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Resumo 
 

 

Nesta tese foi objectivo, estudar os aspectos biomecânicos do efeito do defeito 
s para 

colocação do componente femoral na artroplastia total do joelho, procurando 
avaliar até que ponto este defeito ósseo pode potencializar ou não o risco de 
fractura do fémur. Igualmente foi objectivo, desta tese, avaliar quais as 

uso de hastes femorais de forma profilática, podem ser uma vantagem clínica 
na redução do risco de fractura. A primeira etapa deste trabalho, consistiu no 
desenvolvimento de um modelo experimental do fémur distal com a utilização 
de uma componente femoral P.F.C. Sigma Knee System onde foram avaliados 

sensores de Bragg. Neste modelo experimental foram criados, de forma 
sucessiva, defeitos ósseos com diferentes dimensões em termos de 
profundidade e distancia ao componente femoral, sendo para cada um destes, 
avaliadas as deformações nos respectivos extensómetros e sensores de 
Bragg. Numa segunda fase procedeu-se ao desenvolvimento de modelos 
numéricos de elementos finitos que replicaram os modelos experimentais em 
termos das suas geometrias e condições de carga. Os valores das 
deformações destes modelos foram comparados nas mesmas localizações 
com as extensões medidas nos modelos experimentais, têm sido realizadas as 
regressões lineares. Estes modelos numéricos foram posteriormente utilizados 
para simulação, de uma maior variedade, de geometrias do defeitos ósseo 
com e sem o uso de hastes para uma condição de carga fisiológica de forma a 
avaliar a influencia destes parâmetros no risco de fractura distal do fémur. Os 
resultados observados evidenciam um risco de fractura por acção de fadiga no 

uma haste femoral diminui este risco. No entanto, a haste deve ser só utilizada 
no caso em que o osso não apresente sinais de osteopenia, pois o uso da 
haste em osso com osteopenia pode potencializar o risco de fractura devido ao 

- ido pela haste femoral. Neste 
caso será mais prudente evitar a carga total sobre o joelho durante um longo 
período após a artroplastia.  
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Abstract 

 
The study of notching bone defects in the distal femur is the main goal of this 
thesis. Notching is a consequence of bone cuts necessary to place the femoral 
component in total knee arthroplasty and its effects can higher the risk of femur 
fracture. Another objective of this thesis was to analyse the use of femoral 
stems as a prophylactic mean relatively to notching geometries (distance and 
deepness to the femoral component) to reduce the risk of facture and be a 
clinical advantage. The development of an in vitro implanted distal femur with a 
P.F.C. Sigma Knee System was the first phase of the study and allowed us to 
address the strain patterns in the vicinity of the notching region using strain 
gauges and Bragg sensors. In the second phase, we proceeded with the 
development of numerical models that replicated the experimental ones 
concerning the geometries and load conditions. The experimental and 
numerical strain results were compared in the same localizations and linear 
regressions were performed. The numerical models were then used to simulate 
other geometries of bone defects, with and without stems, and physiological 
loading to address the influence of these parameters on the risk of distal femur 
fracture. The results obtained evidence that there is a risk of fracture by fatigue 
for notches with depths higher than 3 mm and the use of a femoral stem can 
reduce the risk of fracture. However, the stem can only be used when bone 
does not present signs of osteopenia. For these cases, stems can induce the 
risk of facture due to a generalized stress shielding and it will be more prudent 
to avoid total loading on the knee for a long period after the arthroplasty. 
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Introdução 

A articulação do joelho é uma das mais complexas do corpo humano, por ser uma 

articulação mantida integralmente por músculos e ligamentos sem nenhuma estabilidade 

óssea. É um sistema anatómico de enorme importância para o esqueleto, pelas forças e 

momentos a que está constantemente sujeito na transferência de forças estáticas e 

dinâmicas para o membro inferior e permitir em simultâneo a mobilidade e a estabilidade. 

Como tal, também está sujeita a patologias diversas, cuja cura pode implicar o uso de 

dispositivos biomédicos implantáveis específicos tais como as próteses do joelho.  

No inicio do século XIX, surge a artroplastia como solução clínica para graves patologias 

como a osteoartrite, artrite reumatóide e trauma nas articulações. O sucesso da realização 

da artroplastia da anca iniciou-se em 1960 com a prótese cimentada do cirurgião 

ortopédico Sir John Charnley, trabalhando ao lado de engenheiros em Inglaterra. Com os 

resultados entusiasmantes que se obtiveram, rapidamente outros cirurgiões passaram, 

também, a trabalhar na artroplastia do joelho. No fim da década de 70, tanto a técnica 

operatória como o design dos implantes do joelho já se encontravam ao mesmo nível que 

os da anca [1] e ao mesmo tempo que o número de artroplastias do joelho está em 

constante aumento, tendo inclusivamente ultrapassado o número de artroplastias da anca 

em diversos países.  

A artroplastia total do joelho é uma solução clínica para diversas patologias tais como 

artrite reumatóide, osteoporose, osteopenia, terapia esteróide crónica, artrose, artho-fibrose 

e distúrbios neurológicos graves. 

As fracturas incluem-se entre os problemas médicos mais comuns, podendo ocorrer em 

pessoas jovens e saudáveis. A fractura é imobilizada ou fixada, até que o processo de 

fixação natural una os ossos partidos. Muitos dispositivos diferentes, inclusive pinos, 

parafusos, hastes intramedulares e combinações de placas e parafusos, foram 

desenvolvidos para estabilizar os fragmentos das fracturas. 

Esta proposta de trabalho visa a avaliação de como a colocação da componente femoral na 

artroplastia total do joelho pode potencializar ou não o risco de fractura do fémur no pós-

operatório. A implantação do componente femoral no fémur cria na zona anterior do fémur 

um defeito ósseo resultado do corte das superfícies distais do fémur para a colocação do 
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componente femoral. Este defeito na transição da superfície óssea cortada pode agir como 

um factor de concentração de tensões podendo então potencializar o risco de fractura. Com 

este estudo pretende-se avaliar com modelos de elementos finitos e modelos experimentais 

- até que ponto a existência do defeito ósseo e a sua geometria podem ou não 

influenciar o risco de fractura. Na sequência do potencial risco introduzido pelo defeito 

ósseo foi avaliado até que ponto o uso das hastes femorais podem contribuir para a redução 

  

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos principais, para além da introdução. 

O capítulo 1 é dedicado à articulação do joelho, com incidência sobre a sua biomecânica, 

que é fundamental para entender as forças e movimentos a que está sujeito. A 

transversalidade científica deste tema implica o diálogo entre a engenharia e a medicina, 

mais concretamente a ortopedia, assim sendo, este capítulo é de extrema importância para 

os leitores menos familiarizados com a anatomia da articulação do joelho. 

O capítulo 2 aborda o tema da artroplastia total do joelho, começando com uma descrição 

sobre ATJ, as suas complicações clínicas com mais ênfase na fractura supracondilar após 

ATJ, a técnica cirúrgica e por fim a fixação de próteses. 

O capítulo 3  em especial o efeito 

 

No capítulo 4 foi realizada a validação dos modelos numéricos com o modelo 

experimental, neste capítulo são descritos os materiais, métodos, resultados e discussão dos 

modelos experimentais e numéricos.  

No capítulo 5 foram feitas as análises dos modelos numéricos do fémur com as diferentes 

geometrias do , com e sem uso de hastes femorais. De modo a comparar, e 

verificando até que ponto a utilização de hastes pode diminuir o campo de deformações 

evitando o risco de fractura.  

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões gerais do estudo efectuado e um conjunto de 

ideias e sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 1 

Articulação do Joelho 

 

1.1.  Introdução 

O joelho, articulação intermédia do membro inferior (fig. 1.1), tem provavelmente o papel 

mais importante da locomoção humana. O completo conhecimento de tudo o que está 

relacionado com esta articulação não é fácil. Requer o esforço combinado de diversas 

disciplinas tais como a anatomia, a biomecânica, a fisiologia e cirurgia com especial ênfase 

na cirurgia ortopédica [2]. 

A articulação do joelho é a maior e uma das mais complexas articulações do corpo, apesar 

de parecer um sistema biomecanicamente simples, este é um sistema complexo. O joelho é 

essencialmente composto por 4 ossos, fémur, tíbia, rótula e fíbula. É um sistema anatómico 

de enorme importância no esqueleto, pelas forças e momentos a que está sujeito na 

transferência de forças estáticas e dinâmicas para o membro inferior e permitir em 

simultâneo a mobilidade e a estabilidade. É uma articulação em dobradiça bicondiliana 

sinovial composta pela extremidade distal (inferior) do fémur, pela extremidade proximal 

(superior) da tíbia, pela patela e três superfícies articulares (tibio-femoral medial, tibio-

femoral lateral e patelo-femoral), possuindo assim seis graus de liberdade. Como o colo 

femoral projecta-se por cima da diáfise (corpo), os eixos anatómicos do fémur e da tíbia 

não coincidem, formando um ângulo aberto para fora entre 170º a 175º (ângulo tibio-

femoral). Esta articulação, para além de suportar o peso do corpo, permite ainda o 

movimento durante a locomoção e proporciona a estabilidade estática. Numa articulação 

estas funções tornam-se incompatíveis, mas no joelho ambas são executadas pela 

interacção de ligamentos, músculos e movimentos complexos de deslizamento e rolamento 

nas superfícies articulares [3]. 

A articulação do joelho desempenha um papel importante na locomoção, também se pode 

considerar que trabalha por compressão axial sob acção da gravidade. Embora muitas 

espécies caminhem com os joelhos flectidos, a rotação terminal fornece aos humanos um 

mecanismo de parafuso que oferece estabilidade mecânica para o suporte de forças que 

ocorram no plano sagital. 
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Figura 1.1  Articulação do joelho [4]. 

 

É principalmente uma articulação em dobradiça com um grau de liberdade permitindo 

flexão e extensão no plano sagital que lhe permite aproximar ou afastar mais ou menos a 

extremidade do membro da sua origem, ou, o que significa o mesmo, de controlar a 

distância do corpo em relação ao solo. Estes movimentos acontecem em todos os três 

planos (fig. 1.2), mas a sua amplitude é sem dúvida maior no plano sagital.  

 
Figura 1.2  Planos do corpo humano [4]. 
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A amplitude de movimento neste plano desde a extensão até a flexão completa do joelho é 

de 0º até 140º, aproximadamente (fig. 1.3 a). Durante o movimento da flexão completa, 

este faz-se acompanhar por uma quantidade pequena, porém significativa, de rotação axial. 

Esta não se desenvolve em torno do eixo fixo, mas antes em torno do eixo que muda 

constantemente de posição, pelo que se domina rotação policêntrica. Esta rotação ocorre no 

plano transverso e alcança um máximo a 90º de flexão. Nesta posição, a rotação interna 

(medial) varia de 0º a 30º (fig. 1.3b) e a rotação externa (lateral) varia de 0º a 45º, 

aproximadamente (fig. 1.3c) [6].   

 

(a)                                               (b)                                             (c) 

Figura 1.3  Amplitude dos movimentos da articulação do joelho [3]: a) flexão; b) rotação 
medial; c) rotação lateral. 

 

1.2.  Biomecânica do Joelho 

 

1.2.1.  Articulação tíbio-femoral 

Esta articulação é, um bom exemplo, para a utilização da técnica do centro instantâneo de 

movimento no plano sagital. Para determinar o percurso do centro instantâneo de 

movimento desta articulação, durante a flexão, são feitas imagens laterais, a cada 10º de 

flexão. O percurso do certo instantâneo de movimento do joelho normal, no movimento de 

extensão-flexão, é uma trajectória semi-circular (fig. 1.4). No caso de existir um defeito 
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nas superfícies condilianas ou na ligação tíbia/fémur, através dos ligamentos, o centro 

instantâneo de movimento da articulação altera-se (fig. 1.4). 

 
Figura 1.4  Trajecto do centro instantâneo de movimento da articulação tíbio-femoral, em flexão-extensão 

do joelho sem e com patologia [4]. 

 

Após a determinação do trajecto do centro instantâneo de movimento é possível determinar 

a superfície de movimento, fazendo a união de todos os pontos de contacto entre a tíbia e o 

fémur ao longo do movimento extensão-flexão. Analisando os pontos de contacto, entre a 

tíbia e o fémur, é possível verificar que, no movimento relativo tíbia-fémur, o centro 

instantâneo de movimento movimenta-se na direcção posterior, que é resultado de uma 

combinação de movimentos de rotação e deslizamento, em simultâneo, na superfície 

articular (fig. 1.5). 

O mecanismo que impede o rolamento  deslizamento do fémur, para além do limite da 

zona posterior da tíbia, é o ligamento cruzado posterior e a anatomia dos côndilos femorais 

(fig. 1.5). A situação de movimento anormal entre a tíbia e o fémur pode levar a que, 

durante os movimentos de extensão/flexão do joelho, os ligamentos cruzados fiquem 

sujeitos a esforços de tracção bastante elevados, gerando cargas de compressão anormais 

nas superfícies condilianas e contribuindo para uma degradação mais rápida das mesmas.  

   

1.2.2.   

Por razões de geometria dos côndilos femoral e tibial, os movimentos de extensão e flexão 

do joelho não são de rotação simples, mas resultam de uma combinação de movimentos de 
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rotação e translação, como visto anteriormente. A rotação não se desenvolve em torno de 

um eixo fixo, mas antes em torno de um eixo que está constantemente a mudar a sua 

posição, pelo que se denomina de rotação policêntrica. Quando traçado, o caminho do 

centro de rotação adquire uma fo os côndilos femorais 

(fig. 1.5). Por exemplo, em flexão máxima as zonas posteriores do fémur estarão em 

contacto com zona posterior dos côndilos tíbias (fig. 1.5). Se o joelho está estendido, os 

côndilos femorais rodam sobre os côndilos tíbias e sobre o menisco, num movimento 

semelhante a um balancé. Também existe um movimento de escorregamento do fémur 

para a zona posterior. O rácio exacto de rotação em escorregamento difere entre indivíduos 

e não permanece constante ao longo de toda a amplitude de flexão. Estima-se uma relação 

de 1 para 2 no inicio da flexão, que aumenta ate uma relação de 1 para 4 no final da 

mesma. 

O mau funcionamento da articulação tíbio-femoral pode, igualmente, interferir no 

rew- rotação externa da 

tíbia durante o seu movimento de extensão completa.  

A zona da articulação onde se situa o eixo de rotação da tíbia está entre os dois ligamentos 

cruzados (anterior e posterior). Qualquer alteração na direcção ou na tensão dos ligamentos 

dos tecidos moles pode afectar o movimento do eixo de rotação da tíbia e a distribuição de 

carga na superfície articular. 

 

 
Figura 1.5  a) Curso dos côndilos medial e lateral do joelho; b) Representação esquemática da cinemática 

4]. 
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1.2.3.  Forças e momentos na articulação do joelho 

As forças e momentos nas articulações do joelho dependem do peso, da acção muscular, da 

resistência dos tecidos moles (ligamentos, meniscos, etc.), das cargas externas, actividade 

física e do estado da articulação.  

Durante a fase inicial de apoio do pé, a força de reacção, no prato tibial, é de 

aproximadamente duas vezes o peso do corpo e está associado à contracção do músculo 

quadriceps. O pico de força acontece ligeiramente antes de o pé levantar do chão. Esta 

força varia entre 2 a 4 vezes o peso do corpo e está associado à contracção do músculo 

gémeo (músculo tibial anterior). Na fase final do ciclo de marcha, com o pé levantado, a 

contracção do músculo isquiotibiais resulta numa força de aproximadamente uma vez o 

peso do corpo. Não existem diferenças significativas entre as forças de reacção entre 

homens e mulheres, quando o valor é dividido pelo peso do corpo.    

Durante o ciclo de marcha, a força de reacção no prato tibial desloca-se do lado medial 

para o lateral. Na fase de pé apoiado o valor de pico da força de reacção situa-se, 

principalmente, do lado medial (momento adutor) (fig. 1.6); na fase de pé levantado, onde 

as forças são menores, esta força situa-se preferencialmente no lado lateral do prato tibial. 

A área de contacto do lado medial é cerca de 50% superior à área de contacto do lado 

lateral [7]. 

No joelho normal, as forças exercidas sobre o prato tibial são absorvidas pelos meniscos e 

pela cartilagem articular. A função do menisco foi objecto de investigação [8], 

nomeadamente a determinação da distribuição de tensões em joelhos humanos com e sem 

menisco. Os resultados evidenciam que a ausência do menisco pode aumentar as tensões 

em cerca de 3 vezes na articulação tíbio-femoral. No joelho normal, as tensões são 

distribuídas por uma grande área do prato tibial. Se o menisco é removido, as tensões 

deixam de ser distribuídas por uma área tão extensa, centrando-se no centro dos côndilos 

medial e lateral da tíbia (fig. 1.7).  

Assim, a remoção do menisco (fig. 1.7) não aumenta apenas os esforços sobre a cartilagem 

e o osso sub-condral no centro dos côndilos tibiais, mas altera igualmente o movimento 

natural da articulação tíbio-femoral e diminui a estabilidade do joelho. 

A longo prazo os níveis de tensão elevados expõem a cartilagem ao dano prematuro. O 

menisco é atravessado por mais de 70% da carga que passa pelo joelho. O movimento dos 

meniscos durante o movimento de flexão tem um efeito de protecção da superfície 
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articular, evitando o dano. O seu movimento aumenta com a carga exercida sobre o joelho 

[9]. 

 

 
Figura 1.6  Centro de pressão do fémur no prato tibial ao longo do ciclo de marcha [4] 

 

 
Figura 1.7  a) Esquema da distribuição de tensão na cartilagem no joelho, com e sem menisco; b) Diagrama 

mostrando o movimento dos meniscos aquando da flexão [4]. 

 

1.2.4.  Estabilidade da articulação do joelho     

O factor chave para um joelho saudável é a estabilidade da articulação. A forma óssea, os 

meniscos, os ligamentos, a cápsula articular e os músculos em torno do joelho contribuem 

para a estabilidade do joelho. Se um desses elementos está defeituoso ou alterado, pode 

ocorrer a instabilidade da articulação do joelho. Os ligamentos são os primeiros 

estabilizadores para a translação anterior e posterior, para a angulação valgo-varo e para a 

rotação interna-externa da articulação. 

Fu et al. [10] sumariam as funções dos ligamentos na articulação do joelho: o LCA é o 

principal limitador do movimento no deslocamento anterior da tíbia (este ligamento 
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suporta 75% da carga anterior do joelho em plena extensão); o LCP é o primeiro limitador 

do movimento de translação posterior da tíbia (resiste entre 85 a 100% da força posterior a 

30 a 90º de flexão); o LCL é o principal limitador da angulação varo (resiste a 

aproximadamente 55% da carga desenvolvida em extensão total); o LCM é o primeiro 

limitador da angulação em valgo (resiste a 50% da carga em valgo); a cápsula e os 

ligamentos anterior e posterior resistem à restante carga em valgo. A rotação interna, entre 

20º e 40º de flexão é restringida pelo LCM e pelo LCA. A rotação externa entre 30º e 40º 

de flexão é limitada pelo LCP. A tensão do LCA está relacionada com a flexão e aumenta 

com a contracção do músculo quadriceps. As contracções e co-contracções musculares 

contribuem para a estabilidade da articulação do joelho pelo incremento da rigidez da 

articulação.  

 

1.2.5.  Função da patela 

A patela tem duas funções biomecânicas importantes no joelho. Em primeiro lugar, ajuda a 

extensão do joelho, fazendo o deslocamento na direcção anterior do tendão dos músculos 

quadriceps, através de toda a amplitude de movimento e, desta forma, aumentando o 

momento de força produzido pelo músculo quadriceps sobre a tíbia. Em segundo lugar, 

permite uma maior área de distribuição das tensões de compressão sobre o fémur, que 

resultam do aumento da área de contacto entre a patela e o fémur. A contribuição da patela 

para o comprimento do braço de força, exercida pelo músculo quadriceps, varia de flexão 

total para extensão total (fig. 1.8). 

Em flexão total, quando a patela se situa no interior da fossa intercondiliana do fémur, 

origina um pequeno deslocamento anterior do tendão dos músculos quadriceps, dando 

menor contributo para o aumento do momento de força gerado pelo músculo quadriceps. 

Com o joelho em extensão, a patela sobe da fossa intercondiliana, produzindo um 

deslocamento significativo na direcção anterior do tendão e, desta forma, aumenta ao 

máximo o momento gerado pela força do músculo quadriceps. O comprimento do braço 

produzido pela patela aumenta rapidamente com a extensão até aos 45º e, nesse ponto, o 

braço produzido pela patela aumenta em cerca de 30%. Com uma extensão além do 45º, o 

comprimento do braço originado pela patela diminui ligeiramente. Com esta ligeira baixa 

do comprimento do braço originado pela patela, o músculo quadriceps aumenta a força 

-
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joelho normal [11], mostrou que o músculo quadriceps exerce uma força cerca de 60% 

superior para poder realizar os últimos 15º de extensão (fig. 1.8).  

Se a patela do joelho for removida (patelotomia), o tendão patelar fica mais perto do centro 

de movimento da articulação (fig. 1.8). Assim, este actua com um braço muito pequeno, 

obrigando o músculo quadriceps a desenvolver forças mais elevadas para criar o mesmo 

momento de extensão. Em extensão total do joelho é requerida uma força ao músculo 

quadriceps 30% superior à necessária no joelho normal [12]. Este esforço superior pode 

estar para além das capacidades de alguns pacientes. 

Os esforços de compressão da patela sobre o fémur são bastante elevados em actividades 

que exigem grande flexão. Esta força pode chegar a 2 a 3 vezes o peso do corpo, com o 

joelho flectido a 90º.  

Devido às elevadas forças realizadas pelo músculo quadriceps e às forças de contacto entre 

a patela e o fémur, durante actividades com elevada flexão do joelho, os pacientes com 

problemas patológicos na articulação patelo-femoral sentem bastante dor e grande 

limitação nas suas actividades normais. Uma forma de reduzir o sintoma da dor é limitar o 

nível de flexão do joelho. 

 

 
Figura 1.8  a) Representação esquemática da alteração do braço da patela, ao longo da flexão; b) Alteração 

do braço da patela entre o joelho normal e joelho sem patela; c) Força do músculo quadriceps durante o 

movimento flexão-extensão [4]. 
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Capítulo 2 

Artroplastia Total do Joelho 

2.1.  Artroplastia do joelho 

O joelho funciona pela articulação de dois grandes ossos, o fémur e a tíbia. A extremidade 

desses ossos é coberta por uma espessa cartilagem, que quando é danificada ou gasta 

provoca dor e inflamação, uma vez que os ossos entram em contacto directo um com o 

outro [13]. A artroplastia do joelho (fig. 2.1) surge com o intuito de solucionar o problema, 

devolvendo ao paciente as actividades de vida diária e permitindo um caminhar sem dor. A 

artroplastia consiste em substituir uma articulação do joelho lesionado ou doente por uma 

articulação artificial (prótese), mantendo a mesma funcionalidade do joelho natural. A 

articulação danificada é substituída por componentes metálicas e plásticos, compondo um 

novo joelho seguro e confortável [1]. Este tratamento tornou-se comum nos anos setenta e 

obtiveram grandes melhorias durante os últimos anos, considerando-se uma solução muito 

útil para a gonartrose grave [4]. 

 

 
Figura 2.1  Representação de um joelho com osteoartrite, antes e após artroplastia [4]. 

 

Existem uma série de condições que causam doenças na articulação do joelho, sendo, em 

quase todos os casos, a cartilagem articular que está afectada ou muitas vezes ausente. 
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Entre as diversas doenças que levam à artroplastia do joelho, as mais comuns são a 

osteoartrite e a artrite reumatóide. A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crónica 

a longo prazo, tornando-se um problema muito mais generalizado do que numa doença 

localizada. A osteoartrite do joelho é uma das doenças mais comuns nas pessoas idosas, 

afectando cerca de 7,5% da população acima dos 55 anos, e aproximadamente 2% da 

população sofre de osteoartrite grave. Esta pode ser causada por um traumatismo antigo, 

por excesso de esforços ou por alterações na forma do joelho, que faz com que as 

superfícies da articulação do joelho se tornem ásperas e irregulares, impedindo o 

movimento suave e indolor da articulação do joelho [14]. 

O tratamento mais frequente e efectivo, nesta condição, é a artroplastia total do joelho 

(ATJ).  

As primeiras tentativas de artroplastia para o joelho surgiram no século XIX, com técnicas 

de interposição e de recessão. Em 1826, Barton tentou uma das primeiras recessões 

simples numa articulação, vindo a sofrer mais tarde de anquilose (diminuição ou perda 

total da mobilidade articular). Só em 1861 é que foi relatada a primeira e bem sucedida 

artroplastia do joelho, com a interposição de tecidos moles, por Ferguson no Medical 

Times. Os problemas associados a estas tentativas de reconstrução das articulações com 

tecidos moles resultam, sobretudo, em infecções e em anquiloses. Em consequência, os 

cirurgiões começaram a investigar o uso de novos materiais, tais como o plástico e o metal, 

passando assim da era pré, 1938, dos implantes biológicos para a era pós, 1938, das 

próteses metálicas. Em 1891, surge a primeira prótese do joelho totalmente articulada 

(artroplastia total da charneira), em marfim e fixa com um cimento de resina, pedra-pomes 

e gesso e em 1951 é introduzido, por Borje Walldius da Suécia, o primeiro protótipo de 

uma prótese charneira em resina de acrílico. Este tipo de prótese foi um elemento muito 

importante no desenvolvimento da artroplastia do joelho [4]. 

Em 1972 John Insall, M.D., projectou, o que se transformou no protótipo actual para 

recolocações totais de joelho (fig. 2.2). Prótese composta por três componentes, em que 

iria ressurgir as três superfícies do joelho - fémur, tíbia e patela. Foram todos reparados 

com cimento ortopédico e os resultados foram proeminentes. Este era o primeiro joelho 

total completo com a instrumentação específica a ajudar, com corte e implantação exactos 

do osso. Desde então, revendo os exemplos dos pacientes que tiveram recolocações totais 

do joelho, foram introduzidas umas melhorias significativas adicionais. A pesquisa actual 
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na recolocação total do joelho e dirigida em refinar o projecto para melhorar a função do 

paciente [15]. 

 
Figura 2.2 - Prótese de Insall-Burstein [16].  

 

Actualmente, o número de artroplastia do joelho tem aumentado significativamente devido 

ao envelhecimento progressivo da população e aos excelentes resultados funcionais 

proporcionais pelo desenvolvimento progressivo dos implantes e dos instrumentais. Apesar 

dos resultados obtidos na maioria dos casos serem bastante satisfatórios, este procedimento 

também está sujeito a complicações gerais. De entre as complicações da artroplastia do 

joelho, a infecção é a mais temida, esta pode ser causada por bactérias que andam pelo ar, 

podendo entrar no joelho durante a operação. A infecção pode ser superficial ou profunda 

[17]. 

Os resultados actuais das ATJ são muito encorajadores, pois a sua durabilidade alcança os 

15 anos em 80% a 90% dos casos e com grande índice de satisfação dos pacientes. Porém 

ainda permanece a dúvida quanto à substituição ou preservação da superfície articular da 

patela. Júnior et al. [18] efectuaram um estudo a sessenta ATJ feitas a pacientes com 

osteoartrose primária ou pós traumática, seminflamaço. O grupo foi dividido em dois 

grupos; no grupo 1 não foi utilizado o componente patelar da prótese e no grupo 2 essa 

componente já foi utilizada. Este estudo levou à conclusão que não existe diferença 

estatisticamente significante entre a substituição ou não, da superfície patelar na 

artroplastia total do joelho, assim como não existe correlação entre o estado prévio da 

articulação patelo-femoral e o desempenho dos pacientes com artroplastias sem sua 

substituição [18].  
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Apesar das evoluções da técnica cirúrgica e dos implantes, a rigidez continua a ser um 

problema comum após ATJ, levando a limitações físicas e funcionais. Os homens ficaram 

51% mais lentos e as mulheres 43% e, um ano após a ATJ, as limitações físicas e 

funcionais persistiram [19]. 

 

2.2.  Técnica cirúrgica  

2.2.1.  Planeamento pré-operatório 

A técnica cirúrgica engloba vários passos começando pelo planeamento pré-operatório em 

que a interlinha da prótese deve ficar paralela ao solo, por isso a osteotomia distal do fémur 

e a osteotomia proximal da tíbia devem ser paralelas entre si, paralelas ao solo e, portanto, 

verticais ao eixo mecânico do membro inteiro. Na tíbia, o eixo mecânico e o eixo 

anatómico são concordantes, mas no fémur o eixo mecânico e o eixo anatómico divergem, 

sendo necessário determinar o ângulo de divergência entre os referidos eixos. A maioria 

dos sistemas de implantação de próteses do joelho utiliza o alinhamento intramedular, para 

efectuar a osteotomia distal do fémur. Na tíbia, o alinhamento pode ser extramedular ou 

recorrer a ambos. O modo de determinação do ângulo de divergência está exemplificado na 

figura 2.3.  

 

 
Figura 2.3  Determinação do ângulo de divergência [4]. 
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Para joelhos com deformidades pronunciadas, desvio axial superior a 10º, o cirurgião pode 

deformidade. Nos casos valgo muito pronunciado (mais de 10º) deve- a

osteotomia, preparando a orientação da osteotomia de modo a subtrair cerca de 1º a 2º ao 

valor encontrado na planificação prévia. No caso de joelho varo acentuado, recomenda-se a 

ã ao valor encontrado na 

planificação.  

Nas próteses primárias as vias de abordagem mais comuns são a para-patelar, medial e via 

de Engh (Trans-vasto). Menos frequente é a utilização da via sub-vasto. Das três, a mais 

utilizada é a via para-patelar medial.  

Quando existem casos de rigidez do aparelho extensor, patela baixa ou aderências, a 

luxulação da patela torna-se difícil, senão impossível. Nestes casos é necessário efectuar o 

levantamento da TAT (tuberosidade anterior da tíbia), o quadriceps snip ou via de Coonse 

e Adams (fig. 2.4).  

 

 
Figura 2.4  a)Abordagem para-patelar; b)Engh; c)Levantamento da T.A.T [4]. 

 

Deve-se reservar, para casos de défice ósseo da tíbia (ex. joelho com artrite reumatóide), 

joelhos com aderências do aparelho extensor (gonartrose secundária a doenças 

reumatismais, cirurgia prévia do joelho), uma vez que possibilita uma boa visualização da 

rótula, permite o alongamento do aparelho extensor, mas penaliza a extensão activa do 

doente, perdendo o último 10º a 20º de extensão activa. O quadriceps snip permite dissecar 

uma parte do tendão quadricipital sem prejudicar, de forma tão intensa, a extensão activa 

do joelho. 
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2.2.2.  Osteotomia Tibial Proximal 

A osteotomia tibial proximal e a osteotomia femoral distal devem ser paralelas entre si, 

paralelas ao solo e perpendiculares ao eixo mecânico do membro inferior. Para se obterem 

estas direcções é necessário um guia de osteotomia, geralmente com ranhura. No plano 

sagital, o prato tibial faz um ângulo de inclinação posterior com o eixo mecânico e 

anatómico da tíbia.  

uma opção do cirurgião. Em diversos instrumentais existem, habitualmente, peças de corte 

com 0º, 3º e 5º de inclinação posterior, relativamente ao eixo mecânico-anatómico da tíbia.  

A determinação do ponto de entrada, da guia intramedular, faz-se no cruzamento dos eixos 

identificados no modelo (fig. 2.5). Determinado o ponto de entrada da guia intramedular 

realiza-se a furação e a introdução do respectivo guia, procede-se à montagem da guia de 

corte e ao controlo, com a guia extramedular (facultativo), para verificar se a osteotomia 

corresponde ao planeado previamente. 

Verificada essa conformidade, retira-se todo o material de apoio, ficando apenas a guia de 

corte, apoiada em dois pinos (fig. 2.5), e executa-se a osteotomia proximal da tíbia, com 

cuidado especial no levantamento da parte ressecada para não fazer efeito de alavanca, 

nem retirar osso esponjoso da zona metafísica da tíbia, pondo em risco uma boa zona de 

apoio da prótese.  

 

 
Figura 2.5  Imagens de marcação do centro de introdução da guia intramedular e osteotomia da tíbia [4]. 

 

2.2.3. Osteotomias Femorais  

A utilização de um guia de orientação intramedular (fig. 2.6) obriga a calcular o ângulo de 

divergência do eixo mecânico/eixo anatómico do fémur. Nos casos de valgo muito 

pronunciado (mais de 10º), deve-se varizar a osteotomia preparando o seu orientador de 
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modo a subtrair cerca de 1º a 2º ao valor encontrado na planificação. De acordo com o 

material utilizado após a introdução do guia intramedular, a preparação da osteotomia 

distal femoral deve utilizar o ângulo escolhido no período pré-operatório. A colocação da 

peça de corte deve respeitar as indicações do fabricante. Para a marcação da zona de 

entrada da guia intramedular, servem como guias de orientação o rebordo posterior do 

côndilo posterior, a linha bi-epicodiliana ou a linha trocoidiliar perpendicular à linha bi-

epicondiliana e o guia intramedular, como o modelo da figura 2.6.   

 

 
Figura 2.6  Imagens de acessórios de guiamento e osteotomia femoral distal [4]. 

 

2.2.4.  Balanço ligamentar 

O balanço ligamentar constitui a parte mais importante de uma cirurgia ligamentar. No 

âmbito do conceito de balanço ligamentar é fundamental entender-se que se tem de obter-

se um espaço igual em extensão e flexão. No balanço ligamentar é necessário obter, quer 

em extensão, quer em flexão a 90º, um rectângulo cujos lados menores tenham a mesma 

medida em qualquer das posições citadas. Nesse rectângulo, a linha superior é, em 

extensão, a osteotomia femoral distal e, em flexão, a osteotomia femoral posterior. A linha 

inferior do rectângulo é, sempre, a osteotomia tibial e relaciona-se quer com uma quer com 

outra, consoante esteja em flexão ou em extensão. Caso existam diferenças na dimensão 

dos lados menores, será necessário responder as seguintes questões: 

1. Ambos os lados menores têm o mesmo comprimento? 

2. Há diferença no comprimento entre os lados menores do rectângulo? 

Quando há uma diferença entre o comprimento na extensão e na flexão, podem ser 

equacionados várias possibilidades. Se o espaço em flexão está normo tenso, o espaço em 

extensão pode ser de comprimento superior ou inferior ao espaço de flexão. Quando se 

apresenta um comprimento inferior na extensão, deve-se a uma osteotomia femoral distal 
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insuficiente, bastando para isso recolocar o bloco de corte e refazer a osteotomia mais 

proximal. No caso de o espaço ser superior em extensão, então verifica-se o inverso e pode 

ser necessário colocar uma cunha metálica distal, pois a osteotomia resultou excessiva. Se 

o espaço em tensão está normo tenso, o espaço em flexão pode ser de comprimento 

superior ou inferior em flexão. No caso de ser de comprimento inferior em flexão, tem 

como consequência uma osteotomia femoral posterior insuficiente. Pode-se efectuar uma 

osteotomia anterior e posterior, com um número imediatamente inferior. Deve ter-se em 

conta a possibilidade de a osteotomia anterior ser muito posterior a extensão, à cortical 

femoral anterior. Caso o espaço em flexão seja superior ao espaço em extensão, a 

osteotomia posterior foi muito grande. Deve considerar-se a hipótese de colocar um 

componente femoral de tamanho imediatamente superior. Se os lados menores do 

rectângulo tem comprimentos diferentes (fig. 2.7), deve-se verificar, de imediato, a 

ortogonalidade das osteotomias. Caso estejam correctas, efectua-se o balanço ligamentar. 

Compartimento medial: no lado medial, com o joelho em flexão, as fibras anteriores do 

ligamento colateral medial (LCM) estão tensas, enquanto as fibras posteriores estão 

laxadas. Assim, deve-se efectuar a dissecção perióssea das fibras anteriores do LCM com 

um escopo ou um dissector rombo. Deve ter-se em atenção que a inserção do LCM está 

cerca de 10 a 15mm distal à inter-linha articular e, por isso, a dissecação deve respeitar 

esses limites sob pena de causar rotura iatrogénia do LCM. Não se deve efectuar qualquer 

manobra nas inserções do tendão da pata de ganso. Quando a tensão acontece com o joelho 

em extensão, as fibras a dissecar são as fibras do LCM e, eventualmente, da cápsula 

posterior. Pode-se completar o processo com a dissecção sub-peróssea do tendão do 

músculo semi-membranoso. 

Compartimento lateral: quando o comprimento menor é do lado lateral, torna-se necessário 

definir se é em extensão ou em flexão. Caso seja em extensão, executa-se uma tenotomia 

do tensor fáscia lata. Caso seja em flexão, esta estrutura não tem qualquer influência no 

equilíbrio ligamento colateral, junto à inserção femoral.  
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Figura 2.7  Imagens de balanço ligamentar com os devidos e acessórios para ensaio [4].  

 

2.2.5. Osteotomias finais 

Após a verificação anterior deve efectuar-se os cortes femorais distais, com a utilização do 

guia especifico para os mesmos (fig. 2.8). 

As osteotomias finais iniciam-se com as osteotomias superiores, seguindo-se a osteotomia 

inferior. 

 

 
Figura 2.8  Imagens dos guias de corte e corte final femoral [4]. 

 

2.2.6.  Teste de prova 

No plano frontal, o tendão quadricipital, a rótula e o tendão rotuliano fazem um ângulo de 

abertura lateral denominado de ângulo Q. Na prótese, é necessário respeitar o mesmo e, 

por isso, o componente tibial deve ser colocado com uma ligeira rotação lateral. A TAT 

serve de guia como se mostra na imagem (fig. 2.9). 
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Figura 2.9  Imagens dos componentes de prova e ensaio final [4]. 

 

Caso não se respeite esta rotação, o componente femoral tibial terá tendência a ser 

colocado em rotação medial e, com isso, possibilitar a sub-luxação lateral ou báscula da 

rótula, que pode ser causa de dor persistente após colocação de prótese do joelho.  

No caso do modelo da preservação do exterior, é nesta altura que se fazem os orifícios de 

fixação da prótese e, retirados os componentes, procede-se então, à abertura da quilha, com 

a fixação provisória da peça de adaptação com recurso a dois pinos.   

   

2.2.7.  Substituição patelar 

A substituição patelar (fig. 2.10) é desaconselhada em algumas situações; de má qualidade 

óssea, sem dor fémur-patelar e rótula alta/baixa. No entanto, é aconselhado em rótula 

displástica, joelho submetido a múltiplas cirurgias e artrite reumatóide. Quando planeia a 

substituição patelar, o cirurgião deve calcular a profundidade da osteotomia da patela, 

tendo em atenção que: 

 A parte restante da patela não deve ter menos de 12 a 15mm de espessura. 

 A espessura total da patela e do componente patelar nunca deve ser superior à 

espessura inicial da patela. 

 Quando se preserva a rótula, recomenda-se a exérese de toda a cartilagem da patela, 

devendo ter-se o cuidado de não agredir o osso sub-condral.  
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Figura 2.10  Imagem da substituição patelar [4]. 

 

 

2.2.8.  Implantação definitiva 

Após os componentes definitivos e devidamente preparados e montados, a sequência deve 

ser rótula, tíbia e fémur (fig. 2.11). 

 
Figura 2.11  Imagens de colocação dos componentes definitivos no joelho [4]. 

 

 A rótula coloca-se em primeiro lugar, posteriormente aplica-se o cimento no planalto tibial 

e na base do componente femoral e tibial, sobretudo na quilha que deve levar um pouco de 

cimento, saindo o excesso de cimento com a pressão da aplicação. De seguida, retira-se o 

cimento excedente e, posteriormente, pode aplicar-se o componente tibial, o componente 

femoral, enquanto se cimenta o osso, e um pouco de cimento na região anterior, para se 

obter boa adesão e cimentação. Seco o cimento, é retirado o excesso e executam-se 

manobras de flexão e extensão e de verificação da centragem rotuliana.  

 

2.2.9.  Encerramento 

O encerramento deve ser feito plano a plano, cuidadosamente, e respeitando a membrana 

sinovial, a zona muscular e a pele, sendo recomendada a drenagem.  
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2.3.  Fixação da Próteses 

A fixação cirúrgica de todos os componentes do joelho pode ser realizada através de três 

métodos: 

 Fixação de ambos os componentes, tibial e femoral através de cimento ósseo 

(polimetil-metacrilato); 

 Ambos os componentes com fixação ao osso através do contacto directo do metal 

com o implante do osso; 

 Um implante cimentado em que o mais comum é a cimentação do componente 

tibial e o outro componente não cimentado (componente femoral); 

No caso dos componentes cimentados (fig.2.12 [a]) as superfícies do implante e as 

superfícies do osso, são cobertas com cimento ósseo procedendo-se a sua colocação em 

posição no osso, após estar posicionada dá-se a união do cimento ósseo com a libertação de 

calor que vai permitir a fixação dos componentes ao osso. 

No caso da fixação sem cimento (fig. 2.12 [b]), também designada por press-fit, os 

componentes são colocados directamente em contacto com osso. Neste caso, as superfícies 

dos implantes são revestidas com texturas e materiais (hidroxopatite), que provocam o 

crescimento do osso directamente ao implante, procedendo-se desta forma a sua 

ancoragem. 

As principais limitações da fixação através do cimento ósseo devem-se a sua durabilidade. 

O cimento ósseo tal como todos os materiais está sujeito a um processo de fadiga que pode 

dar origem a fissuras tornando-se frágil e logo pondo em causa a fixação do implante. 

Estás fissuras provocam uma libertação de micro partículas que se vão alojar, quer na 

superfície da articulação, quer no osso dando origem, por um lado a um processo de 

desgaste das componentes da articulação e por outro lado, provocando regiões 

inflamatórias no osso, desagregando-se estás por osteólise, o que contribui para a perda dos 

implantes. Outra limitação desta técnica, está ligado ao facto de a cura do cimento ósseo se 

processar através de uma reacção exotérmica, elevando a temperatura no osso e assim 

podendo destruir as células ósseas adjacentes. Por fim, outra limitação está ligado ao facto, 

se for necessária uma revisão da cirurgia. O processo de retirada das componentes e do 

cimento ósseo, torna-se mais complicado para o cirurgião, originando mais destruição 

óssea.   
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As vantagens do uso do cimento ósseo são: uma maior liberdade de posicionamento dos 

implantes relativamente ao osso (cortes ósseos mais precisos), assim como, na imediata 

fixação destes implantes, permitindo imediatamente ao paciente após a cirurgia a 

realização de carga sobre os implantes. 

 No caso dos implantes do tipo prees-fit (fixação sem cimento), as principais limitações 

relacionam-se, com a mais difícil técnica cirúrgica devido aos cortes mais precisos para 

posicionamento do implante de forma a garantir um máximo contacto entre a superfície do 

implante e o osso. Uma outra limitação consiste que para existir uma fixação do osso 

(células ósseas) ao implante, é necessário uma grande estabilidade deste, relativamente ao 

osso (reduzidos micro movimentos), sendo que para isso é necessário um longo período, 

mediante o qual o paciente não poderá exercer carga sobre o implante. 

As mais vantagens deste reside no facto de no caso de necessidade de retirada do implante 

este provocar menos perda óssea. 

 

 
Figura 2.12-Metódos de fixação; a) Com cimento [20]; b) Sem cimento [21]. 
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Capítulo 3 

 

3.1.  Introdução 

A ocorrência de fracturas distais do fémur após a artroplastia total do joelho (fig. 3.1), é de 

aproximadamente 1% (tabela 3.1), com dados reportados, variando de 0,3% a 4,2% [Aaron 

1987, Figgi 1990, Merkel 1986, Ritter 1988, Dennis 2001]. Os factores de risco associados 

a fractura distal do fémur relatados na literatura clínica [Aaron 1987, Figgi 1990, Merkel 

1986, Ritter 1988, Dennis 2001]

anterior, terapia crónica com esteróides, artrite reumatóide, revisão total da artroplastia 

total do joelho (ATJ) e graves desordens neurológicas [22, 23].  

 
Figura 3.1- Fracturas distais do fémur [24, 4].  

 

Tabela 3.1- Resultados da prevalência da fractura supracondiliana após a artroplastia total do joelho [25]. 

 Nº total de joelhos Nº de joelhos com fractura (%) 

Merkel and johnson 5233 36 (0.69) 

Ritter et al. 670 2 (0.3) 

Figgie et al. 567 24 (4.20) 

Aaron and Scott 250 5 (2.00) 

Total 6720 67 (1.00) 
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O efeito de - que resulta de uma diminuição da solicitação mecânica do 

osso devido à utilização de implantes, pode induzir o efeito de osteoporose. No caso da 

artroplastia total do joelho e em particular no fémur, a inserção do componente femoral 

pode então contribuir para um efeito de - e consequente potencialização 

do efeito de osteoporose no osso circundante, predispondo o fémur para a fractura [26,27]. 

Apesar dos inúmeros factores associados com as fracturas periprotéticas distais, a 

que estão mais frequentemente presentes [26, 28, 29, 30, 31]. 

 

3.2.  Revisão da Literatura 

troplastia total do joelho (fig. 3.2), tem sido 

reportada na literatura como variando entre 3,5 a 26,9% (tabela 3.2) [28, 32, 33]. O 

do corte ósseo para inserção do componente femoral. 

 

 
Figura 3.2  . 
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Tabela 3.2   [25]. 

Estudo Nº total de joelhos com fracturas Nº de joelhos com otching  (%) 

Hirsh et al. 4 1 

Healy et al. 23 2 (8,7) 

Merkel and johnson 36 8 (22,2) 

Ritter et al. 2 1 

Culp et al. 61 27 (44,3) 

Figgie et al. 24 8 (33,3) 

Cain et al. 14 3 

Total 164 50 (30,5) 

  

Este defeito ósseo caracteriza-se por dar origem a uma transição geométrica abruta no osso 

cortical entre a zona do componente femoral e a zona anterior do fémur. Este defeito 

aproxima-se de uma geometria de um entalhe (fig. 3.2). 

-se geometricamente por um desnível entre a superfície 

cortada para a inserção da componente e o osso não atingindo pelo corte, caracterizado 

geometricamente 

pela profundidade do entalhe entre a superfície cortada e a intacta (fig. 3.3).  

 

 
Figura 3.3  Caracterização do defeito ósseo. 
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Embora alguns autores desvalorizem o 33], como 

causa para a fractura periprotética distal do fémur, no entanto, outros autores, Lesh e 

Hawen [25, 34] associam a ocorrência das fracturas distais do fémur após a artroplastia 

total do joelho ao efeito do factor de concentração de tensões criado pelo defeito ósseo 

. 

Lesh et al. [25

do fémur após a artroplastia total do joelho, utilizaram 12 pares de fémures cadavéricos 

que foram divididos em dois grupos. Num dos grupos o componente femoral foi colocado 

grupo a seis fémures. No segundo grupo a componente femoral foi introduzida no fémur de 

forma a dar origem ao defeito ós  3mm de profundidade. Ambos os 

grupos foram sujeitos a dois tipos de carga até provocarem a fractura do fémur. No 

primeiro caso de carga os fémures foram sujeitos a um esforço de flexão, no segundo caso 

foram apenas sujeito a uma carga de torção. 

Os resultados obtidos com este ensaio evidenciaram uma redução de carga para a fractura 

do fémur  relativamente ao grupo 

sem necessária a ruptura diminui em 18%, 

sendo significativa (p=0,0034), a diferença das cargas necessárias à ruptura entre os grupos 

 e 9698N no c

No ensaio de torção a redução de carga para a fractura de fémur foi de 39,2%, sendo 

também significativa (p=0,001). De notar a diferença significativa da carga de ruptura 

ara o grupo sem 

 

Lesh et al. [25] conluiaram 

carga para fractura do fémur após a artroplastia total do joelho (ATJ) e também o padrão 

dessa fractu , a fractura ocorreu na zona mais 

afastada do componente femoral (fig. 3.4)

fractura ocorreu na zona adjacente ao componente femoral (fig. 3.4). 
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(a)  

 

 

 

(b) 

Figura 3.4  a  ; b) Fractura na zona 

adjacente a componente femoral,  [25]. 

 

Shawen et al. [34], num estudo clínico, avaliou, 

ao efeito de osteopenia na fractura distal do fémur, após artroplastia total do joelho. Neste 

profundidade. Estes dois grupos foram sujeitos a cargas de torção até provocarem a 

fractura do fémur. Em paralelo para cada fémur de ambos os grupos sujeitos ao ensaio 

foram realizados exames de densiometria óssea e TAC. Estes para avaliação da sua 

densidade óssea e, da espessura do osso cortical na zona distal do componente femoral. 

Com estas análises, quer das cargas até a ruptura, quer das densidades ósseas e dos 

momentos de inércia polar resultante da análise dos TAC, os autores concluíram que a 

carga para a ruptura reduz-se significativamente (p <0,01), aquando da presença do 
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Análise de correlação entre a carga de torção para a fractura e a densidade óssea, verifica 

que estas mostraram uma elevada correlação (R2=0,85; p <0,01). Concluiram que uma 

reduzida dens

Também foram analisadas, as correlações entre a densidade óssea e o momento de inércia 

polar da secção distal do fémur em que foi evidenciado uma forte correlação (R2=0,79;p 

<0,001), entre estás variáveis e a carga de torção para a fractura do fémur. Assim, em 

conclusão, 

menor densidade óssea e momentos polares de inércia mais reduzidos potencializa o risco 

de fractura. 

Outro autor Zalzal et al. [35], realizaram um estudo com modelos numéricos (pelo método 

dos elementos finitos), para avaliação de como os diferentes parâmetros das geometrias do 

vam os níveis de tensão no fémur, na zona do  Estes 

autores concluíram, que o aumento da prof  os níveis de 

tensão na zona do defeito ósseo, sendo este aumento, mais preponderante para 

ância do  à 

componente femoral, estes concluíram, que quanto mais próximo estiver o defeito ósseo da 

prótese, maior é o incremento de tensão no osso. Igualmente, foi analisada a forma como o 

raio de transição entre a superfície cortada e a superfície intacta, afectava os níveis de 

tensão no osso. Conclui-se que o aumento do raio de transição diminui os níveis de tensão 

 

Em resumo estes concluíram que a profundidade e a distância componente 

femoral são os parâmetros geométricos que mais influenciam a elevação da tensão no 

.  

 

3.3.  Objectivos do estudo efectuado 

Tendo em conta os estudos analisados, verificou-se que o defeito ósseo na zona anterior do 

fémur após a artroplastia total do joelho é um problema que deve ser tido em conta pelos 

clínicos. Lesh et al. [25] advogam que em pacientes sujeitos a artroplastia total do joelho, 

 involuntário devem ser sujeitos a uma protecção adicional 

de carga, no período pós-operatório. Também refere que se deve ter em consideração o uso 

de hastes femorais como meio de ultrapassar a concentração de carga na zona do 
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o entanto, o uso de hastes femorais durante a cirurgia é sempre mais 

complexa e mais cara.  

Assim neste caso, em particular, duas questões relacionadas com os aspectos da utilização 

 são levantadas: 

1. Para qual geometria do , o uso das hastes femorais pode ser vantajoso, 

diminuindo o risco de fractura? Neste trabalho, coloca-se como hipóteses, que 

justificar a utilização da haste femoral. 

2. A segunda questão, relaciona-se, como é que as dimensões da haste podem 

influenciar a redução do efeito de concentração de tensão na ? 

Neste estudo coloca-se como hipótese, que a utilização de uma haste press-fit de 

reduzidas dimensões é suficiente para ultrapassar a zona de concentração de tensão 

 

 

O objectivo do presente trabalho, foi determinar as dimensões dos parâmetros geométricos 

femorais de uma forma profilática se traduz numa redução do risco de fractura, assim 

como, determinar as dimensões da haste, suficientes para tornarem o uso destas efectivas.  

-

fémur em material compósito e através da realização de simulação numérica (pelo método 

dos elementos finitos). Os fémures em material compósito foram usados para avaliar 

, através do 

uso de extensómetros e sensores de Bragg para diferentes casos de carga. Os modelos 

computacionais desenvolvidos, foram, previamente validados com os resultados obtidos 

nos modelos experimentais. De seguida, foram utilizados, numa condição de carga mais 

próxima da fisiológica na avaliação dos níveis de  para 

diferentes geometrias deste (em termos de profundidade e distância ao componente 

femoral). Avaliou-se a utilização das hastes femorais nos níveis de deformação na zona do 
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Capítulo 4 

Modelo Experimental e Validação dos Modelos Numéricos 

4.1.  Introdução 

Neste capítulo avaliou-se, experimentalmente, os níveis de deformação induzidos no fémur 

em material compósito para diferentes parâmetros geométricos do 

tentativa de analisar 

componente femoral, influenciam o possível risco de fractura. 

permitiram replicar toda a gama possível de combinações destes em termos de 

profundidade e distância ao componente femoral. 

A fim de limitar o número de modelos ensaiados, assim como o tempo necessário aos 

ensaios, apenas se realizaram um número limitado de geomet

desenvolvidos modelos numéricos, para avaliação dos níveis de deformação na zona anexa 

. 

Estes modelos numéricos foram utilizados para a avaliação dos níveis de deformação na 

a condições de carga próximas da fisiológica, como também na 

avaliação do comportamento do fémur com a utilização das hastes femorais. No entanto, 

estes desígnios serão só avaliados no capítulo seguinte. A utilização dos modelos 

numéricos pressupõe que tenhamos confiança nos seus resultados. Para isso é fundamental, 

que estes sejam previamente validados com os resultados dos modelos experimentais. 

Neste capítulo, os modelos numéricos desenvolvidos replicam quer os defeitos 

foram sujeitos. Realizou-se uma comparação entre os resultados das extensões obtidas nos 

modelos experimentais e as deformações, dos modelos numéricos, nas mesmas posições 

dos extensómetros e sensores de Bragg dos modelos experimentais. Realizaram-se as 

comparações dos resultados entre os modelos experimentais e numéricos, pretendendo-se à 

posterior, a avaliação do nível de correlação entre estes dois. Esta comparação permitiu 

avaliar até que ponto os modelos numéricos desenvolvidos replicam o comportamento 
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4.2.  Materiais e métodos 

4.2.1.  Modelo Experimental 

Na parte experimental do trabalho foi utilizado um fémur em material compósito (modelo 

3306 esquerdo, a partir Sawbones® Pacific Research Lab, Inc., Vashon Island, WA, 

USA). A geometria e estrutura anatómica deste fémur em material compósito é semelhante 

ao do fémur humano. O componente femoral utilizado (tabela 4.1), nos ensaios foi o 

modelo P.F.C Sigma Modular Knee System (Depuy International, Inc Johnson&Johnson  

Warsaw/Indiana), tendo sido implantado no fémur com a utilização de cimento ósseo. 

Para a sua inserção foram realizados previamente os cortes ósseos no fémur de acordo com 

a técnica cirúrgica, e utilizando o instrumental do fornecedor do implante (fig. 4.1). 

 

Tabela 4.1  Materiais dos componentes aplicados no fémur. 

Componentes Dimensões Materiais 

Componente Femoral 
Tamanho 4 

71mm M/L-65mm A/P 
Cr-Co-Mo 

Fémur - 
Fibra de vidro curta, reforçados com resina 

de epóxido e espuma de poliuretano 

Cimento ósseo - CMW 1 

 

 
Figura 4.1 - a) Componente femoral cimentada; b) Cortes ósseos no fémur para alojamento da componente 

femoral.   
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Extensómetros tri-axiais a 45º (KFG-3-120-D17-11L3M2S, Kyowa Electronic Instruments 

Co., Ltd., Japan), foram colocados no fémur no lado medial, lateral e anterior junto a zona 

4.2). Estes extensómetros foram colocados segundo a técnica que 

descreve Cordey et al [36] e consistiu na preparação das zonas de aplicação das rosetas 

com lixa P400, seguida de um desengorduramento da superfície com acetona e aplicação 

de uma gota de adesivo de cianoacrilato para colar a roseta com uma ligeira pressão (cerca 

de um minuto) até secagem completa do adesivo. Procurou-se alinhar o extensómetro 

intermédio da roseta, com o eixo vertical do fémur e antes das medições foram verificadas, 

recomendado pelo fornecedor. Estes extensómetros foram ligados a um sistema de 

aquisição de sinal PXI  1050 da National Instruments que, por sua vez, está ligado a um 

VIEW Signal  

 
Figura 4.2 - Localização dos extensómetros; a) Lado medial; b) Lado anterior; c) Lado lateral. 

 

, foram utilizados 

sensores de Bragg, com 3mm de comprimento para medição das deformações na zona do 

fibra óptica. O princípio básico de operações dos sensores de Bragg baseia-se na medição 

dos desvios em comprimento de onda induzidos na condição de ressonância por variação 

de temperatura, de deformação mecânica, de pressão ou de campos magnéticos [37]. 

Estes foram colocados de forma sucessiva nos entalhes à medida que estes aumentavam a 

sua profundidade e a distância ao componente femoral. No final, de cada ensaio, o sensor 

foi descolado, utilizando um descolante para proceder a alteração da geometria do 

4.3). 
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Os sensores de fibra óptica foram ligados a um sistema de aquisição Micron Optics sm125 

Optical Sensing Interrogator, em que foi medido o comprimento de onda e convertido de 

forma automática em extensão. 

 
Figura 4.3  Localização dos sensores de Bragg. 

 

O fémur foi submetido a dois casos de carga simplificados (fig. 4.4), que provocaram 

simultaneamente esforços de flexão e torção no fémur distal. Para ambos os casos de carga 

o fémur foi fixo rigidamente pela zona da diafáse a uma distância de 300 mm da superfície 

côndilar e a 45º de flexão no plano sagital á parte móvel da máquina de ensaio (fig. 4.4).  

As cargas aplicadas foram controladas por uma célula de carga (AEP TC4 1T Modena 

Itália). No caso de carga 1, uma carga de 500N foi aplicada no fémur proximal através do 

cilindro da máquina de ensaio, tendo sido o componente femoral apoiado apenas pelo 

côndilo medial (fig. 4.4). Esta configuração de carga gere um severo efeito de flexão e 

torção no fémur. No caso de carga 2, uma carga de 500N é aplicada no fémur através da 

haste cilindra da máquina, com o componente femoral apoiado em ambos os côndilos 

(medial e lateral) (fig. 4.4). Neste caso, foi realizada, uma construção na zona de apoio do 

componente femoral (fig. 4.4) de forma a permitir uma repetição de carga desigual entre o 

lado do côndilo medial e do côndilo lateral do fémur. Para isso, como se pode ver na figura 

4.4, a esfera utilizada para essa repartição, está deslocada medialmente relativamente ao 

apoio central. Para cada ensaio, o fémur foi condicionado previamente, com uma carga de 

100N.   
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Figura 4.4  Dispositivo experimental usado para os vários tipos de carga. 

 

As d

medida, que os ensaios se iam realizando. Assim o primeiro ensaio realizado corresponde 

-se, aumentando numa primeira fase, a 

prof

femoral. Na tabela 4.2, encontra-se as designações, dos diferentes ensaios realizados, 

correspondendo cada um deles a um caso de carga, uma profundidade e uma distância ao 

componente femoral do . A designação escolhida para o modelo ensaiado 

permite ter informação simultânea da profundidade da, distância ao componente femoral e 

do caso de carga aplicado. 

 



                     
  
 

40 
 

Tabela 4.2  Designações dos diferentes modelos utilizados. 

 Geom   

Modelo/Designação Distância ao componente femoral  Profundidade Caso de carga aplicado 

 - - Caso 1 (Medial) 

C2_P1_M 2 1 Caso 1 (Medial) 

C2_P2_M 2 2 Caso 1 (Medial) 

C4_P2_M 4 2 Caso 1 (Medial) 

C4_P4_M 4 4 Caso 1 (Medial) 

C4_P6_M 4 6 Caso 1 (Medial) 

C4_P4_ML 4 4 Caso 2 (Medial e Lateral) 

C4_P6_ML 4 6 Caso 2 (Medial e Lateral) 

 

As deformações principais máximas e mínimas foram determinadas a partir das extensões 

das rosetas de extensómetros colocados no fémur de acordo com as equações (1) e (2): 

 

Deformação principal máxima 

 

 

 

Deformação principal mínima 

 

 

 

Foi também avaliada a deformação ao longo dos sensores de Bragg, colocados no entalhe 

, para cada caso de 

carga, tendo sido calculada a média e o desvio padrão das extensões medidas. 

 

4.2.2.  Modelo Numérico  

Foram desenvolvidos oito modelos geométricos do fémur, de forma a replicar 

geometricamente os modelos experimentais. Estes modelos contemplam o modelo, sem 

 (fig. 4.5), que replicam os modelos experimentais 

descritos na tabela 4.2.  
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Figura 4.5- Modelos numéricos; a) Modelo   

 

Estes modelos geométricos contemplam o osso esponjoso e o osso cortical, gerados a partir 

do modelo tridimensional do fémur, obtido no domínio público da internet [38]. A 

geometria do componente femoral foi recuperada a partir de um trabalho realizado 

previamente, onde este, foi modelado a partir da digitalização do componente femoral [4]. 

O manto de cimento foi modelado de forma a replicar os modelos experimentais. As 

a partir das mediações dos defeitos realizados nos modelos experimentais. A modelação foi 

realizada recorrendo ao software de Catia V5R18 (Catia, Dessault Systems, USA). 

A partir destes modelos geométricos, foram criados, os modelos de elementos finitos, 

através da geração de malha tetraédrica sob as geometrias dos modelos sólidos dos 

diferentes componentes. 

Numa primeira fase, procedeu-se à geração de malha triangular de superfície e de seguida, 

gerou-se de forma automática à malha tetraédrica dos diferentes componentes, no software 

CATIA. Tendo em conta que o componente femoral, foi fixo ao osso através de cimento 

ósseo, considerou-se que todos os componentes estavam rigidamente ligados entre si, ou 

seja, foram considerados colados. Na tabela 4.3, encontram-se para cada modelo de 

elementos finitos o número de elementos e o número de nós.  
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Tabela 4.3  Número de elementos e de nós para os diferentes modelos. 

Dimensão média do elemento Nº de elementos Nº de nós 

 143160 34277 

C2_P1_M 144272 34502 

C2_P2_M 144180 34464 

C4_P2_M 144257 34491 

C4_P4_M 144662 34592 

C4_P6_M 142237 34137 

C4_P4_ML 144662 34592 

C4_P6_ML 142237 34137 

 

A escolha do tamanho médio do elemento utilizado na geração, destes modelos de 

elementos finitos, foi baseada no estudo prévio de convergência dos deslocamentos 

máximos do modelo para diferentes tamanhos de elemento. 

As propriedades mecânicas utilizadas no modelo numérico basearam-se nos dados 

fornecidos pelo fabricante dos materiais, assim como na literatura [39]. Os materiais foram 

considerados isotrópicos homogéneos e lineares elásticos. As suas propriedades 

encontram-se descritas na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4  Propriedades mecânicas dos materiais, dos modelos numéricos [4,39]. 

Componentes Material Densidade (g/cc) Módulo de rigidez Coeficiente de Poisson 

Osso cortical Fibra de vibro 1,64 16,7 0,3 

Osso esponjoso Osso esponjoso 0,27 0,104 0,3 

Componente femoral Cr-Co-Mo 4,05 210 0,35 

Cimento PMMA - 2,28 0,3 

 

As cargas foram aplicadas de forma a replicar os casos de carga dos modelos 

experimentais.  

Relativamente as condições de fronteira, todos os modelos foram consideradas encastrados 

na zona proximal do fémur. No caso de carga 1 a carga foi aplicada no côndilo medial, e 

no caso de carga 2 a carga foi repartida pelo côndilo medial e lateral, com a mesma 

repartição de carga do modelo experimental, ou seja, 60% no lado medial e 40% no lado 

lateral (fig. 4.6). 
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Figura 4.6  Condições de fronteira e forças aplicados nos modelos de elementos finitos; a) Caso de carga 1; 

b) Caso de carga 2. 

 

Da mesma forma o fémur foi posicionado a 45º no plano sagital, como mostra a figura 4.6. 

O estudo de convergência que permitiu determinar o tamanho médio do elemento utilizado 

nos modelos numéricos, foi desenvolvido no 

modelo, foram geradas nove malhas tetraédricas correspondendo cada uma delas a um 

número de elementos e de nós de acordo com a tabela 4.4. O caso de carga utilizada no 

estudo de convergência da malha, foi o caso de carga número 2, ou seja, com carregamento 

no côndilo medial e lateral.  

Este estudo conduziu à escolha da dimensão do elemento tetraédrico utilizado nos modelos 

que replicaram os modelos experimentais. 
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Tabela 4.4  Número de elementos, número de nós, deslocamento máximo e erro relativo para as diferentes 

malhas. 

Dimensão média do 

elemento 

Nº de 

elementos 
Nº de nós 

Deslocamento 

máximo 
Erro relativo 

1.5 454751 82795 4,96559 - 

2 270638 49620 4,97086 0,11% 

2.5 185398 34348 4,96548 0,11% 

3 143603 26900 4,94116 0,49% 

3.5 117169 22063 4,9118 0,59% 

4 101611 19234 4,88809 0,48% 

4.5 89035 16937 4,84458 0,49% 

5 82793 15807 4,83137 0,27% 

5.5 76320 14624 4,84406 0,26% 

 

4.3. Resultados e Discussão 

4.3.1.  Escolha do tamanho médio do elemento 

Os resultados dos deslocamentos máximos do modelo para os diferentes tamanhos de 

malha encontram-se assinalados na tabela 4.4, assim como, o erro relativo para cada 

dimensão do elemento. De forma a tornar mais visível a convergência do deslocamento 

máximo do modelo com o tamanho médio dos deste, é apresentado a figura 4.7 que mostra 

essa variação. 

Dos resultados observados, podemos considerar que a malha está suficientemente refinada, 

quando o deslocamento máximo não se altera significativamente, com a diminuição do 

tamanho médio do elemento.  

Tendo como referencia os resultados obtidos, verifica-se que, para um elemento com 

tamanho médio inferior a 2,5mm, o erro relativo de deslocamento máximo do modelo foi 

inferior a 0,11%. Assim, de forma a minimizar, o tempo de cálculo optou-se por o tamanho 

médio de 2,5mm, para a geração dos diferentes modelos analisados na comparação com os 

modelos experimentais. 

A figura 4.7 evidencia, que para uma dimensão média de cada elemento inferior a 2,5mm, 

o deslocamento máximo do modelo não varia de forma significativa, o que acontece para 

dimensões superiores a 2,5mm. Este tamanho de elemento é muito próximo/idêntico aos 

tamanhos utilizados em estudos numéricos procedentes com a utilização do fémur [4]. 
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Figura 4.7  Gráfico do deslocamento maximo dos modelos em função  do tamanho médio dos elementos. 

 

4.3.2.  Resultados das Deformações dos modelos experimentais e numéricos  

Os valores das deformações principais máximas e mínimas, assim como os desvios padrão 

dos modelos experimentais e dos modelos numéricos podem ser observados na figura 4.8, 

para os sensores de Bragg e na figura 4.9 para os extensómetros Os desvios padrão 

resultante das medições realizadas foram inferiores a 12% da média da deformação medida 

na maioria dos extensómetros e fibras analisadas. No caso do modelo C2_P2_M não foi 

possível a medição das deformações principais no lado lateral por falha do equipamento 

durante o ensaio. 

 

 
Figura 4.8  Comparação entre os valores experimentais e numéricos dos sensores de Bragg. 
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Figura 4.9  Valores da deformação principal dos modelos numéricos e experimentais.  
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4.3.3.  Análise aos resultados experimentais 

Da análise, aos valores medidos das deformações principais, verificou-se que o valor 

absoluto de deformações principais mínimas foi, em média, superior ao valor absoluto 

obtido para as deformações principais máximas. Para a generalidade dos modelos com 

 as deformações principais mínimas no extensómetro da zona anterior (A), 

foram em média inferiores às deform omportamento 

oposto, aconteceu no caso das deformações principais máximas, onde o modelo sem 

s modelos  

Estes resultados, em especial, para o caso das deformações principais mínimas, verificam 

que, ormação na zona anterior do 

fémur, contribuindo, desta forma, para um efeito de - , independentemente 

 

No caso do extensómetro da zona medial (M) (lado medial), verifica-se, no caso, das 

deformações principais mínimas, ligeiras variações entre os modelos com e sem 

modelo de profundidade 

de 6mm e distância ao componente femoral de 4mm, para ambos os casos de carga 

(C4_P6_M e C4_P6_ML) onde, houve um aumento dos níveis de deformação principais 

máximas. Estes resultados experimentais obtidos no lado medial, indicam que esta zona do 

fémur é pouco , sendo excepção quando este tem 

profundidades muito elevadas. 

No lado lateral (L), verificou-se um aumento das deformações principais mínimas dos 

, 

valores mais elevados de pr , tendem a ser mais elevadas. Ao 

nível das deformações principais máximas no lado lateral (L), verifica-se também que a 

deformação principal máxima. Assim baseados nos resultados experimentais, podemos 

concluir, que para os casos de carga estudados, existe um aumento do risco de fractura do 

fémur no lado lateral em consequência do aumento dos níveis de deformação. 

Em resumo, os modelos experimentais, claramente evidenciaram que a presença do 

, altera o comportamento mecânico do fémur na zona deste, por um lado 

diminuindo os níveis de deformação na zona anterior, expondo o fémur a um efeito de 
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- , conduzindo a um possível efeito de osteopenia. Por outro lado, no lado 

lateral, verificou-se um aumento médio das deformações principais que pode aumentar o 

risco de fractura pelo processo de fadiga do osso. 

Não foi possível fazer o mesmo tipo de an , 

nas deformações registadas nos sensores de Bragg, por falha na medição, no modelo sem 

que para o caso de carga 1, o aumento da 

profundidade aumentou os níveis de deformação ao longo do entalhe 

 análise ao longo do entalhe está muito dependente do posicionamento 

do sensor ao longo do entalhe, como se poderá verificar no capítulo seguinte. 

 

4.3.4.  Comparação dos modelos Numéricos com os modelos Experimentais  

Da comparação entre os valores médios de deformação dos modelos experimentais com os 

modelos numéricos pode-se constatar, através da tabela 4.6, que as diferenças entre estes 

foram mais importantes no lado medial e lateral, sendo a zona que menos diferença 

apresenta a zona anterior. Constata-se que, em média, os modelos numéricos apresentaram 

níveis de deformação superiores aos modelos experimentais, em especial no caso das 

deformações principais mínimas , e das deformações nos sensores de Bragg. 

 

Tabela 4.6- Desvios em percentagem dos valores de deformação entre os modelos experimentais e 

numéricos. 

Modelo 
A (%) L (%) M (%) Sensor de Bragg 

(%) 1 2 1 2 1 2 

 -73 -18 -37 -37 21 -2 - 

C2_P1_M - - - - - - -40 

C2_P2_M -93 -30 - - 38 15 -55 

C4_P2_M - - - - - - -27 

C4_P4_M -14 9 -8 -69 41 4 -56 

C4_P6_M -26 -4 -57 -71 -22 -31 -36 

C4_P4_ML -22 -5 -30 -59 21 -11 -64 

C4_P6_ML 79 41 -46 -48 43 -15 -75 
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No caso das deformações principais mínimas, (com valores absolutos superiores às 

deformações principais máximas, como já referido anteriormente), os valores de 

deformação nos extensómetro da zona anterior, foram para todos os modelos analisados 

muito semelhante entre o modelo numérico e o experimental. 

O mesmo comportamento foi verificado para o extensómetro na zona medial, onde os 

valores das deformações principais mínimas dos modelos numéricos foram muito 

próximos dos valores das extensões do modelo experimental. O contrário, sucedeu no 

extensómetro na zona lateral, onde as diferenças de deformações principais mínimas entre 

o modelo numérico e o modelo experimental foram bastante superiores. Analisando às 

deformações principais máximas para a generalidade dos modelos, as deformações dos 

modelos numéricos foram próximas das obtidas nos modelos experimentais, para qualquer 

um dos extensómetro analisados.  

No caso das extensões ao longo do sensor de Bragg, os modelos numéricos apresentaram 

sistematicamente valores mais elevados de deformação relativamente aos modelos 

experimentais. No entanto, seguiram a mesma tendência dos modelos experimentais para 

as diferentes geometrias analisadas. Este comportamento, ao nível dos sensores de Bragg, 

pode ficar a dever-se, ao facto de o raio do entalhe produzido no modelo experimental em 

torno de 0,7mm em resultado do raio da lima utilizada para a realização dos cortes do 

fémur, sendo superior ao raio do modelo numérico que em virtude do tamanho do 

elemento utilizado, origina um raio menor nesta zona, o que pode provocar um aumento 

dos níveis de deformação relativamente ao modelo experimental. 

De forma a quantificar, de uma maneira global, os resultados dos modelos numéricos com 

os modelos experimentais, foram avaliados os níveis de correlação (R2), declive e 

intercepção entre as deformações dos modelos numéricos e experimentais, estando 

apresentados na figura 4.10 as curvas de regressão lineares e na tabela 4.7 quantificados os 

parâmetros dessas regressões. 
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Figura 4.10  Curvas de regressão linear entre as deformações dos modelos numéricos e experimentais para 

as diferentes g  analisadas. 

  

Tabela 4.7- Parâmetros das regressões lineares, declives, intersecções. 

 R2 Declive Intercepção (x10-6 m/m) 

 0,933 1,064 -9,39 

C2_P2_M 0,895 0,945 -2,94 

C4_P4_M 0,993 0,909 -10,24 

C4_P6_M 0,992 1,391 1,07 

C4_P4_ML 0,989 1,055 -6,99 

C4_P6_ML 0,957 0,908 -46,97 

 

Da análise, aos parâmetros das regressões lineares entre os modelos numéricos e os 

experimentais, verifica-

índices de correlação (R2) mais elevado, o declive mais próximo de um e ao mesmo tempo 

a intercepção mais próxima de zero. Podemos dizer que este foi o modelo numérico que 

mais se aproximou do comportamento do modelo experimental. 

, o modelo C4_P4_ML, foi aquele que obteve valores de 

correlação mais elevado simultaneamente com um declive próximo de um e uma 

intercepção próxima de zero. De uma forma geral, os valores de correlação para a 
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generalidade dos modelos variaram entre 0,895 e 0,993, os valores do declive entre 0,908 e 

1,391, e os valores de intercepção entre -46,97 e 1,07. 

Uma regressão linear à globalidade dos resultados obtidos entre os modelos numéricos e 

experimentais foi realizada e está apresentado na figura 4.1. 

O valor de correlação obtido foi de 0,9206, o declive de 1,052, e a intercepção de 2,565. 

Os valores de correlação obtidos, quer dos modelos individuais quer da análise global, 

estão muito próximos dos valores obtidos nos estudos numéricos e experimentais 

realizados por Completo et al. [40, 41], Gray et al. [42] e Waner [43]. 

 

 
Figura 4.11- Curva de regressão global, entre os modelos numéricos e experimentais. 

 

Também se utilizou um indicador adicional, o desvio quadrático médio (RSME) entre os 

valores numéricos e experimentais, sendo estes valores, também, expressos em 

percentagem da extensão máxima do modelo experimental (RSME%) (tabela 4.8). 

Em termos do desvio quadrático médio relativo (RMSE %), expresso em percentagem da 

extensão experimental principal máxima, obtida em cada modelo, observaram-se desvios 

compreendidos entre 14,8% e 32,5%. 
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Tabela 4.8- Valores de RMSE para os modelos. 

 C2_P2_M C4_P4_M C4_P6_M C4_P4_ML C4_P6_ML 

RMSE (x10-6 m/m) 66 58 93 81 100 

RMSE% 17,2 14,8 27,5 32,5 27,3 

 

Esses valores são superiores aos observados em estudos numéricos e experimentais 

precedentes [40, 41, 42], onde o valor médio obtido é de 12%. Umas das razões que podem 

justificar os valores mais elevados, está relacionada com, o que foi descrito, na análise das 

deformações ao longo do enta com os sensores de Bragg. O facto do 

modelo numérico não reproduzir de forma fiel o raio do entalhe dos modelos 

experimentais, pode ter contribuído para este desvio quadrático médio ser mais elevado. 

Em conclusão, podemos considerar que os modelos numéricos reproduzem, com 

fidelidade, o comportamento dos modelos experimentais, tendo por base os níveis de 

correlação obtidos. Estes modelos, assim, serão utilizados noutras condições de carga e 

para uma gama mais vasta de geometrias do  no capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
  
 

53 
 

Capítulo 5 

femorais 

5.1.  Introdução 

 Com esta parte do trabalho, pretende-se avaliar, a partir de qual geometria do defeito 

al risco de fractura, e até que ponto a utilização de 

uma haste femoral podem ser benéfica ou não na redução desse risco. 

Para isso, desenvolveram-se um conjunto de modelos numéricos idênticos aos validados no 

capítulo anterior (com os resultados experimentais), onde foram criados um conjunto de 

defeitos ósseos mais vasto, de forma a avaliar o comportamento das deformações na zona 

femorais. Numa segunda fase estes modelos foram analisados com a introdução de uma 

haste femoral. Para ambos os casos, com e sem haste, os modelos foram sujeitos a uma 

condição de carga mais próxima da fisiológica ao contrário do sucedido no capítulo 

anterior. 

A gama de geometrias de defeitos ósseos analisados, baseou-se numa recolha de dados 

relativos à artroplastia total do joelho, realizados no Departamento de Ortopedia do 

Hospital Universitário de Coimbra.  

Em resumo, pretendeu-se , 

influencia o risco de fractura, assim como, 

utilização de hastes femorais é uma vantagem na redução do risco de fractura. 

 

5.1.1.  Matérias e Métodos 

Foram desenvolvidos 13 modelos numéricos obtidos de forma idêntica aos descritos no 

capítulo anterior. Os modelos analisados neste capítulo encontram-se na tabela 5.1, onde 

para cada modelo analisado é indicado a dimensão do defeito ósseo em termos de 

profundidade e distância ao componente femoral. Assim como a utilização ou não de haste 

femoral.  
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As propriedades dos materiais foram idênticas às utilizadas no capítulo 4. No entanto, para 

o caso da haste utilizada as propriedades e suas dimensões, encontram-se descritas na 

tabela 5.2. 

 

Tabela 5.1- Designações dos diferentes modelos utilizados. 

Modelo/Designação Distância Profundidade Haste 

 - - Sem haste 

C2_P1 2 1 Sem haste 

C2_P2 2 2 Sem haste 

C2_P3 2 3 Sem haste 

C2_P4 2 4 Sem haste 

C4_P1 4 1 Sem haste 

C4_P2 4 2 Sem haste 

C4_P3 4 3 Sem haste 

C4_P4 4 4 Sem haste 

C4_P1_H 4 1 Com haste 

C4_P2_H 4 2 Com haste 

C4_P3_H 4 3 Com haste 

C4_P4_H 4 4 Com haste 

 

Tabela 5.2- Material do componente aplicado e suas propriedades mecânicas [4]. 

Componente Dimensões Material Módulo de 

Elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

Haste  18mm x 175mm Titânio 110 0,3 

 

O caso de carga utilizada para todos os modelos aqui analisados, tentou replicar ao 

máximo as condições de carga da articulação do joelho para actividade de subir escadas 

[44]. Esta condição de carga, consiste numa aplicação de uma carga no componente 

femoral de 2963N (T-F), e numa carga na articulação patelo femoral de 1756N (P-F). 

Assim, a carga utilizada foi distribuída entre os côndilos medial e lateral do fémur de modo 

não uniforme. A carga no côndilo medial representa 60% da carga total e os restantes 40% 

foram aplicados ao côndilo lateral [45]. 

Na figura 5.1, é possível visualizar as condições de fronteira dos modelos numéricos, com 

os valores de carga aplicados e o seu posicionamento relativamente ao encastramento. 
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Figura 5.1- Condições de fronteira e forças aplicados nos modelos numéricos.  

 

Tal como os modelos numéricos analisados no capítulo 4, as interfaces entre a componente 

femoral, o cimento ósseo, o osso cortical e esponjoso, foram considerados rigidamente 

ligados (colados). No caso da haste, esta foi considera em contacto sem atrito, com o osso 

esponjoso e cortical, estando está rigidamente fixa ao componente femoral. 

 As geometrias dos defeitos ósseos criados nos diferentes modelos resultaram de uma 

análise de um conjunto de 296 radiografias do joelho após a artroplastia total do joelho 

(fig. 5.2). Da análise às 296 radiografias (215 mulheres e 81 homens com idade média de 

67 anos), 36 joelhos incluem a presença do  

um valor médio de profundidade de 3,5mm. A distância máxima entre o defeito e a 

componente femoral foi de 10,3mm, com uma distância média de 4mm (dos 36 joelhos 

.3 são apresentados os modelos numéricos com diferentes 

estudo e também o modelo com haste. 
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Figura 5.2 -  

Profundidade 
 

Distância do 
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Figura 5.3- Modelos numéricos com diferentes profundidades, distâncias e modelo com haste; a) Sem 

) Modelo C4_P4); c) Modelo com haste. 

 

Após a realização das simulações, analisaram-se as deformações principais ao longo de 

dois alinhamentos. Um dos alinhamentos inicia-se no lado medial do fémur, e termina no 

 (Alinhamento 1) (fig. 5.4). O outro 

alinhamento analisado, é relativo ao alinhamento do entalhe ( ) (Alinhamento 2) 

(fig. 5.4). 

 

 
Figura 5.4- Profundidades e as deformações no osso 

cortical e respectivo alinhamento de análise de deformações.  

Haste press-fit 
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5.2.  Resultados e Discussão 

5.2.1.  Resultados dos modelos sem haste 

Dos resultados das deformações principais ao longo dos dois alinhamentos analisados (fig. 

5.5 e 5.6), podemos verificar, 

máximas, foram em média mais baixos que os valores das deformações principais mínimas 

(para ambos os alinhamentos). Tendo em conta, estes resultados, foi dado um maior relevo 

à análise das deformações principais mínimas. 

 

 
Figura 5.5- Deformações principais no osso cortical ao longo dos dois alinhamentos, para uma distância ao 

componente femoral de 2mm.  

 

 
Figura 5.6- Deformações principais no osso cortical ao longo dos dois alinhamentos, para uma distância ao 

componente femoral de 4mm. 
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Da análise às deformações principais mínimas, constata-se que os valores mais elevados da 

deformação surgem para profundidades mais elevadas Estes valores mais 

elevados foram sempre mais elevados em valores absolutos no lado medial. Nota-se que 

 igual a 3mm independentemente da distância ao 

componente femoral, existe um aumento significativo da deformação principal mínima, 

a tabela 5.3, são apresentados em percentagem 

os valores da variação máxima entre as deformações dos modelos  

 

Tabela 5.3- Valores da variação máxima, entre as deformações principais mínimas do modelo com 

notching  relativamente ao modelo  

 Pico das deformações principais mínimas  

Modelo Alinhamento 1 (%) Alinhamento 2 (%) 

C2_P1 69 173 

C2_P2 51 55 

C2_P3 71 183 

C2_P4 49 179 

C4_P1 34 23 

C4_P2 76 76 

C4_P3 61 105 

C4_P4 137 294 

C4_P3_H 92 59 

C4_P4_H 89 71 

 

No lado lateral para ambas as distâncias d  ao componente femoral, os 

resultados , foram em média inferiores aos 

 

Da análise, ao alinhamento número 1, podemos concluir que, existe apenas um aumento 

significativo dos níveis de deformação, para valores de pro

superiores a 3mm. Estes resultados estão na linha com os resultados relatados por Zazal et 

al. [35]. No entanto, verificou-

componente femoral, aumentou os valores médios das deformações principais mínimas 

observadas contrariando o estudo de Zazal. Parece-nos mais consistentes os nossos 

resultados, já que à medida que nos afastamos do componente femoral, os valores do 



                     
  
 

60 
 

momento de flexão aumentam, dando origem por sua vez a valores de deformação mais 

elevados. 

Os valores máximos das deformações principais mínimas (-1418x10-6m/m) observados 

profundidade, para o caso mais desfavorável, ou seja, 

e dos valores de 

deformação de ruptura no osso cortical (21000x10-6m/m). Neste caso, não se pode concluir 

que o valor absoluto observável, possa de imediato apresentar um risco de fractura para o 

fémur. Este acréscimo de deformação localizada relativamente 

pode dar origem a um processo de fadiga do osso, já que os níveis de deformação mais 

elevados, podem originar uma acumulação de micro fissuras, que o processo de 

remodelação óssea natural pode não ser suficiente para a sua recuperação. Assim, neste 

caso, poderá existir um risco de fractura por uma carga localizada de fadiga, sendo a 

probabilidade mais elevada para os fémures de profundidade 3 e 4mm. É uma mera 

hipótese, já que é de todo impossível quantificar este processo de fadiga no osso, 

relativamente ao processo de remodelação óssea.  

Outro factor observado, que pode também contribuir, para aumentar o risco de fractura, é o 

efeito das reduções de deformações observadas no lado lateral do alinhamento analisado. 

Esta redução localizada, - podendo este originar 

um  

 O efeito combinado por um lado do aumento das deformações no lado medial, para o 

undidade superior a 3mm, e ao mesmo tempo uma redução das 

deformações no lado anterior , podem em 

conjunto, serem motivos para potencializar a fractura do fémur após artroplastia total do 

joelho. No entanto, não foi possível na literatura consultada, verificar o tempo decorrido 

entre a artroplastia e a fractura do fémur.  

Podemos concluir que, de uma forma geral, os resultados de deformação observados neste 

estudo aumentam o risco  profundidade superior a 

3mm. Estes resultados estão em linha com os resultados relatos por Zalzal et al. que 

também concluíram

tensão na zona do defeito ósseo, sendo este aumento, mais preponderante para 

 

 



                     
  
 

61 
 

5.2.2.  Resultados de modelos com utilização de Hastes Femorais 

Um dos objectivos deste estudo foi analisar a influência das dimensões das hastes femorais 

no comportamento mecânico do fémur na zona do no entanto por questões 

temporais, foi de todo impossível realizar estas simulações.  

Assim, os resultados aqui relatados e discutidos podem apenas ser interpretados de um 

único modelo de haste utilizado nesta parte de estudo, isto é, eventualmente os resultados 

para outros modelos de haste podem ser diferentes.  

Tendo em conta os resultados das deformações observadas nos modelos sem haste, 

decidiu-

para os modelos 

componente femoral. Na figura 5.7 e 5.8, estão assinalados os resultados das deformações 

principais ao longo dos dois alinhamentos analisados.  

 
Figura 5.7- Deformações principais no osso cortical ao longo dos dois alinhamentos, para uma profundidade 

de 3mm. 

 

 
Figura 5.8- Deformações principais no osso cortical ao longo dos dois alinhamentos, para uma profundidade 

de 4mm. 
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Após a análise dos resultados entre os modelos sem haste com os mode

podemos verificar um aumento das deformações principais mínimas em ambos os 

alinhamentos, sendo os mais elevados para uma profundidade de 4mm. Assim, para o 

modelo com uma profundidade de 3mm o aumento do pico de deformação principal 

mínima foi de 61%, enquanto que para uma profundidade de 4mm o aumento foi de 137%, 

isto para o caso do alinhamento 1. Relativamente aos resultados no alinhamento nº2, 

verifica-se um aumento da deformação em todo o alinhamento, sendo este aumento 

superior ao observado no alinhamento nº1. Verificou-se um aumento do pico de 

deformação principal mínima de 105% para uma profundidade de 3mm e de 294% para 

uma profundidade de 4mm. 

Tendo em conta as figuras 5.7 e 5.8 é possível verificar que a utilização da haste femoral 

contribui de uma forma significativa para a redução dos picos de deformação observados 

nos modelos sem haste. No entanto, além da redução provocada nestas zonas de picos de 

deformação, a utilização de haste também provoca uma redução das deformações ao longo 

de todo o alinhamento analisado (alinhamento 1). Assim, para o modelo com a 

profundidade  de 3mm, a utilização da haste permitiu uma redução do pico 

de 

92%, enquanto no modelo com 89%. 

Dos resultados no alinhamento nº2, verifica-se que a utilização da haste reduz a 

deformação, sendo esta redução inferior a observada no alinhamento nº1. Verifica-se uma 

redução do pico de deformação principal mínima de 59% para uma profundidade de 3mm 

e de 71% para uma profundidade de 4mm. 

Apesar da utilização da haste reduzir os picos de deformação, reduzindo assim a 

probabilidade de fractura do osso por acção do processo de fadiga como descrito 

anteriormente, este efeito de redução generalizada para valores de deformação inferior ao 

- , o que pode 

potencializar um risco de osteopenia, ou seja, diminuição da densidade óssea com o tempo. 

Em conclusão, a utilização deste tipo de haste, apenas deverá ser considerada em caso de 

profundida mm, e em que o paciente apresenta uma boa 

densidade óssea, sem sinais de osteopenia. No entanto, estes resultados apenas podem ser 

validos para o tipo de haste aqui estudado e para as condições dos modelos desenvolvidos. 
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pacientes apresentem sinais de osteopenia, talvez seja prudente a realização de protecção à 

carga do joelho durante um longo período pós-operatório, de forma a reduzir os níveis de 

concentração de deformação  
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Capítulo 6 

Conclusões Gerais e Trabalhos Futuros 

6.1.  Conclusões gerais 

risco de fractura do fémur distal. Esta avaliação foi realizada através da utilização de 

modelos numéricos de elementos finitos validados com os resultados dos modelos 

experimentais previamente desenvolvidos. Foi também objectivo deste estudo a avaliação 

do efeito da utilização das hastes femorais na diminuição do risco de fractura, aquando da 

Os resultados obtidos deverão dar indicações à 

comunidade médica ortopédica dos potenciais riscos associados à existência do 

e, em particular, da influência da sua geometria.  

 

Os modelos experimentais n-  

evidenciaram claramente que, , altera o comportamento mecânico 

do fémur na sua zona distal. Por um lado, diminui os níveis de deformação na zona 

anterior, expondo o fémur nesta região a um efeito de - , conduzindo este a 

um possível efeito de osteopenia. Por outro lado, verificou-se um aumento médio das 

deformações  lado lateral, o que pode aumentar 

o risco de fractura por fadiga do osso [46]. 

 

A comparação realizada entre os modelos numéricos e os experimentais permitiu concluir 

que as diferenças entre ambos foram mais importantes no lado lateral. Constata-se que, em 

média, os modelos numéricos apresentaram níveis de deformação superiores aos modelos 

experimentais. Na análise às regressões lineares entre os dois tipos de modelos, verifica-se 

le que apresentou o valor de correlação mais 

elevado. No entanto, da globalidade de resultados de correlação das regressões lineares, 

para os diferentes modelos comparados, podemos considerar que os diferentes modelos 

numéricos reproduzem, com fidelidade, o comportamento dos modelos experimentais, 

tendo por base os níveis de correlação obtidos e estando estes aos níveis de outros estudos 

numéricos-experimentais já publicados.  
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femoral a

incremento é mais evidente e significativo para valores de profundidade superior a 3mm. 

-shield -o a um efeito de osteopenia. O 

efeito combinado, do aumento das deformações na zona medial e de redução na zona 

anterior, são motivos para potencializar o risco 

de fractura por fadiga do fémur, após artroplastia total do joelho, em particular para 

47, 48]. 

 

diminuição em todos os modelos dos níveis de deformação no osso em torno do 

redução de deformação originado pela utilização da haste só é significativo para defeitos 

com uma profundidade superior a 3mm, diminuindo os níveis de deformação para níveis 

hastes profiláticas no fémur aquando da existência do defeito ósseo superior a 3mm de 

profundidade. No entanto, na presença de osteopenia, o uso de haste deve ser evitado 

-

e os pacientes apresentem sinais de osteopenia, é prudente a realização de protecção à 

carga do joelho durante um longo período pós-operatório, de forma a reduzir os níveis de 

 reduzir o risco de fractura 

[49]. 

 

6.2.  Trabalhos futuros 

Um dos objectivos definidos no início desta tese, que não foi possível desenvolver, foi o de 

avaliar de que forma a geometria da haste femoral pode influenciar os níveis de 

o de desenvolver modelos geométricos e numéricos que permitam avaliar diferentes 
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geometrias e materiais das hastes femorais, de forma a determinar a geometria e materiais 

óptimos, isto é, que por um lado diminuam o risco de fractura pela diminuição dos níveis 

d -

associado com a possível osteopenia.  
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