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Resumo

O objetivo da visão geral deste relato é 

discutir vários estudos in vitro e in vivo 

sobre o desempenho de implantes de 

zircônia de peça única associados à 

descrição de dois cenários clínicos onde 

protótipos de implantes de zircônia foram 

utilizados com ênfase nas possíveis pre-

ocupações científicas e clínicas que po-

dem prejudicar os resultados funcionais, 

biológicos e estéticos a longo prazo.

(Int J Esthet Dent - edição em português 
2017;2:84-105). Doi: 10.20432/ijed201784.
(Referência original: Int J Esthet Dent 
2012;7:396–417).
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Introdução

Apesar da reconhecida biocompatibili-

dade das camadas protetoras de óxido 

da liga de titânio, a liberação de íons me-

tálicos suscitou preocupações na última 

década.1 Uma concentração aumentada 

de titânio tem sido observada nos tecidos 

próximos às superfícies do implante2 e 

também em linfonodos da região.3 Ape-

sar da relevância clínica destas observa-

ções ser incerta, a demanda por trata-

mentos livres de metal está aumentando 

na prática odontológica.

Devido à sua alta resistência flexural 

(900-1.200 Mpa), favorável resistência à 

fratura (KIC 7 a 10 MPam-1) e módulo de 

Young satisfatório (210 GPa),4 a zircônia 

(zircônia tetragonal policristalina estabili-

zada por ítrio – Y-TZP) tem sido proposta 

como alternativa às ligas metálicas para 

implantes dentários. Biologicamente, a 

zircônia tem mostrado, em ambos os ex-

perimentos in vitro e in vivo, exibir a de-

sejável osseointegração, metabolismo 

celular e resposta dos tecidos moles.5,6 

Além disso, a histologia do implante de 

zircônia humano tem demonstrado mor-

fologia sugestiva de lâmina dura e, des-

te modo, um potencial para uma melhor 

qualidade de osseointegração.6

Em Ortopedia, a zircônia tem sido 

extensivamente utilizada como material 

para cabeças femorais em transplantes 

de quadril desde os anos 80.7 Na Odon-

tologia, a zircônia tem sido usada para 

núcleos e infraestruturas de restaura-

ções de cerâmica pura, bem como para 

pilar protético de próteses dentárias so-

bre implante.8 Apesar dos pilares proté-

ticos de cerâmica associados às coroas 

de cerâmica pura terem mostrado ser 

um tratamento excelente em situações 

esteticamente críticas, a presença de 

uma junção de fixação no pilar protético 

levantou preocupações.9 Deste modo, a 

utilização de um implante de zircônia de 

peça única pode ser uma opção para o 

cumprimento das exigências estéticas 

e funcionais na terapia com implantes 

dentários, particularmente quando um 

biótipo de tecido fino está presente.

É importante observar que, apesar de 

vários sistemas de implante de zircônia 

estarem disponíveis no mercado (exem-

plos de implantes de cerâmica são: sis-

tema de implante White Sky (Bredent 

Medical & Co); Ceraroot® sistema de 

implante de peça única (Ceraroot®); im-

plantes Sigma (Incermed SA) implantes 

zit-z (Ziterion); Z-Look3 (Z-systems®) 

não há relato de rigorosos estudos clí-

nicos prospectivos e retrospectivos. 

Além disso, vários artigos disponíveis 

na literatura apresentam protótipos de 

implantes de zircônia (não disponíveis 

no mercado), o que torna sua aplicação 

clínica controversa. 

Este artigo discute estudos in vitro e 

in vivo que utilizam implantes de zircô-

nia e apresentam um cenário clínico no 

qual protótipos de implantes de zircô-

nia foram utilizados como tratamento de 

escolha, ilustrando seu potencial para 

melhorar os resultados estéticos finais 

a longo prazo.

Comportamento mecânico: 
investigações in vitro

Diferentemente de dispositivos ortopédi-

cos, os implantes dentários de zircônia 

precisam ser modificados após a insta-

lação cirúrgica para alcançar contornos 

ótimos da coroa. Este preparo é realizado 
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com o uso de pontas diamantadas gros-

sas e finas (Fig 1). O dano abrasivo na 

superfície tem implicado em uma dimi-

nuição da expectativa de vida clínica das 

cerâmicas dentárias como resultado do 

desenvolvimento lento de trincas.10 As 

suposições foram obtidas de testes me-

cânicos realizados em estruturas lamina-

das de cerâmica com espessuras de 0,5 

a 1,50 mm. Deste modo, danos abrasivos 

na superfície se tornam relevantes para 

núcleos e facetas em restaurações tipo 

coroa parcial ou total e próteses dentárias 

fixas. Este efeito deletério na cerâmica 

piora quando há presença de água du-

rante a carga, fenômeno conhecido co-

mo bombeamento hidráulico,10 onde as 

falhas criadas na superfície da cerâmica 

pela mastigação ou desgaste aprisionam 

água (ou saliva). Sob fadiga (ou forças 

mastigatórias), as regiões de tensão nas 

extremidades da trinca são geradas de-

vido à presença de fluidos forçados para 

dentro destas falhas, resultando em um 

desenvolvimento mais rápido da trinca. 

Considerando o fato que a coroa definiti-

va sempre é cimentada em implantes de 

zircônia preparados, é sensato esperar 

que o fenômeno do bombeamento da 

água não terá qualquer efeito na sobre-

vivência a longo prazo dos implantes de 

zircônia, embora possam ocorrer danos 

na restauração cimentada.

Investigações in vitro que avaliam ao 

desempenho mecânico de implantes 

dentários de zircônia estão disponíveis 

na literatura.11-14 Estes estudos também 

abordam os danos à superfície criados 

durante o preparo da coroa. Três das 

investigações avaliaram a resposta à 

fadiga de implantes de zircônia simila-

res.11-13 e um estudo investigou a resis-

tência à fratura por impacto de implan-

Fig 1  Imagem (a) mostra figura digital e figura de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) da cabe-

ça de um implante de zircônia de peça única (Nobel 

Biocare) após preparo para coroa total. O quadro 

pontilhado representa a área do MEV. Note as setas 

brancas apontando para os arranhões causados pela 

ponta diamantada grossa (b). O preparo global mos-

tra marcas proeminentes produzidas mesmo depois 

da ponta diamantada de granulação fina (c).

tes de zircônia comparados com dois 

sistemas de implante-pilar protético de 

titânio.12 Este estudo não encontrou di-

ferença na energia de fratura entre dois 

sistemas com pilar protético de titânio 

(pilar protético de zircônia e titânio) e im-

plantes de peça única de zircônia instala-

dos em blocos de espuma. Em todas as 

instâncias o bloco de espuma fraturou, 

sugerindo que quando peças de titânio 

ou cerâmica estão osseointegradas, um 

trauma facial é propenso a causar uma 

fratura alveolar, consequentemente dei-

xando o implante intacto.12 Igualmente, 

as diferenças no mecanismo de fratura 

a

b c
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sugerem que se o paciente receber uma 

lesão traumática que resultaria na fratu-

ra de um dente natural, pode não haver 

fratura de um implante de titânio ou zircô-

nia osseointegrado. A mesma equipe de 

pesquisa11 avaliou a confiabilidade à fa-

diga de implantes de zircônia pré-usina-

dos comparados às porções coronárias 

preparadas com pontas diamantadas. 

Todos os espécimes sofreram fadiga 

até a falha ou sobrevivência. Os autores 

concluíram que o preparo da coroa não 

influencia na confiabilidade do implante 

cerâmico de zircônia tipo peça única e 

que a fadiga tem pequena influência na 

sobrevivência destes implantes em car-

gas abaixo de 600 N. Outro grupo de 

pesquisa13 avaliou a resistência à fratu-

ra de implantes de peça única de zircô-

nia utilizando uma máquina de ensaios 

universal após carga artificial no simu-

lador de mastigação. Quinze diferentes 

grupos (4 grupos de implante de titâ-

nio e 11 grupos de implante de zircônia 

com diferentes pré-tratamentos) foram 

investigados. Sete das 72 amostras 

de implante que foram artificialmente 

carregadas falharam no simulador de 

mastigação. A fratura do implante de 

zircônia ocorreu de 725 a 850 N quan-

do os implantes não estavam prepara-

dos e de 539 a 607 N quando prepa-

rados. Em contraste com Silva et al.,11 

este estudo concluiu que o preparo do 

implante teve uma influência negativa 

na resistência à fratura do implante de 

zircônia. É importante reconhecer que 

os implantes de zircônia em ambos os 

estudos11,13 receberam preparos de 

coroa total para dentes anteriores e as 

cargas de falha foram significativamen-

te maiores que a força máxima de mor-

dida na região anterior (206 N).15 Foi 

concluído que os implantes de zircônia 

devem suportar condições de cargas 

intraorais na região estética.

Degradação da zircônia 
em baixa temperatura

É sabido que a zircônia sofre degrada-

ção em baixa temperatura pela trans-

formação superficial da fase tetragonal 

para monoclínica na presença de água 

ou vapor de água.16 Este fenômeno de 

envelhecimento foi considerado como 

sendo muito limitado sob condições in 
vivo até Chevalier17,18 reportar falhas 

precoces de 400 cabeças de fêmur em 

2001. As falhas foram associadas com 

uma falha na técnica de processamento 

e envelhecimento acelerado de dois lo-

tes de cabeças de fêmur da Prozyr.

O mecanismo do processo de en-

velhecimento e seu efeito deletério no 

desempenho da zircônia envolve um 

aumento da rugosidade superficial e 

subsequente microrachadura.17,18 Estes 

dois fenômenos combinados talvez leve 

ao desprendimento dos grânulos de zir-

cônia. Além disso, a interação biológica 

destas pequenas partículas com células 

do sistema imune se torna crítica.18 Es-

tas observações do grupo de Chevalier 

foram baseadas no fato de que a cabe-

ça do fêmur está em contato direto com 

uma parte antagonista da prótese, deste 

modo um aumento na taxa de desgaste 

pode ser exacerbado pelas consequên-

cias do envelhecimento.

Relatos na literatura odontológica são 

limitados e inconclusivos a respeito das 

possíveis implicações do fenômeno do 

envelhecimento acelerado da zircônia 

nas propriedades mecânicas e resposta 
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cerâmica são encorajados a controlar o 

processo de purificação da zircônia22 

para evitar qualquer possível impureza 

radioativa em implantes cerâmicos de 

peça única. A proteção contra radiação 

durante a manipulação dos pós de zir-

cão é frequentemente utilizada para a 

segurança dos profissionais nesta área.

Investigações in vivo

Esta seção apresenta alguns dos estudos 

sobre implantes de zircônia em modelos 

animais, e a maioria deles investiga os 

efeitos das modificações da superfície na 

resposta ao contato ósseo com o implan-

te (COI). Scarano et al.23 investigaram a 

resposta óssea de implantes de zircônia 

da tíbia de coelhos e relataram 68% de 

COI. Akagawa et al.24 avaliaram o grau 

de COI de implantes de zircônia carrega-

dos e não carregados instalados na ma-

xila utilizando um modelo canino. Houve 

um COI levemente maior encontrado nos 

implantes não carregados (82%) compa-

rados aos carregados (70%). Houve tam-

bém perda da crista óssea evidente em 

torno dos implantes carregados. Outro 

estudo realizado pelo mesmo grupo25 re-

velou aposição óssea direta (COI > 50%) 

após dois anos nos diferentes grupos de 

investigação de implante.

 Sennerby et al.26 realizaram uma com-

paração entre diferentes superfícies de 

implantes de zircônia. Uma superfície mo-

dificada de implante de zircônia em par-

ticular mostrou forças de resistência ao 

torque similar aos implantes de titânio oxi-

dado. Considerando a localização da ins-

talação do implante utilizando um modelo 

de coelho para o estudo26, duas superfí-

cies modificadas de implantes de zircônia 

biológica para coroas, próteses parciais 

fixas, pilares protéticos e implantes. Sob 

uma perspectiva clínica, o preparo para 

coroa realizado em implantes de zircô-

nia pode levar ao fenômeno do envelhe-

cimento acelerado como resultado dos 

danos causados pelas brocas. Entretan-

to, não se pode esperar um desgaste 

diretamente nos implantes de zircônia 

após o preparo para coroa, uma vez que 

as coroas são cimentadas nos preparos. 

Controversamente, dependendo do tipo 

de tratamento de superfície realizado na 

zircônia, o fenômeno do envelhecimento 

acelerado pode se tornar um importan-

te fator que afeta a resposta biológica. 

A relevância clínica do fenômeno do en-

velhecimento acelerado em implantes de 

zircônia tipo peça única ainda não está 

clara e não foram relatadas falhas destes 

implantes associadas ao fenômeno do 

envelhecimento acelerado. Todas estas 

suposições relacionadas ao processo 

de envelhecimento acelerado da zircônia 

apontam para a necessidade de investi-

gações futuras nos campos da Ortope-

dia e Odontologia. 

Preocupações com a  
radioatividade

A zircônia é bem conhecida por pro-

mover respostas positivas nos tecidos. 

Entretanto, têm sido discutidas preocu-

pações a respeito da presença de com-

ponentes radioativos durante sua fabri-

cação (pó de zircônia).19 A exposição à 

radioatividade é causada por impurezas 

no processo de fabricação da zircônia. 

Apesar de testes carcinogênicos e mu-

tagênicos in vitro terem mostrado resul-

tados negativos,20,21 os fabricantes de 
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testadas mostraram um COI no fêmur de 

60 a 70% comparado ao ~78% para os 

implantes de óxido de titânio e de apro-

ximadamente 20 a 30% na tíbia compa-

rado a ~25% para os implantes de óxido 

de titânio. Hofmann et al.27 compararam a 

aposição óssea em torno de 4 implantes 

de zircônia e 4 implantes de titânio com 

a superfície modificada. O nível de COI 

(zircônia duas semanas: ~55%, titânio 

2 semanas: ~47%; zircônia 4 semanas: 

~71%, titânio 4 semanas: ~80%) foi similar 

em todos os implantes durante a fase ini-

cial de cicatrização. Depprich et al.28 não 

encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre implantes de zircônia 

condicionados com ácido após os implan-

tes serem inseridos na tíbia de mini por-

cos. Lee et al.29 avaliaram implantes mo-

dificados com nanotecnologia instalados 

em coelhos. Três diferentes grupos de im-

plantes de zircônia (dois com uma modifi-

cação da superfície com nanotecnologia 

utilizando fosfato de cálcio) foram compa-

rados com implantes de óxido de titânio. 

Os implantes de titânio demonstraram um 

COI de 77% após 3 semanas de cicatri-

zação, sendo significativamente diferente 

das superfícies de zircônia modificadas 

com nanotecnologia. As superfícies de zir-

cônia não modificadas tiveram um COI de 

71% após 3 semanas. Kohal et al.30 apre-

sentaram o comportamento biomecânico 

e histológico de implantes de zircônia sem 

diferenças estatisticamente significativas 

dos valores do COI para superfícies rugo-

sas de titânio e zircônia. Após 14 dias de 

cicatrização, o titânio rugoso mostrou um 

COI de 36% e 45%. Para a zircônia rugo-

sa, após 28 dias o COI totalizou 45% para 

titânio e 59% para zircônia. Rocchietta et 

al.31 investigaram uma zircônia topografi-

camente modificada utilizando implantes 

de titânio oxidados como grupo controle. 

Os valores de torque de remoção para os 

diferentes implantes de zircônia não foi 

estatisticamente significativo variando de 

29 N/cm2 (sem recobrimento por hidro-

xiapatita (HA)) a 37 N/cm2 (recobrimento 

por pulverização). A análise histológica 

revelou valores do COI de 28% (não re-

coberto por HA) a 58% (titânio oxidado) 

sem diferenças significativas (intervalo de 

confiança de 95%). 

Pode ser concluído que os estudos 

acima mencionados comparando im-

plantes de zircônia com de titânio mos-

traram que o contato ósseo com o im-

plante foi semelhante para ambos os 

materiais, demonstrando que a zircônia 

pode potencialmente ser utilizada como 

material para implantes dentários. 

Avaliações clínicas

Enquanto respostas mais definitivas 

ainda não estão disponíveis sobre o 

desempenho mecânico e biológico 

dos implantes de zircônia, incluindo o 

efeito do fenômeno do envelhecimen-

to acelerado, alguns estudos clínicos 

já têm sido realizados utilizando estes 

implantes. Por exemplo, em dois des-

tes estudos, Oliva et al. apresentaram 

acompanhamentos de um e cinco anos 

de implantes de cerâmica instalados 

em pacientes com idade variando de 

18 a 80 anos.32,33 Os autores também 

compararam implantes com diferentes 

rugosidades de superfície e desenhos. 

Os implantes foram instalados nas re-

giões anterior e posterior seguindo os 

procedimentos cirúrgicos padroniza-

dos. O grupo de Oliva apresentou ta-

xas de sucesso gerais de 98% e 95% 
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após 1 e 5 anos, respectivamente.32,33 

A taxa de sucesso do grupo de implan-

te condicionado com ácido (97,60%) 

foi significativamente maior que os 

implantes recobertos (93,57%) e não 

recobertos (92,77%).

Lambrich et al.34 conduziram um estu-

do no qual 361 implantes (127 zircônia e 

234 titânio) foram instalados em 124 pa-

cientes, seguido de um período de acom-

panhamento de 21,4 meses. A taxa de 

sobrevivência dos implantes de titânio foi 

de 98% na maxila e 95% na mandíbula, 

enquanto os implantes de zircônia mos-

traram uma taxa de sobrevivência de 84% 

na maxila e 98% na mandíbula. As falhas 

(10 implantes na maxila e 1 implante na 

mandíbula) ocorreram durante o período 

de cicatrização até os primeiros 6 meses. 

Não foi relatada fratura do implante. 

Há uma necessidade clara de estu-

dos bem delineados e prospectivos a 

longo prazo sobre implantes dentários 

de zircônia do tipo peça única que inclu-

am dados sobre a remodelação/perda 

óssea peri-implantar. 

Sucesso dos implantes  
de zircônia com base  
no desenho e nas  
orientações clínicas 
O sucesso dos implantes de zircônia de-

pende do correto entendimento do dese-

nho do implante e das características da 

superfície, da seleção do paciente e da 

adesão às orientações cirúrgicas ade-

quadas. Quando se trabalha na região 

estética, os dentistas devem preservar 

os componentes naturais do sorriso. A 

morfologia dental, a arquitetura do teci-

do mole, o suporte do lábio e desenho 

do sorriso precisam ser ótimos para o 

resultado estético final. Novos avanços 

na tecnologia odontológica desenvol-

veram tratamentos jamais possíveis no 

passado. Entretanto, é recomendada 

cautela para que se evite criar expectati-

vas irreais com base em relatos de caso 

na literatura e apresentações em con-

gressos odontológicos. Diagnósticos e 

planejamentos incorretos podem levar a 

resultados estéticos inaceitáveis, desa-

pontando ambos, dentista e paciente.

O sucesso da Implantodontia na zona 

estética crítica depende da combina-

ção do manejo protético e cirúrgico dos 

tecidos moles. Mínimos erros cirúrgicos 

podem criar discrepâncias maiores no 

tecido mole. Além disso, a utilização 

inadequada de componentes protéticos 

e materiais restauradores pode levar a 

resultados decepcionantes na região 

estética e subsequente falha no resulta-

do estético final. 

A criação de contornos ideias e está-

veis nos tecidos mole e duro em torno de 

restaurações implantossuportadas ainda 

é um desafio. Implantes de zircônia foram 

introduzidos no mercado para potencial-

mente melhorar o arsenal de implantes 

dentários, especialmente para situações 

estéticas altamente críticas. 

Novos protótipos de implantes de zir-

cônia de peça única foram projetados 

com a colaboração da Nobel Biocare, 

Dr. Rompen, Dr. Touati e Dr. Van Dooren 

no início de 2006. A ideia principal por 

trás deste projeto era criar um desenho 

de implante com uma região transmu-

cosa côncava e avaliar a estabilidade a 

longo prazo do tecido mole após a ins-

talação do implante. Até o momento, é 

limitada a evidência científica e histoló-

gica que mostre ligamentos fibrosos no 
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implante ou superfície do pilar protético. 

A estabilidade do tecido mole a longo 

prazo na zona transmucosa depende da 

espessura das fibras do tecido conjun-

tivo, referido como o “efeito O-ring”.35,36

Portanto, a espessura do tecido mo-

le pode ser potencialmente melhorada 

utilizando-se um desenho transmucoso 

côncavo entre a cabeça e a primeira 

rosca do implante de zircônia. Outra op-

ção poderia ser a combinação de um 

formato transmucoso côncavo com um 

pilar protético de zircônia aparafusado. 

No entanto, este sistema aparafusado 

apresenta uma limitação potencial no 

desenho já que a espessura do pilar 

protético de zircônia é significativa-

mente reduzida na interface implante/

parafuso/pilar protético, possivelmente 

levando a falhas mecânicas. Por este 

motivo, o implante cerâmico de peça 

única parece ter o desenho ideal. 

Protótipos de implantes  
de zircônia 

Os primeiros protótipos de implante apre-

sentavam uma configuração mais reta 

com forma simétrica (Fig 2a). O segundo 

protótipo (Figs 2b e 2c) foi desenvolvido 

após 1 ano com um desenho assimé-

trico. O encaixe transmucoso circunfe-

rencial côncavo do primeiro protótipo foi 

modificado por um encaixe transmucoso 

arredondado, simulando a silhueta do os-

so circundante ao dente natural. A parte 

protética coronária do implante (cabeça) 

apresentava uma angulação de 15 graus 

com um diâmetro protético específico, 

onde uma plataforma protética mais es-

treita era usada para incisivos laterais e 

uma plataforma protética mais larga pa-

ra incisivos centrais e caninos (Figs 2b e 

2c). Os protótipos de implante arredon-

dado foram instalados e avaliados em 

vários pacientes com relato de sucesso 

a longo prazo (Rompen E, Van Dooren 

E, Touati B, dados não publicados, 2011) 

e serão apresentados na descrição dos 

casos clínicos. 

Considerações cirúrgicas 
e protéticas

Esta seção aborda aspectos clínicos 

relacionados ao desenho do implante 

de zircônia e interesses clínicos que 

podem influenciar o sucesso da terapia 

com implante de zircônia. Dois cenários 

clínicos foram selecionados e apresen-

tados neste artigo com o objetivo de 

explicar o conceito e o protocolo cirúr-

gico associados à reabilitação protética 

quando implantes de zircônia foram o 

tratamento de escolha. 

Fig 2  Protótipos de implante de peça única. (a) 

mostra um protótipo com uma região transmucosa 

circular (seta preta). (b) representa vista frontal e la-

teral de um implante de zircônia de incisivo central. 

(c) mostra vista frontal e lateral de um implante de 

zircônia. Note em (b) e (c) as regiões transmucosas 

arredondadas comparadas (b). (b) e (c) também 

mostram a inclinação de 15 graus das paredes 

axiais da cabeça do implante para facilitar proce-

dimentos protéticos.
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