícies fraturadas dentro da cerâmica 

de recobrimento não foram relatadas. No entanto, o número reduzido de coroas (n = 

15) investigadas nesse estudo deve ser considerado como uma limitação maior. 

Resultados promissores da estrutura de zircônia também foram descritos em um 
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relatório clínico sobre implantes posteriores apoiados em zircônia (GUESS et al., 

2010).  

 Vários autores investigaram as vantagens e desvantagens dos diferentes 

tipos de conexão. A Norton (2013) relatou que a conexão interna da interface cônica 

exibe resistência aumentada aos momentos de flexão na interface do pilar do 

implante, contrariamente à conexão de extremidade com junção hexadecimal do 

hexágono externo tipo Brånemark.  

Além disso, as juntas profundas apresentaram melhor capacidade de suporte 

de carga do que as juntas com uma sobreposição relativamente curta. No entanto, 

mesmo que vários estudos tenham descoberto que o tipo de conexão influencia a 

resistência mecânica, há pouca evidência sobre o efeito da carga mecânica 

dinâmica sobre a estabilidade do complexo implante-pilar. Para o sucesso clínico a 

longo prazo, não só a estabilidade inicial dos componentes do implante, mas 

também o seu comportamento em condições de carga cíclica no ambiente oral é de 

crucial importância. Apenas um período relativamente curto de 15 meses foi 

simulado, de modo que os efeitos distintivos observados podem aumentar sob carga 

funcional de longa duração, sugerindo que as conexões entre o implante e o pilar 

cônico podem apresentar melhor continuidade nas forças de fadiga ao longo do 

tempo (DITTMER et al., 2012).  

 As condições de carga cíclica ou de fadiga termo-mecânica podem reduzir 

significativamente a resistência à fratura dos pilares dos implantes de zircônia. 

Gehrke et al. (2016), relataram diminuição da resistência de pilares de zircônia de 

672 N sem carga cíclica, para menos de 405 N após 5.000.000 de carga cíclica. Em 

dois outros estudos, a resistência à fratura estática de diferentes restaurações 

cerâmicas com implante foi testada após a simulação de mastigação. Noventa e seis 

implantes com conexão interna receberam pilares de titânio, alumina e zircônia. 

Todos os pilares foram restaurados com coroas cerâmicas de alumina e zircônia. Os 

espécimes foram expostos a 1.200.000 ciclos em um simulador de mastigação para 

simular 5 anos de carga mastigatória. As cargas de fratura medianas após o 

envelhecimento foram 1251 N e 457 N para as combinações de coroas de zircônia e 

abutment de titânio-zircônia, respectivamente. Embora os espécimes do presente 

estudo não tenham sido envelhecidos, os resultados foram surpreendentemente 

inferiores aos obtidos na teoria, o efeito do envelhecimento através de tensões 

ambientais poderia alterar a fase cristalina tetragonal metaestável das cerâmicas 
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baseadas em YTZP. As consequências deste processo são múltiplas e incluem a 

degradação da superfície com retirada do grão e microfissuração e degradação da 

resistência. A exposição a longo prazo de cerâmicas de zircônia à humidade e ao 

ciclo térmico conduz a uma degradação a baixa temperatura do material. No entanto, 

existe uma controvérsia sobre se tal conduzirá a uma redução na resistência à 

fratura da zircônia. Embora se possa especular que nenhuma água poderia infiltrar-

se no corpo do implante durante a simulação de mastigação, a presença de umidade 

é necessária para a simulação.  

Portanto, mesmo que não tenha sido praticado envelhecimento, os resultados 

mais baixos podem ser explicados pelo fato de, nos estudos acima referidos os 

implantes terem sido colocados ao nível ósseo nominal.Houve a perda óssea de 3 

mm juntamente com o pescoço do implante de 1,8 mm que resultou no nível ósseo 

quase 4,8 mm abaixo do ombro do implante superior. Tudo isso dificulta a 

comparação direta entre os estudos de resistência à fratura de reconstruções 

apoiadas por implantes (MARTÍNEZ-RUS et al., 2012).  

 O desenho experimental de Weyhrauch et al. (2016) visou simular de perto a 

situação clínica em que as coroas realizadas em materiais cerâmicos e 

híbridoscerâmicos são fixadas nos pilares dos implantes, permitindo assim uma 

avaliação razoavelmente comparável da resistência à fratura dos materiais 

cerâmicos. Até o momento, apenas alguns relatos abordaram a estabilidade de 

coroas monolíticas totalmente cerâmicas cimentadas em abutments de implantes. 

Assim, o estudo in vitro foi realizado para investigar a influência do agente de 

cimentação e do material cerâmico sobre a resistência à fratura de coroas cerâmicas 

monolíticas cimentadas nos pilares do implante. Foi dada especial atenção ao tempo 

de permanência das coroas cimentadas em 100% de humidade antes de serem 

colocadas em água. Não foi realizado armazenamento de água a longo prazo. 

Embora Ernst et al. (2016). Demonstraram que mesmo, o armazenamento de água a 

longo prazo não teve efeito significativo sobre a força de retenção, nesse estudo, o 

armazenamento de água foi realizado para simular a situação clínica. Além disso, 

uma esfera de aço inoxidável foi usada, ao invés de uma esfera de resina, como em 

outros estudos, porque os testes preliminares mostraram que as forças de carga 

única relativamente altas (até a fratura) empregadas neste estudo fraturavam, às 

vezes, a esfera de resina (WEYHRAUCH et al., 2016).  
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 Foram utilizadas um total, 525 coroas (75 cada um de Vita Mark II, cerâmica 

feldspática [FSC], Ivoclar Empress CAD, cerâmica de vidro reforçada com Lítio 

[LrGC]; Ivoclar e.max CAD, disilicato de lítio [LiDS]; Vita Suprinity, cerâmica de 

silicato de lítio reforçada com zircônia pré-fabricada [PSZirLS]; Vita Enamic, 

cerâmica feldspática de estrutura fina reforçada com polímero [PolyFSP], Lava 

Ultimate; Resina nanocerâmica [ResNC], Celtra Duo; Silicato de lítio reforçado com 

zircônia totalmente cristalizado[FcZirLS]) foram fresados utilizando um sistema CAD 

/ CAM. As superfícies internas das coroas foram condicionadas e silanizadas. Os 

abutments de implante de titânio foram fixados em análogos de implante, e abrasão 

de partículas jateadas foi usada em suas superfícies específicas externas (Al2003, 

50 Mm). Em seguida, os pilares foram limpos e silanizados. As coroas foram 

cimentadas nos pilares do implante usando cinco agentes de cimentação (Multilink 

Implant, Variolink II, RelyX Unicem, GC FujiCEM, Panavia 2.0). Após termociclagem 

durante 5.000 ciclos (5 a 55 ° C, tempo de permanência de 30 segundos), as coroas 

foram submetidas a ensaios de resistência à ruptura sob carga estática utilizando 

uma máquina de ensaio universal. Os padrões de fratura foram semelhantes a cada 

material cerâmico. Assim, é óbvio que a resistência à fratura de toda a cerâmica é 

significativamente influenciada pelo projeto do pilar na parte oclusal. Os bordos e 

bordas são especialmente uma indicação de falha de todas as coroas cerâmicas em 

relação à força oclusal. Contudo, não foi realizada carga cíclica, o que melhor 

simularia a situação clínica, mas poderia causar rachaduras. Assim, dadas as 

limitações da abordagem in vitro descrita, a transferência direta destes resultados 

para as condições in vivo é limitada. De fato, é necessária mais investigação clínica 

para confirmar estes resultados in vitro (WEYHRAUCH et al., 2016).  

 O sucesso a longo prazo das restaurações implanto-suportadas está 

diretamente relacionado à precisão do ajuste dos componentes protéticos com o 

material a partir do qual os componentes prostéticos são feitos. Este fator determina 

a estabilidade da interface implante-abutment e a resistência dos materiais utilizados 

para confecção das coroas sobre implantes, quando submetidos às cargas 

produzidas pela mastigação. As micro-movimentações entre as peças estão sempre 

presentes na aplicação das forças oclusais produzidas durante os movimentos de 

aperto, mastigação e movimentação (forças intermitentes em duas direções 

diferentes), o que pode originar desgaste e fratura. O uso de abutments de zircônia 

na região estética tem aumentado significativamente durante os últimos 10 anos. 
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Portanto, diferentes estudos foram desenvolvidos para comparar pilares de zircônia 

com pilares convencionais de titânio. Estes estudos sobre os comportamentos e 

desgaste de implantes de titânio com zircônia e pilares de titânio indicaram maior 

desgaste na interface do implante após o carregamento cíclico em implantes 

conectados a pilares de zircônia. Gehrke et al. (2016) avaliaram e compararam os 

comportamentos mecânicos dos pilares de titânio e zircônia sob diferentes 

condições de carga utilizando seções metalográficas em duas direções (eixos longos 

e transversais). Apesar das limitações do estudo in vitro, foi concluído que o uso de 

pilares de zircônia direto em implantes de titânio podem causar alterações e / ou 

deformações permanentes do hexágono do implante. Além disso, tensões que 

tendem a se acumular nos vértices dos pilares levam a microfraturas e microgap 

subsequentes (GEHRKE et al., 2016)  Em estudos clínicos de próteses parciais fixas 

posteriores com infra-estrutura de zircônia, com avaliação de 3 e 4 anos, as próteses 

cerâmicas de zircônia apresentaram taxas de sobrevida semelhantes às das 

próteses fundidas a metal. Mesmo quando as taxas de sobrevivência das estruturas 

cerâmicas eram ligeiramente menores do que as das estruturas metálicas, não foi 

encontrada diferença significativa na probabilidade de sucesso durante este período 

(apud PREIS et al., 2017). Outro estudo relatou uma taxa de sobrevivência de 92% 

após 5 anos, sugerindo que a zircônia tem suficiente resistência mecânica para uso 

em dentes posteriores, e a maior taxa de fratura da coroa cerâmica foi devido ao 

design inadequado de estruturas ou bruxismo (apud PREIS et al., 2017). Preis et al. 

(2017), avaliaram a resistência à fratura de coroas com infra-estrutura de zircônia, 

quando cimentada em pilares de zircônia parafusados retidos em implantes e 

observaram maiores valores (2106,30 N) do que aqueles encontrados em um estudo 

de coroas com estrutura de zircônia cimentada em dentes (1773,92 N) com coroas 

cerâmicas (Ceram e IPS e.max). Um resultado semelhante foi encontrado quando 

avaliaram a resistência à fratura de coroas cerâmicas implantadas em um pilar de 

zircônia, o que mostra que o envelhecimento artificial (fadiga cíclica) não teve 

influência significativa sobre as cargas de fratura das pilares pré-molares e que o 

estratificado coronário também poderia suportar forças de mastigação fisiológicas 

(PREIS et al., 2017).  

 De acordo com Stimmelmayr et al. (2013), a resistência à fratura do abutment 

do implante aumentou com o diâmetro do implante. A resistência à fratura de pilares 

de zircônia conectados a base de titânio foi significativamente maior que a 
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resistência à fratura de pilares de zircônia de uma peça. O componente mais fraco 

da interface abutment-implante nos abutments de zircônia conectados a base de 

titânio foi o parafuso do pilar, semelhante à situação observada com os pilares de 

titânio.  

 A confecção de implantes ou abutments de zircônia envolve uma série de 

fatores para que se possa obter sucesso e alguns detalhes do projeto como por 

exemplo, criando ou evitando concentrações de tensões e defeitos de 

processamento como por exemplo, os contornos de zircônia CAD /CAM são muito 

relevantes para o sucesso do trabalho, falhas de sinterização, dano residual de 

usinagem, grandes grãos cúbicos também são determinantes. Exemplos recentes de 

desenho cerâmico incluem um implante de zircônia e um pilar de zircônia ambos 

obviamente concebidos para a fabricação em Metais. Relatou-se uma taxa de falha 

de quase 10% em 3 anos para o implante de zircônia Z-Look3 (Z-Systems). Em 

geral, estes fraturavam a partir da primeira rosca exposta.   
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3 PROPOSIÇÃO  

  O objetivo desde estudo foi avaliar a resistência a fratura de coroas 

anteriores em zircônia cimentadas sobre abutments de zircônia, aparafusados em 

base de Link Precision Base, conectados em implantes de encaixe cônico.   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

Foram realizados dois testes, sendo um teste de resistência à compressão 

estática com n= 10 e um de Resistencia a fratura com n=9 em coroas anteriores em 

zircônia cimentadas sobre abutments de zircônia / Link Precision Base / (Implante 

Flash Ø 3,5  encaixe cônico). Os valores foram dados em N.  

  

Tabela 1- Materiais utilizados e composição. 

Componentes 
(Fabricante) 

Material 

  

Implante Flash  

encaixe-cônico  
Ø 3,5 x 8,5 mm 

(Conexão)  

Titânio grau IV Hard 

     Link Precision Base 

NP Ø 3,5 x 1,5mm 
(Conexão) 

Titânio grau IV    

Abutment de zircônia 

(Precision CAD/CAM) 
Zr O² (99%) + Y²O³ (4,5%) + HfO² (<5%) (Metoxit)  

Parafuso Link  

NP Ø3,5 
(Conexão) 

Titânio grau V 

Coroa de zircônia 

CAD/CAM  
(Conexão) 

 
Zr O² (99%) + Y²O³ (4,5%) + HfO² (<5%) (Metoxit) 

               
              All Cem 

(FGM) 

Monômeros metacrílicos (TEGDMA, BisEMA e BisGMA), 
canforoquinona, co-iniciadores, micropartículas de vidro de 
bário alumino silicatos, nano partículas de dióxido de silício, 
pigmentos inorgânicos e conservantes. Composição básica 
pasta catalisadora BPC Monômeros metacrílicos, peróxido 
de dibenzoila e estabilizantes, micropartículas de vidro de 
bário-alumino-silicatos. 

 

   

4.2 TESTE DE FRATURA  

 

O teste de carga compressiva foi realizado com força de compressão estática 

utilizando 10 conjuntos Implantes (Flash)/ Link Precision Base/ abutments e coroas 

cimentadas de zircônia.  

Os implantes foram posicionados em bloco de polyacetal com um módulo de 

elasticidade de Young de 3.2 GPa semelhante ao do osso cortical. Foram utilizados 
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abutments de Zircônia cilíndricos com espessura de parede reduzida 0,7 mm. Os 

abutments foram parafusados sobre os Links de titânio Precision Base Ø3,5, com 

adaptação de precisão de 5µm e conectados nos implantes de encaixe cônico, com 

um torque de 30 N no parafuso de fixação do conjunto.  

Os abutments foram ajustados, todos, com a mesma altura. Coroas 

Cilíndricas de zircônia de forma semi-circular foram elaboradas em CAD/CAM para 

cimentação sobre os abutments.  

Simulando dentes na região anterior, o teste foi realizado com um ângulo de 

implante de 30 ± 2° com relação à carga aplicada, com 3 mm do implante exposto, 

reproduzindo a perda óssea (Figura 1 e 2).  

De acordo com o desenho do estudo, todos os grupos foram submetidos a 

carga quase-estática até a fratura, utilizando-se uma máquina de ensaio universal 

calibrada com carga de 5,0 kN a uma velocidade de teste de 1 mm/min (modelo 

AME, Técnica Industrial Oswaldo Filizola Ltda, Guarulhos, Brasil). Os testes foram 

conduzidos no Laboratório de Biomecânica (Biotecnos, Santa Maria, RS - Brasil).  

  

Figura 01- Esquema utilizado no teste de compressão, baseado nas normas ISO  

14801/2007. A distância entre os pontos vermelhos (α) mostra a extensão da 

compressão durante o teste. 
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Figura 02 - Posicionamento para o teste de compressão, baseado nas normas ISO 

14801/2007 - Visão aproximada na figura 2 B.  

 

  

     

4.3 TESTE DE FADIGA   

 

Nove conjuntos de implantes/Links Precision Base/abutments e Coroas de 

Zircônia cimentados, foram imersas em um modelo de resina epóxi rígida GIV 

(Polipox, São Paulo, Brasil) com módulo de elasticidade de Young de 3.2 GPa, 

usando tubos acrílicos cilíndricos com 20 mm de diâmetro. Os pilares de zircônia por 

intermédio dos Links de titânio foram conectados aos implantes de encaixe cônico 

com um torque de 30N no parafuso de fixação. Para limitar o afrouxamento dos 

parafusos, o que poderia reduzir a pré-carga, os componentes foram reapertados 10 

minutos após o torque inicial.  

O conjunto implantes/Links Precision Base e abutments de Zircônia foram 

imersos deixando 3 mm de implante exposto para reproduzir a perda óssea. 

Posteriormente, cimentou-se uma coroa cilindrica de zircônia de forma semi-circular 

em cada pilar, utilizando um cimento resinoso dual cor A2 (allcem FGM) de acordo 

com a norma ISO 14801: 2007 (Figura 1). Após a polimerização da resina, as 

amostras foram imersas em água a 37±2° C e colocadas em um ciclador mecânico 

(BioPDI, São Carlos, Brasil; Figura 3) e foram realizados 2.000.000 ciclos 

subdividindo-se as amostras em 3 grupos com 80%, 60% e 40% da compressão 

máxima obtida no teste de fratura (± 10 N de força axial) aplicada a 4 Hz com ângulo 

de implante de 30 ± 2° com relação à carga aplicada (Figuras 1, 4 e 5).  

A    

    

B   
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Figura 03 - A imagem mostra as amostras imersas em água a 37±2° C no ciclador 
Biocycle.  

  

  

 

Figura 04 - Conjunto implante/Link Precision Base/abutment e Coroa de Zircônia 
cimentado posicionado em resina epóxi na máquina de ciclagem.  
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Figura 05 - A imagem mostra o conjunto sendo ciclado. 
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5 RESULTADOS  

5.1 TESTE DE FRATURA   

 

A média de força máxima suportada pelo conjunto implante/Link Precision 

Base/abutment e Coroa de Zircônia cimentado foi de 431,2 N. A fratura ocorreu na 

base dos abutments com espessura de parede de 0,7 mm os parafusos 

permaneceram em posição. (Figura 6).  

 

Tabela 2 - Resultados Ensaio de Fratura  

Repetição  Força Máx. suportada  

1  417,0 N  

2  443,4 N  

3  432,8 N  

4  432,4 N  

5  432,6 N  

6  426,5 N  

7  435,9 N  

8  433,8 N  

9  427,4 N  

10  430,2 N  

  Média:  431,2 N Desvio padrão: 6,85 N  

 

 Figura 06- Demonstração das fraturas dos abutments, sem fratura dos parafusos de 

fixação dos pilares. 
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5.2 TESTE DE FADIGA   

 

Observou-se, que com a aplicação das 3 forças não houveram fraturas, 

afrouxamentos ou rachaduras nos abutments e coroas de zircônia (Tabela 3 e 

quadro 1).  

  

Tabela 3 - Espécimes e comportamento no ensaio de fadiga  

      

Repetição  

Força 

Aplicada  

 Análise  

1  345 ± 10 N   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

2   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

3   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

4  259 ± 10 N   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

5   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

6   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

7  172 ± 10 N   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

8   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  

9   Sem fratura, afrouxamento ou 

rachaduras.  
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Quadro 1- Quadro demonstrando a manutenção da adaptação e estabilidade dos 

conjuntos Implantes, Links de titânio Precision Base, nas amostras após a ciclagem 

de fadiga. Sem fraturas, afrouxamento ou rachaduras nos abutments e coroas de 

zircônia. 

 
345±10N  Amostra 1  

  

Amostra 2  

  

Amostra 3  

  

259±10N  Amostra 4  

  

Amostra 5  

  

Amostra 6  

  

172±10N  Amostra 7  

  

Amostra 8  

  

Amostra 9  
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6 DISCUSSÃO  

  

Neste estudo foram realizados dois testes com conjuntos implantes/ Link 

Precision Base/abutment e Coroa de Zircônia. No primeiro ensaio os espécimes 

foram testados quanto a sua resistência, apresentando uma resistência média a 

fratura de 431,2N. De acordo com, o trabalho de Martínez-Rus et al. (2012), 

encontrou valores médios de resistência a fratura de um conjunto implante/abutment 

de 495,9 N quando testou implantes de conexão interna com diâmetro de 4,1 mm e 

comprimento de 12 mm. A força oclusal máxima relatada na região dos incisivos é 

entre 108 e 370 N, dessa forma, pode-se supor que o conjunto do estudo implante 

de encaixe cônico Ø3,5/ Link de titânio Precision Base Ø3,5/abutment e Coroa de 

Zircônia cimentado pode resistir as forças oclusais em reabilitações anteriores. No 

caso de dentes posteriores, forças 9 vezes maiores foram observadas (ALQAHTANI 

et al., 2013), nesse caso em regiões posteriores podem ser indicados os Links 

Precision Base de maiores diâmetros e abutments de zircônia de maiores diâmetros.  

Segundo, Kelly et al. (2016) em diferentes tipos de zircônia como Atlantis 

Straumann, Glidewell, Nobel, foram encontrados dois modos de falha distintos dentro 

de cada tipo de pilar (zircônia pura e ti-base), e ambos ocorreram em partes 

diferentes de cada fabricante. Para pilares de zircônia, ocorreu falha dentro do 

implante, provavelmente antes da falha do parafuso interno, ou do assento do 

parafuso. Para os pilares Ti-base, as falhas foram devidas a ranhuras do tubo de 

titânio (na base do tubo) que não envolveram fratura de zircônia ou por uma 

combinação de fratura de desunião e zircônia. Não foi possível determinar se a 

desunião ou a fratura cerâmica foi o evento inicial. Embora a fratura interna pareça 

ser menor para os pilares de zircônia Straumann, esta não foi estatisticamente 

significativa. O desprendimento do tubo de titânio foi mais prevalente para o 

Glidewell Ti-base do que para o Nobel Biocare. Os resultados gerais mostram uma 

variação de Resistencia que vai de 150N até 300N tendo como uma média de 200N 

a falha de todos os 4 produtos testados.   

Este estudo é importante pois são poucos os dados encontrados na literatura 

sobre a resistência da zircônia. Quando comparada a resistência da zircônia com 

outros materiais, observa-se que ela apresenta menor resistência. Um recente 

trabalho de Weyhrauch et al. (2016) que avaliou 525 coroas, demonstrou resistência 
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a fratura média de 851N para cerâmica feldspática, 822N para cerâmica de vidro 

reforçada com lítio, 2.377N para disilicato de lítio, 3.056N para cerâmica de silicato 

de lítio reforçada com zircônia pré-fabricada, 2.128N cerâmica feldspática de 

estrutura fina reforçada com polímero; 2.309N para resina nanocerâmica, 1.430N 

para silicato de lítio reforçado com zircônia totalmente cristalizado quando foram 

fresados utilizando um sistema CAD/CAM.  

A resistência à fadiga estática dos implantes dentários foi também testada 

para prever o resultado do envelhecimento na cavidade bucal. Os testes foram 

realizados de acordo com as diretrizes anteriores, que recomendam a seleção do 

implante de menor diâmetro disponível para cada modelo, pois isso impacta 

criticamente a eficácia do implante.  

No segundo ensaio os conjuntos de implante/ Link Precision Base/abutment e 

Coroa de Zircônia cimentado foram imersos em agua a 37°C, divididos em 3 grupos 

e submetidos a ciclagem com carga oclusal de 345N, 259N e 172N e após 2.000.000 

de ciclos não foi observado afrouxamento, deformações ou fraturas.  

Em um experimento Guess et al. (2010) com 40 coroas sendo 19 (n=19) 

monolíticas de disilicato de lítio e 21 coroas (n=21) de Y-TZP observou-se que o 

carregamento cíclico em condições húmidas pode reduzir a resistência inicial da 

cerâmica em 50%. A fadiga é um fator significativo que limita a duração de todas as 

restaurações cerâmicas. As coroas de disilicato de lítio confeccionadas em 

CAD/CAM, pareceram ser resistentes ao estresse da condição bucal (900N / 

180.000 ciclos) e também à fadiga escalonada (1.000N / 1.000.000 ciclos) não 

apresentaram falhas até em níveis de carga superiores a fisiológicas (intervalo: 250 

N a 800 N). Um limite para dano e fratura em massa pode ser detectado no patamar 

de 1.100 a 1.200 N. Estes resultados são semelhantes aos achados anteriores para 

outros sistemas de zircônia para coping de zircônia (LAVA, Cercon) testados.  
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5 CONCLUSÃO  

As coroas de zircônia cimentadas em abutments de zircônia aparafusados em 

Link de  titânio Precision Base Ø3,5, conectados em implantes de encaixe cônico 

Ø3,5, apresentaram boa performance frente ao desafio de fadiga e resistência a 

fratura compatível com a região dos dentes anteriores.  
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