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ESTUDO BIOMECÂNICO DE DOIS MODELOS DE IMPLANTE NÃO CIMENTADO
PARA A ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL EM MODELO CANINO
ESTUDO BIOMECÂNICO DE DOIS MODELOS DE IMPLANTE NÃO CIMENTADO
PARA A ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL EM MODELO CANINO
RESUMO – O objetivo deste estudo foi comparar as propriedades
biomecânicas de dois modelos de hastes femorais da prótese total de quadril, não
cimentada, modular e nacional. A haste A, possui uma extensão na base do colo do
implante, denominado “colar”, já o implante B, possui a sua porção proximal abaulada.
Buscou-se determinar qual dos dois modelos de hastes femorais tem melhor
desempenho ao evitar, ou impedir, o afundamento (subsidence). Para tal, utilizou-se
8 pares de fêmures de cães adultos, machos e fêmeas, de diferentes raças e massa
corporal de ±25 kg. Em cada fêmur, uma ostectomia da cabeça e do colo femoral foi
realizada e inserido um dos implantes selecionados. As construções foram
submetidas, previamente, à radiografia e densitometria óssea, a fim de determinar a
homogeneidade da amostra. Logo em seguida, divididos em dois grupos, Haste A (8
fêmures) e Haste B (8 fêmures), aplicou-se carga de flexo-compressão, no eixo axial
de cada amostra, em máquina universal de ensaios. A força máxima, a deflexão, a
resistência à compressão e a energia foram as variáveis analisadas nos dois sistemas,
assim, o Grupo B exibiu valores significativamente maiores (p≤0,05) para as variáveis
resultantes deste estudo, com exceção da rigidez que, estatisticamente, considerouse similar entre os dois grupos (p=0,2031). A média da força máxima no teste de
compressão axial para o Grupo A foi de 1347±357 N e, para o Grupo B, de 1805±123
N (p≤0,0069). A média da deflexão para o Grupo A foi de 5547±2639 mm e, para o
Grupo B, de 10033±3998 mm (p≤0,0056). Para a variável energia, a média da força
máxima para o Grupo A foi de 6203±3488 N.mm, já para o Grupo B, foi de 12885±5056
N.mm (p≤0,0054). A média do módulo de deformação elástica, expresso em rigidez,
no Grupo A foi de 860±160 N/mm, já no Grupo B, de 1011±305 N/mm (p≤0,0054). Os
dados obtidos apresentavam distribuição normal e foram submetidos ao teste t
pareado (p≤0,05). Constatou-se que a Haste B possui maior força máxima, deflexão
e energia. Todavia, quanto a rigidez, ambas são eficientes em amortizar o impacto
das forças axiais de flexo-compressão em fêmures cadavéricos de cães.
Palavras-chave: cão, fêmur, haste, prótese de quadril

v

BIOMECHANICAL STUDY BETWEEN TWO NEW DESIGN FOR A UNCEMENTED
FEMORAL COMPONENT TO TOTAL HIP ARTHROPLASTY IN CANINE
MODEL
ABSTRACT – The goal of this study was to compare the biomechanical
properties of two models of femoral stems of the total hip, uncemented, modular, and
national (Brazil) prosthesis. The stem A has an extension at the base of the implant,
called the "collar", and the implant B, has its convex proximal portion. We sought to
determine which of the two models of femoral rods perform best by avoiding, or
preventing, subsidence. To this end, we used eight pairs of femurs of adult dogs, male
and female, of different races and body weight ± 25 kg. In each femur, an ostectomy
of the head and femoral neck was performed and inserted one of the selected implants.
The constructs were previously submitted to radiography and bone densitometry, in
order to determine the homogeneity of the sample. Then, divided into two groups, Stem
A (8 femurs) and Stem B (8 femurs), a flexo-compression load was applied on the axial
axis of each sample in a universal testing machine. Maximum strength, deflection,
compressive strength and energy were the variables analyzed in both systems, thus,
Group B showed significantly higher values (p≤0.05) for the variables resulting from
this study, except for the rigidity that, statistically, it was considered similar between
the two groups (p=0.2031). The mean maximal force in the axial compression test for
Group A was 1347±357 N and, for Group B, 1805 ± 123 N (p≤0.0069). The mean
deflection for Group A was 5547 ± 2639 mm and, for Group B, 10033±3998 mm
(p≤0.0056). For the energy variable, the mean of the maximum force for Group A was
6203±3488 N.mm, for Group B, it was 12885±5056 N.mm (p≤0.0054). The mean
elastic strain modulus, expressed as rigidity, in Group A was 860±160 N/mm, in Group
B, of 1011±305 N/mm (p≤0.0054). The obtained data presented normal distribution
and were submitted to paired t test (p≤0.05). It was verified that Haste B has greater
maximum strength, deflection and energy. However, for stiffness, both are efficient in
amortizing the impact of axial flexion-compression forces on cadaverous femurs of
dogs.
Keywords: dog, femur, femoral stem, hip prosthesis
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A substituição total articular é determinada pela implantação de dispositivos e
biomateriais destinados a restaurar a função mecânica de uma articulação, quando
danificada por processos degenerativos, inflamatórios, infecciosos, isquêmicos,
metabólicos ou traumáticos. O objetivo é promover o retorno funcional total ou parcial,
melhorando a amplitude do movimento e promovendo a transmissão de carga para as
estruturas adjacentes (KUSHIYAMA, ESHIDA e TRIGUEIRO, 2001).
A artroplastia total do quadril é um dos procedimentos cirúrgicos para o
tratamento da displasia coxofemoral (DCF), em pacientes com grave acometimento e
graves sinais morfológicos de deformação articular (IWATA et al., 2008). Sabe-se,
atrelado a esta realidade, que a displasia coxofemoral é a principal causa etiológica
de claudicação do membro pélvico e, em casos austeros de dor, há grave redução da
qualidade de vida dos cães portadores (SCHULZ, 2008).
Neste procedimento, os implantes utilizados na artroplastia, podem ser
classificados em cimentados, não cimentados ou híbridos (SILVESTRE FILHO, 2006).
Todas as próteses totais, independente do sistema de fixação, são compostas por
dois componentes, um femoral e outro acetabular. Após a realização desta técnica
cirúrgica, tanto na medicina humana, quanto na veterinária, pode ser observado
complicações no pós-operatório, imediato ou tardio, tais como, fraturas, subsidence,
remodelamento adaptativo (stress shielding), afrouxamento asséptico dos implantes,
infecções e luxações (HANSON et al., 2006; SERRATO et al., 2008).
Dessa forma, a presente pesquisa apresenta dois tipos de hastes femorais,
não cimentada, modular, redesenhadas e nacionais. Acredita-se que ambos modelos
protéticos sejam facilmente aplicados, longevos, resistentes e que evitem
complicações adversas referentes ao efeito do stress shielding e do subsidence.
Todavia, não se compreendia até a presente pesquisa, qual dos dois sistemas possui
maior rigidez. Esmerou-se entender quais dos dois artifícios biomecânicos presentes
nos dois modelos de hastes (Haste A com colar femoral e Haste B com o abaulamento
na porção proximal lateral) tem melhor propriedade mecânica quanto a impedir o
subsidence.

3
Introdução

Espera-se, hipoteticamente e como resultados gerais, que a pesquisa
colabore ativamente para determinar qual dos modelos de haste femoral da prótese
total do quadril, não cimentada, modulável e nacional, seja um artificio de excelência
ao altercar e selecionar o tipo de implante que deverá ser aplicado num determinado
paciente.
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4
Revisão de Literatura

2

2.1

REVISÃO DA LITERATURA

Articulação do quadril: anatomia e biomecânica

A articulação do quadril é a antonomásia atribuída à articulação entre a
cabeça do fêmur e o acetábulo (PALASTANGA, FIELD e SOAMES, 2000).
Caracterizada por ser uma diartrose (sinovial), do tipo esferoide ou enartrose, ou seja,
o osso distal é capaz de se movimentar em torno de vários eixos de um centro comum,
permitindo

movimentos

de

flexão,

extensão,

abdução

e

adução,

porém,

limitadamente, exista oscilações de intra e extra rotação (PALASTANGA, FIELD e
SOAMES, 2000). A estabilidade articular advém devido à anatomia, na qual o
acetábulo mantém-se acoplado e em congruência com a cabeça femoral
(PALASTANGA, FIELD e SOAMES, 2000). Adicionalmente, se faz presente e em
harmonia outras estruturas que promovem estabilidade, como a resistência da
cápsula articular, a tenacidade do ligamento da cabeça do fêmur e das inserções
musculares adjacentes à articulação (PALASTANGA, FIELD e SOAMES, 2000).
A formação do quadril é complexa e envolve a dinamização de ossos isolados,
são eles: o ílio, o ísquio e o púbis. A união destas três estruturas, o acetábulo, é o
local em que há maior concentração e carga de forças oriundas da massa corpórea
em deambulação ou, em apoio do membro ao solo, justamente devido à junção da
cabeça femoral à fossa acetabular (GETTY, 1986; PALASTANGA, FIELD e SOAMES,
2000;). A transmissão da carga (força) ocorre através do eixo axial formado entre o
ílio e a extremidade superior do fêmur (GETTY, 1986; PALASTANGA, FIELD e
SOAMES, 2000; DYCE, SACK e WENSING, 2010; KOWALESKI, 2013).
O Labrum acetabular é uma estrutura de característica fibrocartilaginosa,
semelhante ao menisco que circunda a cartilagem hialina ao redor do perímetro
acetabular, com exceção da área ao redor da fossa acetabular, pois este local é
separado da cartilagem hialina por um sulco (LAGE, COSTA e VILLAR, 1996).
Normalmente, o labrum têm formato triangular ao corte transversal, mas pode variar
conforme a espécie, todavia na sua região cranio-dorsal, é notoriamente mais robusto,
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já no aspecto cranio-ventral têm uma característica mais adelgada. O sulco perilabral
separa o labrum das inserções da membrana sinovial (LAGE, COSTA e VILLAR,
1996). É importante salientar que esta estrutura é avascular, dessa forma, uma
aparência hemorrágica pode ser indicio de uma lesão (LAGE, COSTA e VILLAR,
1996). São responsáveis por conter a cabeça femoral durante o desenvolvimento
acetabular e pela estabilização da articulação coxofemoral, através do aumento da
superfície de contato acetabular (LAGE, COSTA e VILLAR, 1996).
O ligamento acetabular transversal e o labrum acetabular oferecem uma
possível solução para as muitas dificuldades (correto posicionamento componente
acetabular, por exemplo) envolvidas durante a artroplastia total do quadril, assim
combinado com o resultado satisfatório ao utilizar estes pontos de referência para
definir a orientação e o posicionamento da cúpula acetabular a ser implantada
(ARCHBOLD et al, 2008).
O fêmur, por sua vez, possui uma diáfise (área central constituída sobretudo
de osso cortical), duas metáfises (formada por tecido ósseo esponjoso) e duas epífises
(compostas de osso esponjoso) (GETTY, 1986; SILVESTRE FILHO, 2006; DYCE,
SACK e WENSING, 2010). A porção proximal, possui duas tuberosidades, ou
proeminências ósseas, o trocânter maior e o menor (GETTY, 1986). O primeiro, lateral
ao colo e o segundo, inferior e posterior ao colo (GETTY, 1986). Os sulcos
intertrocantéricos, formam uma cavidade com a superfície posterior do colo femoral,
denominada de fossa intertrocantérica (GETTY, 1986). A cabeça femoral se une ao
acetábulo por meio de um ligamento fibrocartilagíneo, o ligamento da cabeça do fêmur
(ligamento capitis ossis femoris), que corre entre a fossa acetabular e a fóvea da
cabeça femoral (GETTY, 1986). Por sua vez, o acetábulo é acentuado no seu rebordo,
por estrutura firme e fibrocartilagínea, o ligamento transverso (debrum cotiloideu), que
cruza a margem ísquio-púbica na borda ventral do acetábulo (GETTY, 1986). Estas
proeminências e estruturas são locais de inserções musculares importantes, que
auxiliam no controle do movimento (PALASTANGA, FIELD e SOAMES, 2000;
SILVESTRE FILHO, 2006; DYCE, SACK e WENSING, 2010). A cápsula articular
encaixa-se ao redor da borda acetabular e se prende na circunferência do colo,
imediatamente à junção da cabeça e do colo femoral (GETTY, 1986; PALASTANGA,
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FIELD e SOAMES, 2000; SILVESTRE FILHO, 2006; DYCE, SACK e WENSING,
2010).
O calcar, região formada por uma placa vertical de múltiplas camadas de
tecido ósseo denso, próximo ao trocânter menor e que confere resistência ao colo. É
formado como resultado da tração exercida pelo iliopsoas, separando o córtex femoral
em duas camadas distintas, o calcar femoral e o córtex femoral medial. Eles se fundem
na região próximo-medial para formar o pescoço femoral medial (WROBLEWSKI,
SINEY, FLEMING e BOBAK, 2000). Têm como função suportar cargas de
compressão axial e redistribui-las, diminuindo o estresse ou a carga imposta sobre a
cabeça e pescoço femoral pelas forças fisiológicas que agem no local. Segundo
postergado por Zhang et al. (2009), esta estrutura é capaz de suportar maior carga
nos momentos de flexão e de torção, devido à sua morfologia, semelhante a uma rede
de tecido ósseo entremeado, assim a carga exercida sobre a cabeça femoral pode ser
distribuída uniformemente ao córtex medial do fêmur proximal.
A carga, expressa pela grandeza força, a qual age sobre a articulação
coxofemoral é determinada pela massa corpórea do animal, pela conformação e pela
atividade desenvolvida pelo indivíduo (COOK, TOMLINSON e CONSTANTINESCU,
1996). Quando um cão está em apoio, a articulação coxofemoral suporta uma carga
de 30% a 40% da massa corpórea, já durante a deambulação, esse valor pode oscilar
em até três vezes o valor da massa corporal (COOK, TOMLINSON e
CONSTANTINESCU, 1996). A quantidade da força conferida sobre a articulação,
segundo Kowaleski (2013), também é influenciada pelo ângulo de inclinação do fêmur
ou do ângulo cérvico-diafisário (ângulo oblíquo do colo femoral). Esse ângulo é
formado pela relação da junção entre a cabeça e o colo femoral, no terço proximal do
fêmur. Oscilações na amplitude deste ângulo, pode ocasionar mudanças
correspondentes nas forças intra-articulares, contribuindo ativamente para promover
contrafações morfopatológicas na diartrose em questão (HAUPTMAN, CARDINET e
MORGAN, 1985; COOK, TOMLINSON e CONSTANTINESCU, 1996; SILVESTRE
FILHO, 2006; KOWALESKI, 2013).
O ângulo de inclinação da cabeça femoral é determinado, com o fêmur visto
na posição cranial, pela formação do ângulo formado entre a linha axial que
bissecciona o eixo longitudinal femoral e a linha que bissecciona o eixo oblíquo do

7
Revisão de Literatura

colo femoral (HAUPTMAN et al., 1979; HAUPTMAN, CARDINET e MORGAN, 1985).
No cão normal esse ângulo é de 135° a 145° (HAUPTMAN et al., 1979; HAUPTMAN,
CARDINET e MORGAN, 1985; KOWALESKI, 2013). Todavia, os valores médios
relatados do ângulo de inclinação podem variar em detrimento do método de
mensuração, Hauptman et al. (1979) compararam dois métodos de mensuração e
verificaram que este ângulo, pelo método A era de 146,2°±4,8°, enquanto pelo método
B, 129,4°± 4,9°. O eixo femoral e a cabeça femoral foram bi seccionados no método
A, todavia, no método B, o pescoço femoral foi bi seccionado no seu ponto mais
estreito. Uma linha foi desenhada através dos pontos de bissecção da cabeça e do
pescoço, dessa forma, o ângulo formado com o eixo do fêmur foi o ângulo de
inclinação obtido pelo método B. Segundo Schawalder e Sterchi (1981), este ângulo
também pode variar em função da raça do indivíduo, como por exemplo, em Pastor
Alemão, onde o ângulo foi de 147,5° e, em São Bernardo, 154,3°.
É sabido que o ângulo de inclinação está correlacionado com o ângulo de
anteversão. A anteversão é a medida observada entre o ângulo formado entre a
cabeça e o colo femoral, em relação aos côndilos do fêmur, quando mensurado no
plano transverso. Em cães normais este ângulo é de 26,97°. Como são medidas
correlatas, implica-se que quanto maior o ângulo de anteversão, maior será o ângulo
de inclinação. Assim, para mensurar a inclinação real, deve-se levar em consideração
o posicionamento neutro de anteversão, ou seja, a cabeça e o colo femorais devem
ter 0° de anteversão (HAUPTMAN, CARDINET e MORGAN, 1985).
O aumento do ângulo de inclinação, ângulo valgo, ocasiona diminuição da
distância entre a cabeça e o trocânter maior do fêmur, consequentemente, há maior
força exercida pelos músculos abdutores do quadril na tentativa de manter a
homeostase articular (ARNOCZKY e TORZILLI, 1981; WEIGEL e WASSERMAN,
1992). Todavia, conforme os músculos exercem mais forca para manter a integridade
articular, a soma dos vetores promove numa resultante, que distribui a carga sobre os
ossos que compõe a superfície articular, consequentemente, aumenta-se a carga
sobre a cabeça do fêmur. Este ciclo, patofisiológico, potencializa a frouxidão articular,
proporciona incongruência e, por conseguinte, instala um processo degenerativo
(TOMLINSON e McLAUGHLIN Jr, 1996; COOK, TOMLINSON, CONSTANTINESCU,
1996).
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Contudo, Hauptman, Cardinet e Morgan (1985) concluíram que o ângulo de
inclinação não interfere no desenvolvimento da DCF, já que não foi observada
diferença significativa entre o ângulo de inclinação de animais normais (143,1°± 0,4°)
e displásicos (142,8°±0,7°). Adicionalmente, segundo Brianza, Delise e Ferraris
(2006), a geometria óssea e a densidade mineral também são variáveis importantes
nas características biomecânicas do osso, e devem ser levadas em consideração.
Tais fatos podem ser interpolados, uma vez que o esqueleto possui capacidade de
redefinir sua massa e sua morfologia, para adaptar-se à função ou à metabolismo.
Segundo Sommerfeldt e Rubin (2001), a predisposição genética da forma e
da estrutura óssea, bem como o formato, a anatomia e as propriedades mecânicas
(rigidez e força), são adaptadas por meio de estímulos mecânicos que ocorrem
durante toda a vida de um indivíduo. Por exemplo, a relação entre o diâmetro da
cavidade medular de um osso e a espessura de sua cortical, a qual reflete a estrutura
do osso (cálculo do índice cortical), este valor pode variar em casos de enfermidades
sistêmicas ou em respostas às forças biomecânicas que atuam sobre o sistema ósseo
(HARTUNG e HASSELT, 1988; LOVERIDGE, 1999).

2.2

A utilização da prótese total do quadril na medicina veterinária

A prótese total da articulação coxofemoral é a substituição das superfícies
articulares morfo-funcionalmente alteradas por componentes protéticos, geralmente
metálicos e plásticos, amplamente utilizada na medicina humana e veterinária (MINTO
et al., 2011). Este procedimento é uma alternativa terapêutica para pacientes com
afecções incapacitantes dessa articulação (KIM et al., 2012), especialmente a
osteoartrite secundária à DCF (LISKA et al., 2009).
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2.2.1 Displasia coxofemoral

A displasia coxofemoral é uma síndrome de caráter hereditário, com forte
influência genética, cuja população sintomática, na maioria das vezes, é de cães de
raças grandes (SMITH et al., 2012). Por definição anatomopatológica, esta afecção
caracteriza-se

pelo

desenvolvimento

anormal

da

articulação

coxofemoral,

proporcionando instabilidade, ou frouxidão articular (SMITH et al., 2012). Em animais
doentes, observa-se irregularidade no encaixe do espaço articular, contorno da
cabeça femoral disforme, arrasamento acetabular, estiramento da cápsula articular e,
consequentemente, alterações nos ângulos da articulação (SHULZ, 2008), podendo
progredir para subluxação ou luxação da cabeça do fêmur, uni ou bilateralmente
(DASSLER, 2003; GINJA, PENA, FERREIRA, 2005; SHULZ, 2008).
Presume-se que a etiologia seja multifatorial, onde os fatores principais
compreendem o ambiente, a nutrição, a conformação racial, a massa corpórea
excessiva, as alterações hormonais e a nutrição errônea (TODHUNTER e LUST,
2003).
A sintomatologia depende de inúmeras variáveis etiológicas. Todavia, na
maioria dos casos, pacientes jovens apresentam dificuldade ao se levantar,
intolerância ao exercício físico e claudicação (REMEDIOS e FRIES, 1995). Já os
pacientes adultos manifestam sinais clínicos resultantes da doença articular
degenerativa (DAD), ou seja, grave claudicação, diminuição da amplitude articular e
deslocamento deambulatório com o membro em adução (REMEDIOS e FRIES, 1995).
Esses animais procuram deslocar-se utilizando o galope em substituição ao trote,
passo ou caminhar (REMEDIOS e FRIES, 1995; DASSLER, 2003; GINJA et al., 2005).
O diagnóstico baseia-se no histórico clínico, na sintomatologia, nos achados
durante o exame ortopédico e na radiografia (SHULZ, 2008; DENNY e
BUTTERWORTH,

2006;

SMITH

et

al.,

2012).

À

radiografia

observa-se

remodelamento ósseo da cabeça femoral, presença de osteofitóse, proliferação de
matriz óssea, esclerose das extremidades, arrasamento acetabular, escoltado, na
maioria das vezes, de subluxação ou luxação coxofemoral (SHULZ, 2008; DENNY e
BUTTERWORTH, 2006; SMITH et al., 2012). Não é raro os sinais clínicos não se
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relacionarem com os achados radiográficos, pois alguns pacientes podem ser
assintomáticos (SHULZ, 2008; DENNY e BUTTERWORTH, 2006; SMITH et al.,
2012). O diagnóstico diferencial resume-se, em animais imaturos, na osteodistrofia
hipertrófica, panosteíte, osteocondrose, osteocondrite, luxações traumáticas e
fraturas (DENNY e BUTTERWORTH, 2006). Contudo, em animais senis, deve-se ater
à estenose lombossacra, discoespondilite, doença do disco intervertebral, mielopatia,
luxações traumáticas, poliartrites e neoplasmas (DENNY e BUTTERWORTH, 2006;
SMITH et al., 2012).
De modo geral, os pacientes sintomáticos geralmente apresentam dor e graus
variáveis de claudicação, assim como a manifestação das deformidades angulares
decorrente das alterações morfológicas articulares (TODHUNTER e LUST, 2003;
PIERMATTEI et al., 2016; ROUSH, 2012; SMITH et al., 2012). Nas fases crônicas, a
instabilidade leva à DAD. Esta caracteriza-se pelo manejo desafiador diante das
possibilidades de tratamento ou do controle disponíveis na atualidade (TODHUNTER
e LUST, 2003; PIERMATTEI et al., 2016; ROUSH, 2012; SMITH et al., 2012). O
objetivo do tratamento consiste em promover analgesia, minimizar a progressão da
doença articular degenerativa, proporcionar retorno funcional dos membros pélvicos
e garantir qualidade de vida ao paciente (BOWEN et al., 1972; DENNY e
BUTTERWORTH, 2006; VEZZONI et al., 2008).
Estima-se que 75% dos pacientes, com grau leve de DAD, tratados com
manejo paliativo multimodal retomam a função deambulatória próxima ao fisiológico
(ROUSH, 2012). Porém, nos outros 25% fazem-se necessários o emprego de
procedimentos cirúrgicos (SHULZ, 2008). Que por sua vez, podem apresentar apenas
indicações específicas (VEZZONI et al., 2008; ROUSH, 2012), diante de uma grande
variedade de técnicas cirúrgicas descritas para o tratamento da displasia coxofemoral,
não se observa uma que seja considerada ideal, ou que realmente controle ou elimine
a doença articular degenerativa (VEZZONI, 2010; SMITH et al., 2012).
As principais intervenções cirúrgicas aconselhadas para retardar a progressão
da DAD, secundária à DCF, são: a sinfisiodese púbica, a osteotomia tripla da pelve o
alongamento do colo femoral e a osteotomia intertrocantérica (GINJA et al., 2005).
Todavia, outros procedimentos podem ser adotados, por exemplo a desnervação
acetabular (BRAUN et al., 2003; FERRIGNO et al., 2007; LINCOLN et al.; 2007), a
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miectomia do pectíneo (BOWEN et al., 1972; DENNY e BUTTERWORTH, 2006) e a
excisão da cabeça e do colo femoral (ARIAS et al., 2004).
A sinfisiodese púbica juvenil é um procedimento preventivo, realizado em cães
jovens (até quatro meses) predispostos à DCF (SWAINSON et al., 2000). Trata-se de
uma intervenção minimamente invasiva, onde cauteriza-se a sínfise púbica,
destruindo a zona de crescimento ósseo (SWAINSON et al., 2000). Tal intersecção
proporciona uma rotação ventral do acetábulo, haja visto a continuação do
crescimento das outras físes ósseas, consequentemente haverá diminuição da
incongruência e do estiramento capsular (SWAINSON et al., 2000).
A osteotomia tripla da pelve é preconizada para pacientes jovens (10 meses),
trata-se de uma ingerência cirúrgica profilática, cujo objetivo é diminuir o estiramento
capsular e aumentar a cobertura da cabeça femoral (SLOCUM e DEVINE, 1989).
Realiza-se uma ressecção do púbis, ísquio e ílio, acompanhado de rotação axial do
segmento, reduzindo a magnitude das forças atuantes sobre a articulação,
aumentando a área de contato acetabular (SLOCUM e DEVINE, 1989; ALTUNATMAZ
et al., 2003).
O alongamento do colo femoral foi proposto como tratamento primário de cães
displásicos com cobertura natural do acetábulo, mas que não apresentavam
congruência articular devido às diferenças nos ângulos de anteversão e inclinação do
fêmur, promovendo a luxação do componente (SLOCUM e DEVINE, 1989). Trata-se
de uma osteotomia sagital à porção proximal do fêmur que se estende um centímetro
abaixo do trocânter maior da cortical óssea oposta (trans) (SLOCUM e DEVINE,
1989). O deslocamento do segmento é lentamente preconizado até que a lassidão
lateral de translação da cabeça femoral seja revogada, posteriormente, é então fixado
(SLOCUM e DEVINE, 1989).
A osteotomia intertrocantérica, é um artifício análogo ao utilizado em humanos
(TROUSDALE et al., 1995). Tem como desígnio tornar o colo femoral mais
perpendicular ao corpo femoral, reduzindo o ângulo de anteversão, inserindo a cabeça
femoral no interior do acetábulo. Normalmente é útil para àquelas pacientes que
apresentam ângulo de inclinação, ou seja, o ângulo do colo femoral em relação à
diáfise, maior que 175º (WALKER e PRIEUR, 1987; BRADEN, PRIEUR e KANEENE,
1990).
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Já a ressecção da cabeça e do colo femoral, realizada em cães cujo o peso
seja inferior a 20 kg, permite a neoformação de uma pseudoarticulação no local. A
base da intervenção consiste na remoção da cabeça e do colo femoral para eliminar
o contato ósseo. O acetábulo e a porção proximal do fêmur sofrem remodelação, há
gradativamente a síntese de tecido conjuntivo fibroso denso, revestido por membrana
sinovial (DUFF e CAMPBELL, 1978).
A fim de reduzir a dor em animais acometidos pela síndrome DCF, Bowen et
al. (1972) propuseram a miectomia do pectíneo, cuja hipótese baseia-se na premissa
que o pectíneo tenso cria uma adução excessiva no quadril, resultando num aumento
da subluxação do fêmur. Todavia, após a secção da musculatura há uma melhora na
abdução do membro, aumentando o contato articular, diminuindo a incongruência e
as forças intrínsecas sobre a diartrose respectiva, consequentemente há atenuação
da dor durante a deambulação.
Braun et al. (2003) relataram o implemento de um procedimento denominado
desnervação, ou seja, a destruição dos receptores nervosos sobre o periósteo e
cápsula articular, localizados cranial e dorsalmente ao acetábulo, promovendo
analgesia. Foram bem-sucedidos, pois 90,6% dos pacientes manifestaram melhora
dos sinais clínicos, sendo que 50,4%, dos 117 animais utilizados, permaneceram
completamente livres de sinais e 56% exibiram melhora clínica já nos primeiros três
dias após a cirurgia. Contudo, há autores que postulam que tais resultados são
equivocados, já que os sinais de osteoartrose persistem até uma nova desnervação
periarticular, normalmente, após alguns meses da intervenção (LINCOLN et al., 2007).
Entretanto, a artroplastia total coxofemoral é o procedimento mais atual e
recomendado para casos graves de doença articular degenerativa em detrimento à
DCF, pois elimina a dor e proporcionar retorno funcional do membro com movimentos
articulares próximos a normalidade (OLMSTEAD, HOHN e TURNER, 1981;
OLMSTEAD, HOHN e TURNER, 1983; BARKOWSKI, EMBLETON e WILSON, 1997;
MINTO et al., 2006; MINTO et al., 2008; VEZZONI, 2011).
A osteoartrite, osteoartrose ou DAD qualifica-se por ser uma decomposição
progressiva da cartilagem articular, seguida de remodelamento ósseo, fibrose do
tecido mole adjacente à articulação e alterações na morfologia da membrana sinovial.
Acomete pacientes de qualquer idade ou raça, podendo ser classificada como
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primária, ou seja, pelo envelhecimento, ou ainda como secundária, ocasionada por
volubilidade articular, sobrecarga ou outra afecção articular (MCLAUGHLIN e ROUSH,
2002; MANSA et al., 2007; MCLAUGHLIN e BUDSBERG, 2008).

2.2.2

Artroplastia total do quadril

A artroplastia total do quadril é o único procedimento terapêutico capaz de
proporcionar retorno à função do membro com movimentos articulares próximos ao
normal e sem dor (OLMSTEAD, HOHN e TURNER, 1983; KIM et al., 2005; MINTO et
al., 2011). Na medicina, a prótese total é utilizada com sucesso desde meados do
século passado; todavia, as primeiras próteses veterinárias surgiram após os anos 70
e somente foram amplamente aceitas há cerca de 20 anos, especialmente nos
Estados Unidos e outros países desenvolvidos (OLMSTEAD, HOHN E TURNER,
1983; VEZZONI, 2010; MINTO et al., 2011).
Embora a excisão artroplástica da cabeça e colo femorais possa ser utilizada
para o tratamento da DAD, sabe-se que os resultados estão longe de serem
considerados ideais, se quer aceitáveis em alguns casos (DUFF e CAMPBELL, 1978;
LASCELLES et al., 2010). Após análise objetiva da locomoção em 81 animais
submetidos à esta técnica, 38% tiveram a função do membro classificada como boa,
20% satisfatória e 42% insatisfatório (OFF e MATIS, 2010). Quando realizada em
pacientes leves (peso corpóreo abaixo de 15 kg) o resultado pode ser satisfatório, já
nos animais de maior massa corpórea, portadores de artropatias coxofemorais, os
resultados promovem déficits deambulatórios significativos (OFF e MATIS, 2010).
Assim, a técnica deixou de ser preconizada para o tratamento da displasia
coxofemoral em pacientes enfadonhos, deixando uma lacuna de possibilidades
terapêuticas, no referido cenário, ainda maior (OFF e MATIS, 2010).
Existem diversos modelos descritos de próteses totais da articulação
coxofemoral. Primeiramente, elas foram utilizadas como modelo para estudo das
próteses em humanos, desde o início dos anos 50 (OLMSTEAD, HOHN E TURNER,
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1983; VEZZONI, 2010; MINTO et al., 2011). A partir disso, uma grande variedade de
sistemas e modelos foram testados, sendo que muitos não chegaram a ser utilizados
clinicamente (OLMSTEAD, HOHN E TURNER, 1983; KIM et al., 2005; MINTO et al.,
2008; VEZZONI, 2010; MINTO et al., 2011).
Todas as próteses totais, independente do sistema de fixação, são
constituídas por dois componentes, um femoral e outro acetabular (PIERMATTEI et
al., 2016). Os componentes acetabulares são conchas hemisféricas que substituem o
acetábulo ósseo acetabular (MINTO et al., 2008; MINTO et al., 2011). A superfície de
contato com a cabeça femoral protética é sempre de polietileno de alta densidade;
entretanto os acetábulos não cimentados são compostos de um subcomponente
metálico que faz a interface com o leito ósseo e conecta-se com o polietileno para
formar uma unidade acetabular (MINTO et al., 2008; MINTO et al., 2011). Estão
disponíveis em diversos tamanhos para acomodar-se às variações relacionadas à
anatomia articular e da conformação dos pacientes (MINTO et al., 2011). Cabe
ressaltar que, na atualidade, diversas empresas disponibilizam, para venda, diferentes
designs de próteses veterinárias, em uma grande variação de modelos pode ser
encontrada.
O componente femoral é composto por dois subcomponentes, a haste e a
cabeça (MINTO et al., 2006). São invariavelmente metálicos, geralmente de titânio,
aço ou ligas de cromo e cobalto (MINTO et al., 2006). Nos primórdios da indústria
protética, foram desenvolvidos componentes femorais com a cabeça femoral fixa, mas
estes tornaram-se obsoletos com o passar dos anos, não sendo mais utilizados na
atualidade, tanto na medicina humana quanto na veterinária (WALLACE e
OLMSTEAD, 1995; MINTO et al., 2006). O arquétipo de cabeça intercambiável ou
sistema modular, como é conhecido, é mais versátil e, por isso, tornou-se uma
unanimidade (MINTO et al., 2008). Assim como os componentes acetabulares, os
femorais estão disponíveis em diversos tamanhos e formatos para adaptação das
variações anatômicas e do porte do paciente (OLMSTEAD, 1995a; OLMSTEAD,
1995b; SCHULZ, 2000).
Inicialmente, a prótese, pode ser classificada quanto ao tipo de fixação aos
leitos ósseos, ou seja, cimentadas ou não cimentadas, ou híbridas, quando os
sistemas são combinados (OLMSTEAD, 1995a, OLMSTEAD, 1995b; SCHULZ, 2000).
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As próteses cimentadas foram as primeiras a serem estudadas e amplamente
utilizadas clinicamente nos anos 80 e 90 (OLMSTEAD, 1995a, OLMSTEAD, 1995b;
SCHULZ, 2000). Elas são fixadas aos leitos por meio de cimento ósseo à base de
polimetilmetacrilato (MARCELLIN-LITTLE et al., 1999; HUO, 2002; HANSON et al.,
2006). Os componentes não cimentados, por sua vez, baseiam-se na osteointegração
como meio de fixação aos leitos previamente preparados (MARCELLIN-LITTLE et al.,
1999; HUO, 2002; HANSON et al., 2006). Estes são revestidos externamente por uma
superfície porosa que permite o crescimento do tecido orgânico sobre ela, unindo os
componentes de forma mais “biológica” e, teoricamente, mais duradoura
(MARCELLIN-LITTLE et al., 1999; HUO, 2002; HANSON et al., 2006). Geralmente os
modelos não cimentados são previamente fixados por encaixe sob pressão (press-fit),
a qual permite fixação inicial até que a integração ocorra, aproximadamente dois
meses após a sua implantação (HUMMEL, LANZ e WERE, 2010). Outros, ainda
podem ser fixados inicialmente por meio da utilização de parafusos corticais ou
mesmo serem rosqueados em seus respectivos leitos (JASTY et al., 1997).
Segundo Bradgon et al. (2004), o sistema não cimentado possui vantagens
quando comparado com os implantes cimentados. Todavia existem descrições de
complicações particulares, principalmente àquelas associadas à introdução e a
fixação do componente femoral e a osteólise do córtex proximal do fêmur, devido ao
remodelamento adaptativo (Stress Shielding). Entretanto, alguns autores relatam
terem encontrados baixos índices de complicações com os implantes cimentados.
Dessa forma, desenvolveram-se as próteses híbridas, as quais associam os
componentes acetabulares não cimentados com a fixação cimentada da haste
femoral, utilizando o cimento ósseo (YEE et al., 2000).

2.2.3

Complicações usualmente relatadas

A incidência de complicações após a cirurgia de substituição total do quadril
é, na literatura, relativamente baixa (DYCE et al., 2000). Dados extraídos de
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levantamentos bibliográficos evidenciam de que oito a 22% dos cães submetidos a
este

procedimento

podem

apresentar

complicações

futuras

(SEBESTYEN,

MARCELLIN-LITTLE, DeYOUNG, 2000). Entretanto, variações desses valores são
encontradas, por exemplo, Olmstead et al. (1983) expuseram 46 casos de
complicações em 221 cirurgias da articulação coxofemoral canina (20,3%); contudo,
taxas expressivamente menores, ao redor de 6%, foram observadas em trabalhos
subsequentes (OLMSTEAD, 1987).
Massat e Vasseu (1994) relataram terem alcançado uma taxa de 9,5% de
complicações, após 84 procedimentos. Já, em 1995, Olmstead et al. (1995b)
descreveram uma taxa de 3,8% de complicações, utilizando uma prótese modular
cimentada.
Alguns autores expuseram excelentes experiências com a utilização das
próteses cimentadas (LEWIS e JONES, 1980; MONTGOMERY et al., 1992;
OLMSTEAD 1995b; BARDET, 2004; MATIS e HOLZ, 2004; PIERMATTEI et al., 2016).
Contudo,

tal

preceito

mostra-se

ameaçado

pelas

possíveis

complicações,

especialmente as relacionadas aos afrouxamentos, sépticos ou assépticos (HANSON
et al., 2006; SERRATO et al., 2008).
A complicação mais corriqueira associada à artroplastia total coxofemoral é,
em 1,1% a 8,5% dos casos, a luxação ou o deslocamento (afundamento ou,
subsidence) protético (WALLACE e OLMSTEAD, 1995; ARIAS et al., 2004), ocorrendo
em até seis semanas do pós-operatório (NELSON, DYCE e SHOTT, 2007).
As distribuições de tensões (stress) e deformação (strain) no fêmur canino
intacto têm sido estudadas em modelos experimentais in vitro e in vivo (SCHMIDUTZ
et al., 2017). Os achados bibliográficos citam que a prótese femoral altera a
distribuição das forças no fêmur canino (ZHOU, WALKER e ROBERTSON, 1990;
WALLACE e OLMSTEAD, 1995; ARIAS et al., 2004; KIM et al., 2012; AGNELLO et
al., 2015; SCHMIDUTZ et al., 2017). Após a inserção da haste femoral não cimentada,
observa-se a redução da força de compressão medial longitudinal (MANLEY et al.,
1995), assim como nas superfícies corticais craniais, mediais e laterais do aspecto
proximal da diáfise (KIM et al., 2012).
De tal modo, uma das preocupações com o design do implante femoral é
amortizar as principais complicações que envolvem a inserção deste componente,
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abrangendo as fraturas, o subsidence e o remodelamento adaptativo (stress shielding)
(ZHOU, WALKER e ROBERTSON, 1990; KIM et al., 2012; GRONEWOLD et al., 2014;
AGNELLO et al., 2015; HENDERSON et al., 2017; SCHMIDUTZ et al., 2017).
As fraturas são uma das complicações mais frequentes em sistemas não
cimentados, variam de pequenas fissuras a fraturas femorais complexas (GANZ,
JACKSON e VANENKEVORT, 2010; ROUSH, 2012; SCHULZ e DEJARDIN, 2013).
Na maioria das vezes, propagam-se a partir do nível da ressecção da cabeça e colo
femoral, supostamente devido à expansão abrupta do córtex femoral no momento da
fresagem ou inserção sob pressão (press fit) (GANZ, JACKSON e VANENKEVORT,
2010; ROUSH, 2012; SCHULZ E DEJARDIN, 2003). Nada obstante, podem ocorrer
na porção distal da haste, provavelmente por incompatibilidade entre o implante e o
osso,

sobretudo

pelo

dimensionamento

incorreto

(GANZ,

JACKSON

e

VANENKEVORT, 2010).
O subsidence é um viés, principalmente na prótese não cimentada, e referese ao deslocamento distal da haste femoral dentro do canal, que ocorre especialmente
no período de consolidação (ROUSH, 2012). Esta é uma complicação em potencial,
que pode estar relacionada à falha na implantação da haste, ocasionando a
movimentação distal, de acordo com o apoio da massa corpórea do indivíduo
(ROUSH, 2012).
O stress shielding é um fenômeno que se revela pelo do remodelamento
ósseo adaptativo, nas regiões que passam a receber menor carga e ocorre devido à
sua redistribuição secundária das mesmas, do córtex femoral para o implante femoral
rígido (ZHOU, WALKER e ROBERTSON, 1990; MAQUET, ZHANG e DE LAMOTTE,
1994; GROSS e ABEL, 2001; BRADGON et al., 2004; PIPINO e KELLER, 2006; KIM
et al., 2012; AGNELLO et al., 2015). Advém por causa da fixação diafisária da haste
que, consequentemente, reduz a densidade óssea na região metafisária do osso
femoral (DECKING et al., 2006; SCHMIDUTZ et al., 2017). Este evento pode resultar
em complicações a longo prazo, tais como: o subsidence, a diminuição do suporte do
implante e/ou fraturas ósseas (ZHOU, WALKER e ROBERTSON, 1990; WALLACE;
OLMSTEAD, 1995; ARIAS et al., 2004; KIM et al., 2012; AGNELLO et al., 2015).
Diversas

pesquisas

avaliaram

as complicações mais frequentes e

compararam a eficiência entre os sistemas protéticos cimentados ou não cimentados
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(DRUEN, BÖDDEKER, MEYER-LINDENBERG, FEHR, NOLTE, WEFSTAEDT, 2012;
FORSTER et al., 2012). Além das solturas e da infecção, ainda existem as luxações,
o subsidence, as fraturas femorais, as neuropraxias isquiáticas, a embolia pulmonar,
a fratura acetabular e o infarto ósseo (MARCELLIN-LITTLE et al., 1999; HUMMEL,
LANZ e WERE, 2010; KIM et al., 2012). Todas essas outras complicações parecem
não diferir diante do sistema escolhido, sendo mais importante a curva de
aprendizado, a experiência da equipe e a familiaridade com a técnica escolhida
(DECKING et al., 2006).
Minto et al. (2008), analisaram a utilização de próteses cimentadas metálicas
de origem nacional, com a proposta de avaliar a sua aplicabilidade, evolução pósoperatória e as complicações associadas. Utilizou-se 10 cães, todos submetidos ao
procedimento cirúrgico da articulação esquerda utilizando um componente femoral de
cromo-cobalto, cabeça fixa, e uma cúpula acetabular de polietileno de alta densidade.
As avaliações clínicas e radiográficas foram realizadas no pré-operatório e aos 30, 60,
90, 120 e 150 dias após a intervenção cirúrgica. Em 80% dos animais a prótese total
utilizada proporcionou um bom resultado funcional ao membro operado. No entanto,
nos 20% restantes, as principais complicações observadas foram a luxação protética
e a soltura do componente acetabular.
Num estudo retrospectivo com 84 pacientes com próteses não cimentadas
avaliou-se a ocorrência de fratura femoral (GANZ, JACKSON e VANENKEVORT,
2010). Observou-se 13% de fratura, sendo que a média de idade dos pacientes
contemporizou significativamente (7,3 anos) entre os cães com ou sem fratura, porém,
não houve correlação com o peso corporal (GANZ, JACKSON e VANENKEVORT,
2010). Segundo os autores, o tamanho do implante não foi associado às fraturas,
porém o índice de alargamento do canal foi negativamente associado (GANZ,
JACKSON e VANENKEVORT, 2010).
Num segundo exemplo, avaliou-se a introdução do implante femoral com
diâmetro 0,5 mm maior que o diâmetro do canal medular, o que originou 100% de
fraturas longitudinais (JASTY et al., 1997). Entretanto, no grupo onde o diâmetro do
implante era o mesmo que o do canal, não houve fratura (JASTY et al., 1997). Nos
animais fraturados, a taxa de crescimento ósseo, nos poros do implante, foi de 3,9%,
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já no grupo onde não houve fratura observou-se uma taxa de 5,6%, denotando um
retardo na osteointegração (JASTY et al., 1997).
É sabido, que o componente femoral preenchendo entre 751% a 79%, do
canal femoral, no plano craniocaudal, proporciona, à longo prazo, estabilidade, clínica
e radiográfica, sem evidências de osteopenia, fraturas ou soltura do implante
(MARCELLIN-LITTLE et al., 1999). Isto se deve, ao crescimento ósseo dentro das
ranhuras do implante, e osteointegração (MARCELLIN-LITTLE et al., 1999).
Na tentativa de manejar de forma mais efetiva e diminuir a ocorrência de tais
complicações, os sistemas não cimentados pressagiavam uma fixação estável e mais
duradoura, pelo fato de serem mais bioativos0, e biocompatíveis e não necessitarem
da utilização de cimento ósseo para sua fixação definitiva (GEMMILL et al., 2011).
Numa análise retrospectiva de próteses não cimentadas (163 animais), foram
averiguadas possíveis complicações durante o trans-cirúrgico e após a intervenção,
imediatamente após ao procedimento (até oito semanas) e após oito semanas
(HUMMEL, LANZ e WERE, 2010). Dessa forma, verificou-se que as taxas de
complicações foram, respectivamente, 6,75% (pós-operatório imediato), 10,4% (em
até 8 semanas) e 11,0% (acima de oito semanas) HUMMEL, LANZ e WERE, 2010).
As ocorrências mais observadas foram as fraturas femorais, a luxação e a soltura
séptica (HUMMEL, LANZ e WERE, 2010).
Com a utilização da avaliação objetiva da deambulação, comparando as
próteses cimentadas e não cimentadas, os resultados não mostraram diferenças
consideráveis entre os dois sistemas, porém ambos obtiveram melhora entre a
avaliação pré-operatória e após quatro meses do procedimento (DRUEN,
BÖDDEKER, MEYER-LINDENBERG, FEHR, NOLTE, WEFSTAEDT, 2012).
O primeiro desenho de uma prótese não cimentada foi baseado num arquétipo
poroso de implantes de quadril em humanos (GUERRERO e MONTAVOM, 2009;
ALLEN, 2012). Este sistema contribuiu para uma série de ensaios pré-clínicos, porém
com o passar do tempo, inúmeros outros desenhos foram propostos e modificações
substanciais foram feitas para os implantes, dentre elas cita-se: a inclusão de um
escudo acetabular com componente em liga de titânio e sulcos radiais, para melhora
do encaixe por pressão; a adição de um revestimento de plasma, para promover a
integração óssea e alterações na concepção do componente femoral (GUERRERO e
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MONTAVOM, 2009; ALLEN, 2012). Assim, a técnica cirúrgica e a instrumentação
também

foram

refinadas,

criou-se

alargadores

acetabulares

e

guia

de

posicionamento, para garantir a angulação correta do componente (GUERRERO e
MONTAVOM, 2009; ALLEN, 2012). Num estudo retrospectivo de 65 implantes de
segunda geração, após 23 meses, a taxa de complicações relatada foi apenas em
dois casos, os quais foram revistos com sucesso (GUERRERO e MONTAVOM, 2009;
ALLEN, 2012). O resultado, foi considerado bem-sucedido, ou seja, 97% dos cães
encontravam-se saudáveis (GUERRERO e MONTAVOM, 2009; ALLEN, 2012). Mais
recentemente, Vezzoni (2011) relatou ter obtido taxa de sucesso em 91% de 1053
próteses de quadril instaladas entre e 2001 e 2011.
Na medicina humana, os estudos têm utilizado o cão como modelo
experimental para avaliar os efeitos do remodelamento e integração óssea nas
próteses não cimentadas (DeYOUNG et al., 1992; CHENG et al., 1995; BRADGON et
al., 2004; SKURLA e JAMES, 2005). Marcellin-little et al. (1999) relataram resultados
excelentes em tal aspecto em um estudo prospectivo de 50 casos.
Embora haja diferença na recuperação entre os diferentes tipos de pacientes
a indicação para o uso de determinado implante depende da idade, da gravidade da
doença, da qualidade do osso, da experiência do cirurgião e, principalmente, da
qualidade do material utilizado (MONTGOMERY et al., 1992; CHENG et al., 1995;
BRADGON et al., 2004; SKURLA e JAMES, 2005). Assim, para garantir a qualidade
destes instrumentais e dos materiais empregados, procura-se utilizar implantes
modernos e exaustivamente testados (MONTGOMERY et al., 1992; CHENG et al.,
1995; BRADGON et al., 2004; SKURLA e JAMES, 2005). A literatura veterinária
mostra, na atualidade, uma tendência para a utilização de implantes osteintegráveis
na ortopedia (MONTGOMERY et al., 1992; CHENG et al., 1995; BRADGON et al.,
2004; SKURLA e JAMES, 2005). Busca-se materiais biocompatíveis, ou seja, inertes
e resistentes às forças axiais aplicadas sobre o conjunto protético. Defende-se,
portanto, a utilização de um implante coxofemoral osteointegrável, longevo, evitando
ou diminuindo a necessidade de cirurgias de revisão, seja por complicação ou por
troca, devido a validade, de um dos componentes (MONTGOMERY et al., 1992;
CHENG et al., 1995; BRADGON et al., 2004; SKURLA e JAMES, 2005).
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Os diferentes sistemas são igualmente diligentes e dinâmicos em amortizar a
dor articular e restaurar a função (THEYSE, 2008). Todavia, como a maioria dos
pacientes não chega a uma idade em que o desgaste da prótese seja uma parábola,
a revisão cirúrgica é justificada somente na falência do implante e na infecção
(THEYSE, 2008). É justamente nesta caraterística que a maioria dos implantes
desenhados se diferenciam, pois, cada empresa procura distinguir-se mediante os
tipos de design dos componentes femorais e acetabulares (THEYSE, 2008). Os
diferentes tipos de arquétipos destes elementos, proporcionam, quando não
selecionado corretamente, falha no sistema, seja por meio da biomecânica,
excedendo a carga aplicável sobre o osso ou do implante (THEYSE, 2008).
Algumas pesquisas relatam que o sistema não cimentado apresenta uma
complicação peculiar, principalmente quando associados aos métodos de fixação do
elemento femoral, ou seja, devido à osteopenia do córtex do fêmur (remodelação ou
stress shielding), o osso torna-se frágil, podendo fraturar-se em sua diáfise proximal
(BRADGON et al., 2004). Tal desafio levantou questionamentos referentes a novas
alternativas de design do componente femoral.
Em humanos, a utilização da artroplastia, já muito difundida, resultou em uma
diminuição, das complicações e no número de cirurgias de revisão (RUDELLI, HONDA
e ANGELL, 1992). Este fato é explicado devido aos adventos tecnológicos que se
juntaram à aplicabilidade da técnica, melhorando a qualidade dos implantes e,
consequentemente, proporcionando o aumento de qualidade de vida do indivíduo
(RUDELLI, HONDA e ANGELL, 1992). Em contrapartida, na veterinária, apenas nos
países mais desenvolvidos essa técnica é amplamente reconhecida e utilizada
(MINTO et al., 2008; MINTO et al., 2011). No Brasil, poucos são os cirurgiões que são
especializados para o cumprimento desta prática, em adição, o uso dos componentes
protéticos torna o procedimento oneroso (MINTO et al., 2008; MINTO et al., 2011).
Apenas escassos estudos foram publicados no Brasil, especialmente aqueles
que descreveram a utilização de implantes nacionais (MINTO et al., 2008; MINTO et
al., 2011).
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2.3

Análise e ensaios biomecânicos

O esqueleto, axial e apendicular, tem como função sustentar as cargas
aplicadas durante o movimento fisiológico (CORDEY, 2000). Sobre esta estrutura
atuam forças fisiológicas (sustentação da massa corpórea, contração e atividade
muscular) e não fisiológicas (traumas ou outras lesões externas) (TURNER e BURR,
1993; CULLEN, SMITH e AKHTER, 2001; HULSE e HYMAN, 2003; CROSS, 2013).
Quando essas forças ocorrem de forma exasperada provocam a fratura do osso
(TURNER e BURR, 1993; CULLEN, SMITH e AKHTER, 2001; HULSE e HYMAN,
2003; CROSS, 2013).
As forças de compressão agem ao longo do eixo axial (longitudinal) do osso
e estão relacionadas com a massa corpórea do indivíduo e da frequência de uso do
referido (HULSE e HYMAN, 2003; STIFLER, 2004; DALMOLIN et al., 2013) e tendem
a ocasionar o encurtamento da estrutura que a recebeu (TURNER e BURR, 1993;
BURR, 1993). A flexão é o resultado da força aplicada perpendicularmente ao eixo de
uma estrutura (CORDEY, 2000) e promove o encurvamento da estrutura que a
recebeu, isto é, causa compressão de um lado da fratura e tração no contralateral
(STIFLER, 2004; CROSS, 2013; DALMOLIN et al., 2013). Quando um osso recebe
uma quantidade de carga repetidas vezes, tem-se o fenômeno denominado fadiga
(TURNER e BURR, 1993).
As propriedades biomecânicas do osso, de modo geral, têm sido de grande
interesse, tanto no âmbito da engenharia, quanto na área médica (ZDERO e
BOUGHERARA, 2010). Almeja-se avaliar e compreender, in vitro, a relação existente
na interface entre o osso e o implante (ZDERO e BOUGHERARA, 2010).
A realização da análise biomecânica é de extrema importância na avaliação e
desenvolvimento de produtos na área médica, principalmente no que diz respeito aos
implantes e próteses que serão introduzidos em estruturas ósseas e substituirão a
função de uma porção anatômica real (HAYASAKI e SOUSA, 2006; ZDERO e
BOUGHERARA, 2010). De acordo com Dalabrida et al. (2005), os testes
biomecânicos são essenciais na avaliação do desempenho de um sistema.
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Os ensaios mecânicos podem ser classificados em destrutivos (estáticos –
tração, compressão, torção, cisalhamento, flexão e dinâmicos – fadiga e impacto) e
não destrutivos (radiografia, ultrassonografia, elementos finitos, fotoelasticidade)
(ZDERO e BOUGHERARA, 2010). Estes testes in vitro são importantes mecanismos
de análise pré-clínica (ZDERO e BOUGHERARA, 2010). As implicações permitem
aprimorar a configuração do implante, além de evitar o ingresso de produtos sem
eficácia comprovada (ALVES et al., 2010; ZDERO e BOUGHERARA, 2010)
Por exemplo, nas fraturas, os ensaios biomecânicos consentem aferir a
eficiência da fixação óssea ou determinar a capacidade que o implante tem ao resistir
às forças atuantes em determinado tipo de fratura (DALABRIDA et al., 2005). Deste
modo, são empregados equipamentos desenvolvidos designadamente para esse tipo
de avaliação e softwares para decodificação destes dados (TURNER e BURR, 1993;
ZDERO e BOUGHERARA, 2010). Os testes são realizados avaliando as forças de
forma isolada, por exemplo, flexão, compressão e torção; contudo, há um fator
limitante, fisiologicamente, as forças atuam sempre de forma contígua e interligada
sobre o esqueleto (CORDEY, 2000).
Basicamente, há duas maneiras de se estudar as forças nos testes
biomecânicos, são elas: (1) os testes estáticos, os quais analisam o efeito da força
com relação à deformação; e (2) os testes dinâmicos, os quais avaliam o efeito da
força na aceleração e movimento conhecidos (CORDEY, 2000). Para a realização dos
ensaios podem ser utilizados ossos oriundos de cadáveres, humano ou animal, ou um
material similar (ZDERO e BOUGHERARA, 2010). Segundo Gordon et al. (2010), a
utilização de ossos provenientes de cadáveres caninos consente uma situação mais
próxima da realidade, acurada. Todavia, há grande variedade de vieses com respeito
à porosidade, tamanho, mineralização, idade e geometria (HAMMEL et al., 2006;
ALVES et al., 2010).
O osso é um tipo especial de tecido conjuntivo composto de minerais,
especialmente de cálcio e fósforo (matriz inorgânica ou mineral), proteínas, água e
colágeno do tipo I, o qual forma a matriz de colágeno (orgânica) (ATHANASIOU et al.,
2000; SHARIR, BARAK e SHAHAR, 2008). A integridade estrutural e molecular do
reservatório mineral está associada com a rigidez óssea ao passo que a matriz de
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colágeno é responsável pelas suas propriedades de elasticidade (ZIOUPOS,
CURREY e HAMER, 1999).
O osso é um tecido vivo, dinâmico e quando submetidos a estresse mecânico
produz uma resposta (ATHANASIOU et al., 2000; HULSE e HYMAN, 2003; GIBSON
et al., 2008). Forças externas, quando agem nos tecidos biológicos, bem como noutras
estruturas, podem ser definidas em termos mecânicos (ATHANASIOU et al., 2000;
HULSE e HYMAN, 2003; GIBSON et al., 2008). Essas forças, que causam
deformações internas entre as estruturas, são conhecidas como propriedades físicas
do osso (ATHANASIOU et al., 2000; HULSE e HYMAN, 2003; GIBSON et al., 2008).
A anisotropia é uma característica física e intrínseca do osso (TURNER e
BURR, 1993; CORDEY, 2000; HULSE e HYMAN, 2003). Este conceito está atrelado
a um fenômeno físico onde certas propriedades físicas de um mesmo corpo
dependem da direção em que são medidas (TURNER e BURR, 1993; CORDEY, 2000;
HULSE e HYMAN, 2003). Desse modo, o osso é um material anisotrópico, ou seja, o
comportamento do osso varia com a direção da aplicação da carga, assim, as
propriedades biomecânicas não são iguais em todas as direções (TURNER e BURR,
1993; CORDEY, 2000; HULSE e HYMAN, 2003).
O osso tem propriedades mensuráveis incluindo dureza, resistência,
elasticidade e plasticidade que dissipam a energia e o tornam ideal para apoiar e
permitir o movimento do corpo (GIBSON et al., 2008). Do ponto de vista biomecânico,
o osso, especialmente o cortical, apresenta o que pode ser chamado de
comportamento viscoelástico; ele deforma como resposta às forças as quais o tecido
é submetido (ATHANASIOU et al., 2000; AUTEFAGE, 2000; GIBSON et al., 2008).
A viscoelasticidade está relacionada com a velocidade e, com a duração da
resposta comportamental do osso durante o emprego de uma carga (TURNER e
BURR, 1993; HULSE e HYMAN, 2003). Por exemplo, em uma velocidade maior de
aplicação de carga, o osso pode suportar maiores aplicações de carga antes de ceder
ou fraturar, sendo a reciproca também verdadeira (TURNER e BURR, 1993; HULSE
e HYMAN, 2003).
O estresse pode ser definido como a carga por unidade de área (SHARIR,
BARAK e SHAHAR, 2008). A deformação, implica na mudança em comprimento de
um corpo carregado (SHARIR, BARAK e SHAHAR, 2008). É possível correlacionar a
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carga exercida e a deformação causada pela curva de resposta exponencial gerada,
curva de tensão / deformação, a qual é afetada pelas propriedades do material, sua
geometria e morfologia estrutural (SUMNER-SMITH e CAWLEY, 1970; AUTEFAGE,
2000; RAHN, 2002).
O estresse constantemente aplicado e/ou seu aumento gradual, exibem em
primeiro lugar, uma relação linear com a tensão; o material se deforma elasticamente
e retorna à sua forma original quando a tensão é removida (SHARIR, BARAK e
SHAHAR, 2008). Essa relação linear de elasticidade é chamada lei de Hooke
(SHARIR, BARAK e SHAHAR, 2008). Depois que um determinado ponto (ponto de
rendimento) é atingido, qualquer incremento adicional na carga resulta em uma
deformação plástica não-linear e irreversível. A tensão torna-se maior para o mesmo
aumento na carga aplicada (AUTEFAGE, 2000; SHARIR, BARAK e SHAHAR, 2008).
Se a aplicação de força no osso é continuada, cruza-se o limite de resistência
mecânica e é criada uma fratura (AUTEFAGE, 2000).
A força pode ser definida com a resistência máxima que um material pode
resistir sem quebrar, força ou carga máxima (ATHANASIOU et al., 2000). A relação
entre o esforço aplicado e a deformação resultante é representada pelo que se chama
de módulo de Young (E) ou módulo de elasticidade e mostra a rigidez do material
(ATHANASIOU et al., 2000; AUTEFAGE, 2000; SHARIR, BARAK e SHAHAR, 2008).
A rigidez óssea é dependente da taxa de tensão, o que significa que à medida
que a carga é aplicada há aumento na taxa de deformação (SHARIR, BARAK e
SHAHAR, 2008). A rigidez e a resistência do osso são sempre mais elevadas no eixo
longo, variando muito na gama de densidades observadas e dependem do coeficiente
e direção de carga (ATHANASIOU et al., 2000). Pode-se dizer as quais a resistência
e a rigidez do osso estão relacionadas com a direção da força, que são maiores
quando a carga é descarregada paralela à orientação dos osteóns (TURNER e BURR,
1993; HULSE e HYMAN, 2003). De maneira mais simplificada, o formato do osso e a
sua resistência adaptam-se de acordo com a quantidade de carga aplicada ao mesmo
(CORDEY, 2000; CROSS, 2013). Assim, a resistência e a rigidez estão de acordo
com a lei de Wolff, ou seja, o osso otimiza sua função formando áreas de alta tensão
e não de baixa, isso faz com que o formato do osso tenha a maior resistência com a
menor massa possível (CORDEY, 2000; CROSS, 2013).
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O módulo de elasticidade e a força são, substancialmente mais baixos no
sentido transversal porque os cristais de colágeno e os minerais são longitudinalmente
alinhados (AUTEFAGE, 2000).
Em suma, uma determinada força externa aplicada sobre o osso faz com que
ele se deforme (DALCIN, 2007; DALMOLIN et al., 2013), a resistência é, portanto,
uma medida das forças aplicadas ao material (ZDERO e BOUGHERARA, 2010). A
força obtida durante os ensaios é definida como a variável cujo valor é suficiente para
promover o deslocamento do objeto a ser avaliado (CORDEY, 2000; ZDERO e
BOUGHERARA, 2010; CROSS, 2013).
A deformação pode exibir comportamento elástico (reversível) e plástico
(permanente), sendo a quiescência a ocasião na qual o objeto não é capaz de reverter
a forma original (TURNER e BURR, 1993; HULSE e HYMAN, 2003; DALCIN, 2007;
GUIMARÃES JÚNIOR, 2008). A carga atingida quando se inicia a deformação plástica
é designada de carga de rendimento (HAUG, STREET e GOLTZ, 2002). A rigidez é o
quanto uma amostra é capaz de suportar antes de se deformar permanentemente,
sendo avaliada através da relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica
(TURNER e BURR, 1993; HAUG, STREET e GOLTZ, 2002; DALCIN, 2007;
GUIMARÃES JÚNIOR, 2008; ZDERO e BOUGHERARA, 2010; CROSS, 2013).

2.3.1.1 A prótese de quadril como desígnio do ensaio biomecânico

A utilização de prótese de quadril é uma forma de tratamento para doenças
coxofemorais que impedem o funcionamento normal dessa articulação e que vem
sendo bem estudada em medicina veterinária (OLMSTEAD, 1995a; OLMSTEAD,
1995b; KIM et al., 2012).
Estudos comprovam que a colocação, ou implantação, da prótese altera a
distribuição das tensões, através do eixo do osso, fato esse que pode levar ao
remodelamento por diminuição da carga aplicada e consequentes complicações
cirúrgicas, em resposta à lei de Wolff (KIM et al., 2012). As magnitudes do stress e
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strain são influenciáveis por diversos fatores, incluindo o material, direção da carga,
tamanho e design da haste (ZHOU, WALKER e ROBERTSON, 1990).
Em cães com próteses não cimentadas, ocorre diminuição da força
compressiva medial longitudinal (MANLEY et al., 1995) e também nas superfícies
corticais craniais, mediais e laterais do aspecto proximal das diáfises (KIM et al.,
2012), concentrando-se a força máxima na ponta do implante (DECKING et al., 2006).
Dosch et al. (2013) verificaram se havia influência do posicionamento do
implante femoral (Helica), tem relação com: a movimentação da haste, as
propriedades da falha mecânica, a deformação óssea e o subsidence, através de
testes de compressão axial. Para isso, foram inseridos medidores de tensões e
marcadores cinemáticos em amostras implantadas com a haste femoral Helica. Uma
carga axial foi carregada ciclicamente, promovendo compressão axial antes (fêmur
intacto – momento 1) e após a implantação com uma prótese de Helica (momento –
2), que envolveu apenas o osso esponjoso (técnica tradicional) ou o osso esponjoso
e o córtex lateral (técnica modificada), a fim de avaliar as tensões ósseas, o
subsidence e o micro movimento. Os resultados concluíram que a técnica modificada
resulta na promoção de um menor ângulo do pescoço femoral e um afundamento
mínimo, já que a tensão do osso foi minimamente alterada, de modo que o stress
shielding pode ser menor em comparação com achados de outros implantes
tradicionais. O movimento detectado durante o teste cíclico e de falha pode levar ao
afrouxamento do implante in vivo.
Em outro estudo, comparou-se a força axial proximal, a deflexão da cabeça
femoral e as propriedades da falha mecânica (fadiga), entre corpos de prova com
implantes femorais Helica e fêmures normais, a fim de determinar se o implante
femoral da Helica alteraria as tensões axiais do fêmur (KIM et al., 2012). Dessa
maneira, foi utilizado cinco pares de fêmures numa simulação cíclica in vitro,
mimetizando o galope canino (KIM et al., 2012). Primeiramente, as forças e o
deslocamento foram comparados nos corpos de prova antes e depois da inserção da
haste e ao decorrer da compressão axial dinâmica, para determinar a evidência de
subsidence durante carga cíclica (KIM et al., 2012). Posteriormente, os fêmures com
o implante e os fêmures intactos contralaterais foram submetidos a carga axial
compressiva estática para comparar as propriedades da falha (KIM et al., 2012).
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Determinou-se que a prótese femoral da Helica alterou a distribuição da deformação
no aspecto proximal do fêmur e exibiu micromovimento axial inicial, já a força máxima
na falha durante a compressão axial do fêmur com o implante Helica foi menor que a
do fêmur normal, mas maior do que a observada in vivo (KIM et al., 2012).
Ryan et al. (2012) avaliaram os efeitos da rigidez, por meio do uso da
cerclagem, em uma fissura femoral intra-operatória. Para as forças axiais que foram
aplicadas durante o teste, as amostras com fissuras, reparadas com cerclagem,
demonstraram maior resistência ao movimento axial, sem afundamento adicional, em
comparação com os ossos intactos. Assim, aconselha-se, ao observar uma fissura
óssea durante a implantação de uma haste, que a mesma seja totalmente explorada
e adequadamente estabilizada durante a cirurgia total de substituição do quadril.
Para determinar os efeitos da tensão axial sobre o comprimento da haste da
prótese femoral e o tamanho da cabeça, ambos cimentadas, Dassler et al. (2003)
realizaram um experimento, em que, dois tamanhos diferentes de hastes femorais
foram incorporados ao cimento de polimetilmetacrilato e uma força de compressão
axial unilateral de 200 N fora imposta no aspecto medial e lateral de cada sistema.
Cada construção possuía uma cabeça 0, +3 e +6 e os testes foram executados em
momentos diferentes. O ensaio in vitro, determinou que os implantes mais curtos
apresentam maior tensão em ambos os aspectos e a carga concentra-se na
extremidade distal do implante. Todavia, não foram observadas diferenças
significativas na tensão, em qualquer uma das duas localizações, quando se
comparou diferentes comprimentos do pescoço. Assim, concluíram que, embora uma
haste cimentada mais curta tenha potencial para melhorar o seu ajuste no canal
medular isso pode induzir as tensões a se concentrarem na extremidade distal da
haste, aumentando o risco de afrouxamento asséptico. Dessa forma, o encurtamento
da haste femoral não pode ser recomendado na substituição total do quadril canino.
O uso de comprimentos de pescoço variáveis provavelmente não aumenta o risco de
falha na haste femoral.
Ao comparar o movimento do implante e as propriedades mecânicas de falha
entre o fêmur implantado com uma haste BioMedtrix® tradicional e o fêmur implantado
com uma haste BioMedtrix® modificada (com um parafuso de bloqueio incorporado),
verificou-se, por meio de um carregamento cíclico axial, mimetizando a caminhada, o
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galope e o trote, que o subsidence do implante tradicional foi maior do que o implante
bloqueado (BUKS et al., 2016). As cargas máximas suportadas e o momento de falha,
foram maiores também para o modelo bloqueado. Consequentemente, concluíram
que, o acréscimo de um parafuso bloqueado melhorou a estabilidade da construção e
o subsidence do implante (BUKS et al., 2016). O uso da haste bloqueada pode
diminuir o subsidence no pós-operatório, porém, os efeitos in vivo do parafuso de
bloqueio na osteointegração, na remodelação óssea e no stress shielding, são
desconhecidos (BUKS et al., 2016).
A fim de determinar se um implante maior em posição neutra tem distribuição
de deformação mais homogênea e, consequentemente, mais resistente ao
subsidence e se hastes subdimensionadas em posição varo são mais estáveis do que
as hastes subdimensionadas em posição neutra, realizou-se um estudo utilizando
doze fêmures divididos em três grupos (PERNELL et al., 1994). No grupo 1, as hastes
femorais foram colocadas em posição neutra com preenchimento máximo. No grupo
2 as hastes femorais tinham tamanho inferior e foram colocadas em posição neutra
(PERNELL et al., 1994). Já o grupo 3, continham hastes femorais de tamanho inferior,
colocadas em posição de varo. Uma carga de 10 Newton (N) a 300 N, em compressão
axial e a uma taxa de 25 N/s, fora aplicada em cada uma das amostras (PERNELL et
al., 1994). Os resultados evidenciaram que a distribuição da deformação, em todos os
fêmures implantados, foi diferente quando comparados aos fêmures intactos
(PERNELL et al., 1994). Todavia, os fêmures com implantes maiores, colocados em
posição neutra, apresentavam menor desvio (PERNELL et al., 1994). O subsidence
foi significativamente maior para o implante subdimensionado em posição neutra
(PERNELL et al., 1994). Não houve diferença no subsidence entre os grupos com a
haste maior em posição neutra e a haste subdimensionada em posição de varo
(PERNELL et al., 1994). A variável mais importante que diminuiu o subsidence
aumentou o ajuste lateral do implante (PERNELL et al., 1994). Desse modo,
compreendeu-se que um implante maior colocado em posição neutra permite ajuste
mais uniforme, melhorando a distribuição das cargas (PERNELL et al., 1994). O
implante maior em orientação neutra apresentou diminuição significativa no
subsidence em comparação com o grupo com hastes subdimensionadas em posição
neutra (PERNELL et al., 1994). A colocação de um implante pequeno na orientação
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varo, melhorou o ajuste do implante no aspecto distolateral e proximomedial,
reduzindo o subsidence. No entanto, nessas áreas de concentração e contato do
implante, geraram aumento da tensão (PERNELL et al., 1994).
De maneira geral, os resultados obtidos nos testes biomecânicos in vitro
fornecem informações pré-clínicas importantes (SCHEERLINCK e CASTELEYN,
2006; GHEDUZZI e MILES, 2007; SCHMIDUTZ et al., 2017). Uma vez que avaliaram
o desempenho de sistemas de fixação de fraturas e próteses articulares, permitindo
aos cirurgiões e engenheiros a realização de melhorias, sob condições controladas
de laboratório, de determinadas técnicas cirúrgicas e no design de um novo implante
em potencial (FOTTNER et al., 2009; WIK et al., 2011; BIEGER et al., 2013;
ENOKSEN et al., 2014; ENOKSEN et al., 2016; SCHMIDUTZ et al., 2017). Sendo
assim, auxiliam os pesquisadores a decidir se devem prosseguir em estudos clínicos
subsequentes em animal vivo ou seres humanos, impedindo a introdução precoce ou
a permanência de aparelhos ortopédicos inadequados no mercado e sua implantação
na população doente (ZDERO e BOUGHERARA, 2010). Diante do exposto,
atualmente há reconhecimento crescente da necessidade de abordagem baseada em
provas fidedignas para a apresentação de novos dispositivos ortopédicos no mercado,
seguindo uma hierarquia sequencial de avaliações, iniciando-se com testes
biomecânicos básicos (ZDERO e BOUGHERARA, 2010).
Adverte-se que os métodos experimentais buscam reproduzir as diferentes
orientações de carga impostas no osso durante a execução de atividades diárias
comuns, como sentar, levantar, saltar, correr, caminhar, subir e descer escadas
(TAYLOR et al., 1996; DUDA et al., 1998). No entanto, atualmente, não é possível
mimetizar a ação das cargas sobre todas as variáveis durante um teste biomecânico,
pois não há equipamento capaz de criar simultaneamente todas as tensões (cargas)
(TAYLOR et al., 1996; DUDA et al., 1998).

OBJETIVOS
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OBJETIVOS GERAIS

Buscou-se, por meio de estudo biomecânico, determinar qual dos dois
modelos, a seguir apresentados, possuem maior resistência (N/mm) à força máxima
(N) de flexo-compressão estática no eixo axial, assim como, comparar os valores de
deflexão (D) e energia (E) entre os dois conjuntos.

3.1

•

Objetivos específicos

Determinar qual dos dois modelos de hastes femorais tem melhor desempenho
ao evitar, ou impedir, o afundamento (subsidence).

MATERIAL E MÉTODOS
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4

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido nas instalações da Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias da Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Jaboticabal (SP) e no
Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.
A metodologia adotada no presente trabalho foi aprovada pela Comissão de
Ética em Experimentação Animal (CEUA) da FCAV Jaboticabal, sob o protocolo
nº16938/16.

4.1

Implantes ortopédicos

Os implantes metálicos utilizados neste estudo foram confeccionados em aço
inoxidável cirúrgico e recobertos por uma liga de Cr – Co – Mo (ASTM F75). A
diferença entre os dois implantes utilizados neste experimento é a presença de um
colar, próximo ao colo femoral da Haste A, enquanto o implante B apresenta uma
região proximal mais abaulada (Figura 1). Ressalta-se que ambos implantes foram
submetidos ao tratamento da superfície com jateamento de microesferas de vidro
(acabamento acetinado) e recobertos por um revestimento de plasma de titânio. A
Haste Femoral A1,2 continha este recobrimento de titânio apenas na sua porção
proximal, já a Haste Femoral B1,2 possuía o revestimento ao longo de toda sua
extensão (Figura 2).
Quanto ao dimensionamento, os implantes apresentavam diferentes medidas
(Haste A difere da Haste B), pois havia diferentes tipos de conformação morfológica
óssea entre os indivíduos. Devido à multiplicidade desta característica, almejou-se
uniformizar as amostras, assim, utilizou-se implantes A, de tamanho 7 e 8, e implantes
“B”, de dimensionamento 6 e 7. As mensurações foram realizadas por um paquímetro3
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
3
ZAAS Precision – Martinelli Ferramentas de Precisão, Sertãozinho (SP) – Brasil.
1
2
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de 6 polegadas e por uma balança4, ambos digitais e devidamente calibrados. As
variáveis abalizadas foram: peso (g); comprimento (mm); largura proximal, média e
distal (mm) e espessura proximal, média e distal (mm) (Figura 3).

Figura 1. Diferenças estruturais entre o
design da Haste A e da Haste B. Note,
área de aumento, que o implante A
possui uma extensão do colo femoral
(colar). A Haste B, na sua porção
proximal (área em destaque verde
apresenta um abaulamento com chanfros
oblíquos (seta branca).

Figura 2. Diferenças estruturais entre o
design da Haste A e da Haste B. Note,
área de aumento, que o implante A possui
uma extensão do colo femoral (colar). A
Haste B, na sua porção proximal (área em
destaque
verde)
apresenta
um
abaulamento com chanfros oblíquos (seta
branca).

As cabeças femorais5,6 utilizadas para compor o conjunto protético e
proporcionar contato com a cúpula acetabular, foram confeccionadas de aço
inoxidável cirúrgico recobertas por uma liga de Cr – Ni – Mo (ASTM F138). Estes
implantes também se diferem entre si, quanto ao seu dimensionamento, assim,
utilizaram-se amostras compatíveis com as respectivas hastes, ou seja, empregou-se
as cabeças de classificação +0, isto é, neutra, quanto a espessura do colo femoral,
nas hastes A e nas hastes B, ambas de 17 mm.
A cúpula acetabular7,8 foi utilizada nesta pesquisa como um tutor, a fim de
manter o corpo de prova em posição vertical enquanto aplicava-se a força de flexo-

Marte Balanças e Equipamentos, São Paulo (SP) – Brasil.
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
6
Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
7
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
8
Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
4
5
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compressão no eixo axial das amostras. De tal modo, esta não foi objeto de estudo
da investigação. Todavia, este implante é constituído por um par tribológico de
UHMWPE (Ultra-high molecular-weight polyethylene – polietileno de alto peso
molecular) (ASTM F648) e aço inoxidável cirúrgico recoberto por Cr – Co – Mo (ASTM
F75). Adicionalmente, em sua superfície há um jateamento de titânio que recobre toda
a extensão da cúpula acetabular.

Figura 3. Figura demonstrativa das respectivas
porções que foram mensuradas para determinar o
dimensionamento das hastes. Comprimento (linha
tracejada - a), Largura (linha tracejada – b1, b2 e
b3) e Espessura (linha tracejada – c1, c2 e c3).

4.2

População amostral

A fim de minimizar os vieses causados pela interferência de variáveis entre os
indivíduos, tais como a idade, a densidade mineral, a porosidade, a mineralização e a
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morfologia óssea, as quais podem alterar os resultados biomecânicos (DALABRIDA
et al., 2005), optou-se por realizar um ensaio experimental comparativo, utilizando
fêmures de uma mesma amostra, isto é, sempre empregando o implante A em um dos
fêmures e o implante B, no contralateral. Para determinar qual dos antímeros portaria
o modelo A ou o B, foi realizado um sorteio.
Foram selecionados 20 pares de fêmures de cães adultos. Todos os fêmures
foram obtidos no hospital veterinário da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias
da Unesp Jaboticabal, provenientes de animais que foram eutanasiados ou que
vieram a óbito. Ressalta-se que a causa da morte não teve relação com a inclusão do
animal neste estudo.
Todas as amostras foram adquiridas num prazo máximo de duas horas após
a morte ou eutanásia do indivíduo. As peças foram obtidas por dissecção romba do
local, com o auxílio de um bisturi, tesoura de Mayo e pinças cirúrgicas. Uma incisão
latero-cranial de pele fora realizada no aspecto lateral da coxa, sentido do trocânter
maior até a articulação fêmorotibiopatelar, seguida de incisão da fáscia lata ao longo
da margem cranial do músculo bíceps femoral. O bíceps femoral e o vasto lateral
foram rebatidos, para que houvesse exposição da diáfise femoral. Em seguida, todos
os tecidos moles adjacentes ao osso foram resseccionados e o fêmur liberado de suas
respectivas inserções articulares.
Logo em seguida, foi removido o periósteo e todo resquício muscular que
estava aderido à superfície óssea do fêmur. As peças foram envoltas por compressas
úmidas em solução fisiológica, colocadas em embalagens plásticas com dimensões
apropriadas e individuais, ou seja, cada embalagem continha um par de fêmur de um
mesmo indivíduo. Após a identificação de cada amostra com caneta não
hidrossolúvel, os corpos de prova foram conservados em freezer convencional, a uma
temperatura de -24ºC. As informações contidas em cada embalagem descreviam o
número da amostra e o peso do animal.
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4.3

Densidade mineral óssea e conteúdo mineral ósseo

Todas as amostras foram submetidas à analise densitométrica, as quais foram
realizadas no Laboratório de Anatomia Macroscópica do Departamento de Morfologia
e Fisiologia Animal na FCAV, UNESP. Mensuraram-se os valores de conteúdo mineral
ósseo (BMC) e densidade mineral óssea (BMD), no aparelho de absorciometria por
raios X em duas energias DXA Hologic9 (Dual-Energy X-ray Absorptiometry). Esse
aparelho emite fótons que são colimados em um feixe que atravessam a estrutura
analisada até alcançar o detector, local onde é registrado a intensidade do feixe
transferido. O mecanismo se movimenta de um lado para o outro, formando as linhas
de varredura que irão compor a imagem. As mensurações foram realizadas mediante
a emissão de feixes de raios X em diferentes níveis de energia, criando picos
fotoelétricos entre 80 e 140 kV e 3 mA/s (Figura 4).
A fim de verificar o controle de qualidade do equipamento, antes do
escaneamento o aparelho foi calibrado utilizando um modelo (Hologic DXA Quality
Control Spine Phantom) fornecido pelo fabricante. Este objeto possui 54.4 cm2 de
área, 51.1 g de conteúdo mineral ósseo e 0.94 g/cm 2 de densidade mineral óssea. O
exemplar foi posicionado sobre a mesa, no sentido proximal para o caudal, e uma
varredura foi efetuada. Os valores dos dados foram computados automaticamente e
o valor obtido, comparado com o valor esperado (determinado previamente pelo
fabricante, no momento da instalação). Para amostras pequenas, menores que 50 cm,
necessita-se, segundo o fabricante, fazer uma segunda calibração utilizando um outro
modelo (Rat Step Phanton). Menor e em escala de densidade, o objeto é utilizado
para determinar a área de varredura da amostra. Se o valor obtido diferir em mais de
1,5% do valor esperado, deve-se repetir a medida e, mantendo a diferença,
recomenda-se interromper seu uso. As imagens foram analisadas com o auxílio do
software Hologic Discovery Wi10. Uma vez obtida, as regiões de interesse são
selecionadas, neste caso, todo o corpo amostral do fêmur (área).

Marte Balanças e Equipamentos, São Paulo (SP) – Brasil.
DXA Hologic, Marlborough (Massassuchtes) – EUA.
10
Hologic Discovery Wi for DXA Hologic, Marlborough (Massassuchtes) – EUA.
9
9
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Ressalta-se, que todas as amostras foram, previamente, pesadas e
mensuradas, no que se refere ao comprimento e área do fêmur. A pesagem foi
realizada empregando uma balança digital11 e, para a mensuração do comprimento
do fêmur, utilizou-se um paquímetro digital de 12 polegadas12, ambos devidamente
calibrados. Em seguida, as medidas captadas foram inseridas no software10
desenvolvido pelo fabricante do equipamento.

Figura 4. Uma das amostras (corpo de prova 2, antímero esquerdo) sendo submetida
à análise densitométrica. O ponto formado pelos eixos dos dois feixes de laser
centraliza o modelo para que o aparelho realize as mensurações de forma
homogênea por toda a extensão do fêmur. No monitor, visualiza-se os dados obtidos,
bem como a presença de uma imagem bidimensional do elemento que fora avaliado.

11
12

Marte Balanças e Equipamentos, São Paulo (SP) – Brasil.
ZAAS Precision – Martinelli Ferramentas de Precisão, Sertãozinho (SP) – Brasil.
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4.4

Avaliação radiográfica – Momento 1

Após a coleta das amostras, os 20 pares de fêmures foram radiografados, em
posicionamento craniocaudal e mediolateral, no Serviço de Radiologia da Faculdade
de Ciências Veterinárias da Unesp Jaboticabal, com o objetivo de descartar qualquer
amostra que apresentasse sinais de fragilidade, como as fraturas, as fissuras, as
neoplasias e as formações osteoartríticas graves. Adicionalmente, este estudo
também fora conduzido para indicar o diâmetro do canal medular, de tal modo, por
meio de um template que mimetiza o dimensionamento dos implantes, determinou-se
qual amostra deveria receber sua respectiva haste.
As imagens foram avaliadas principalmente quanto ao que se refere às
características ósseas e radiográficas da borda proximal do trocânter maior, borda
medial do trocânter maior, base da fossa trocantérica e borda caudal do colo femoral,
pois são referências importantes para posicionar o template.
Todos os exames foram realizados utilizando o mesmo aparelho radiográfico13
e as imagens digitalizadas pelo CR30-X AGFA14, conectado ao programa NX15. A
técnica radiográfica adotada, foi de 100 mA, 55 kV, 4 mA/s, há um metro de distância
do foco, fora da gaveta da mesa radiográfica e com a presença de um magnificador
de 10 cm, posicionado ao lado de cada corpo de prova.

4.5

Determinação do diâmetro das hastes

A inserção das hastes A e B foram determinadas a partir das medidas do
diâmetro do canal medular, obtidas pelas radiografias de cada corpo de prova. Assim,
avaliou-se a sobreposição do template da Haste A (Anexo 1) e do template da Haste

Siemens® RG150/100gl, Munique – República Federativa da Alemanha.
CR30-X AGFA, Mortsel – Bélgica.
15
NX, Mortsel – Bélgica.
13
14
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B (Anexo 2) sobre as referências anatômicas descritas acima, determinando o
alinhamento ideal do eixo axial femoral.
Para tal, se sobrepôs ambos templates em cima de cada radiografia, primeiro
na projeção craniocaudal, avaliando o alinhamento da haste até o contato com o
endósteo e verificando o preenchimento do canal, que obrigatoriamente foi de 85% a
90% (MINTO et al., 2011). Em seguida, verificou-se o alinhamento da haste com o
nível da ostectomia a ser realizada, faceando-o com a borda proximal do trocânter
maior (Figura 5). Já, na projeção mediolateral, foi observado o comportamento do
template, quanto ao alinhamento da impressão do implante perante sua extremidade
no terço distal (Figura 5), isto é, constatando se o preenchimento do canal era, de fato,
85 a 90%. Essa mensuração é importante pois algumas amostras podem apresentar
desvios no eixo axial do fêmur, o que comprometeria a inserção neutra da haste. Estas
recomendações foram seguidas de acordo com as sugestões de Minto et al. (2011).

Figura 5. Imagem evidenciando, na projeção craniocaudal, o alinhamento do
template de ambos implantes (A) com o nível da ostectomia a ser realizada, faceandoo com a borda proximal do trocânter maior. O ângulo formado entre as linhas
vermelhas representa o ângulo de inclinação da cabeça femoral, já o ângulo formado
entre as linhas brancas tracejadas representa o ângulo de ressecção do colo e da
cabeça femoral, 30º. O lado B representa, na projeção mediolateral de ambos corpos
de prova, o alinhamento da impressão do implante perante sua extremidade no terço
distal. A linha tracejada em vermelho, representa o eixo axial que bissecciona o fêmur.
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Todas as mensurações foram obtidas utilizando os templates representativos
para 108% de magnificação, já que as imagens foram obtidas com o chassi fora da
gaveta (bucky) da mesa radiográfica.

4.6

Procedimento de implantação: colocação dos implantes

Foram escolhidos, fundamentado nos resultados das análises anteriores, oito
amostras de pares de fêmures, ou seja, 16 corpos de prova.
Nos fêmures, descongelados à temperatura ambiente e envolvidos por uma
gaze umedecida em solução salina, cada fêmur, esquerdo e direito, implantou-se uma
haste femoral com cabeça intercambiável. Segundo preconizado por Minto et al.
(2011) a ostectomia da cabeça e do colo femoral foi realizada em posição neutra,
quanto à anteversão e retroversão do colo femoral, numa inclinação de 30º, partindo
do trocânter maior em direção ao trocânter menor, porém sem comprometê-lo, isto é,
deixando a linha da ostectomia ± 0,5 cm acima do trocânter menor (Figura 6), para tal
utilizou-se um guia de corte (Figura 6), disponível junto à caixa de instrumentais da
prótese, e uma serra oscilatória16.
Para aplicação do componente femoral propriamente dito, foi feito o preparo
do canal medular, ou seja, previamente à inserção definitiva da haste, fresou-se cada
um dos corpos de prova. Deste modo, utilizou-se raspas específicas17,18, que foram
empregadas progressivamente no preparo do canal até que a prótese escolhida fosse
posicionada e fixada sob pressão adequada. Ressalta-se que para cada modelo de
haste femoral havia um conjunto de raspas iguais e um conjunto de designs de
fresas19,20 diferentes, assim, para a inserção da haste A, utilizou-se as fresas
pertinentes a este modelo e, para as hastes B, outro modelo correspondente.

Synthes Oscillating Saw II, Palm Beach Gardens (Florida) – EUA.
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
18
Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
19
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
20
Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
16
17

43
Material e Métodos

Primeiramente, para perfurar o canal medular utilizou-se um pino de
Steinmann21 de 3,2 mm, inserido pela fossa intertrocantérica, por meio do uso de uma
perfuratriz22 de alta rotação. Em seguida, expandiu-se o canal utilizando uma broca23
de 4,5 mm e, progressivamente, uma fresa de corte 5 mm e outra de 8 mm (Figura 7).
Após a expansão do canal com a perfuratriz, foi realizado uma segunda fase de
fresagem com uma sequência de raspas específicas de diferentes tamanhos (Figura
8), até o momento que antecedesse ao tamanho da haste femoral determinada para
cada corpo de prova. Cada raspa fora inserida em posição neutra, a fim de manter o
alinhamento axial durante a fresagem.
A inserção do componente femoral, independentemente do tipo de haste (A
ou B), fora realizada segurando o colo do implante, sem tocar as partes porosas. Em
seguida, impeliu-se o implante até ¾ do comprimento total da haste e por fim, utilizouse um impactador24,25, para que a haste fosse introduzida e permanecesse sob pressfit (Figura 8).

Figura 6. Em A, observa-se a ressecção da cabeça e do colo femoral, realizada numa
inclinação de 30º (área em destaque), no sentido do trocânter maior em direção ao
trocânter menor, sem comprometê-lo, isto é, deixando a linha da ostectomia ± 0,5 cm
acima do trocânter menor (b). A linha tracejada amarela bissecciona o fêmur, eixo
axial (a) e forma com a linha tracejada branca o ângulo de 30º. A linha tracejada em
preto, determina o ângulo de inclinação do colo do implante. No lado B da imagem,
note o guia de corte que fora utilizado para promover a ostectomia em 30º, em relação
ao eixo axial do fêmur (a).
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
Synthes – Compact Air Drive II, Eimattstrasse (Oberdorf) – Switzerland.
23
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
24
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
25
Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
21
22
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Figura 7. Para penetrar o canal medular utilizou-se um pino de Steinmann de 3,2 mm
(A), inserido na fossa inter trocantérica. Após, expandiu-se o canal empregando uma
broca de 4,5 mm (B), uma fresa de corte 0,5 mm (C) e outra de 0,8 mm (D).

Figura 8. Depois da expansão do canal, realizou-se uma fresagem, aplicando uma
sequência de raspas de diferentes tamanhos (A e B), até a ocasião que antecedesse
ao tamanho da haste femoral, ou seja, para um implante A, de número 8, fresou-se
o canal aplicando uma fresa número 6 e, subsequentemente, uma 7. Para realizar a
implantação da haste, segurou-se o colo do implante, sem tocar as partes porosas e
o conduziu para o interior do canal (C). A fim de que o implante fosse introduzido sob
press-fit, utilizou-se um impactador (D).
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4.7

Avaliação radiográfica – Momento 2

Todos os corpos de prova foram novamente radiografados, antes do ensaio
biomecânico, a fim de descartar anormalidades ósseas e se certificar do correto
posicionamento dos implantes.

4.8

Ensaios mecânicos

Foram realizados ensaio de flexo-compressão estático do conjunto
fêmur/prótese, com aplicação de uma força na direção vertical comprimindo a cabeça
da prótese (Figura 9).

Figura 9. Imagem representativa do ensaio de flexocompressão estático do conjunto fêmur/prótese, com
aplicação de uma força na direção vertical
comprimindo a cabeça da prótese (seta vermelha). A
linha tracejada branca ilustra o ângulo de inclinação
do colo e da cabeça femoral.
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Para a padronização da força e, velocidade de deslocamento, determinação
das cargas iniciais e conhecimento do momento de falha dos implantes, foi realizado
um teste piloto em cada um dos modelos de prótese, utilizando, uma amostra do CP
A e uma amostra do CP B. O fim do teste foi determinado quando houve a falência do
sistema. Estes ensaios de flexo-compressão estático foram realizados no Laboratório
de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, para tal, foi
empregada uma máquina de ensaio universal EMIC26 (capacidade máxima de 10000
kgf) (Figura 10). Durante o teste, dentro do regime elástico, foi aplicada uma força de
250 N, correspondente a 50% da força máxima observada durante o ensaio piloto,
utilizado para a padronização da força a ser aplicada, bem como, determinar o limite
de resistência do sistema (haste/corpo de prova). Os testes foram suscitados até a
falência do sistema. A célula de carga utilizada foi de 1961,33 N (200 kgf), já a
velocidade utilizada para promover o deslocamento foi de 0,5 mm/min, em todos os
corpos de prova (Figura 11). Todos os testes foram efetuados com as amostras em
temperatura ambiente, média de 22ºC.

A
Figura 10. Máquina de ensaio universal EMIC, modelo DL10.000 (A), com
capacidade máxima de 10000 kgf, na execução de ensaios biomecânicos. Este
equipamento destina-se à realização de ensaios de tração, compressão e flexão.
Projetado para operar sobre bancada é dotada de dupla coluna, permitindo que os
ensaios sejam realizados no quadrante inferior (B).
26

EMIC26, modelo DL 10.000, São José dos Pinhais (PR) – Brasil.
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A
Figura 11. Dentro do regime elástico, empregou-se uma força de 250 N (seta
vermelha), correspondente a 50% da força máxima observada durante o ensaio
piloto. A célula de carga utilizada foi de 1961,33 N (200 kg) e a velocidade utilizada
para promover o deslocamento foi de 5 mm/min, em todos os dois modelos de corpos
de prova (A e B).

Para o apoio e permanência dos corpos de prova durante o ensaio de flexocompressão axial, foi criada uma base de apoio em polimetilmetacrilato27, envolvendo
a extremidade distal de cada fêmur (Figura 12). Adicionalmente, a cúpula
acetabular28,29 (tamanho 28 mm), foi adaptada, como descrito anteriormente, a fim de
manter o corpo de prova em posição vertical enquanto aplicava-se a força de flexocompressão no eixo axial das amostras. Para tal, empregou-se o polimetilmetacrilato
na superfície convexa do implante acetabular, a fim de inserir um parafuso sextavado
com roscas finas e centrais sobre o seu vértice. Em seguida, desgastou-se as arestas
para que a parte côncava ficasse em contato adequado com a cabeça femoral (Figura
13).
Objetivou-se criar um eixo femoral a um ângulo de 15º no plano vertical
coronal. Ressalta-se que o aumento da temperatura decorrente da reação exotérmica

JET – Acrílico Auto Polimerizante –, Bombinhas (SC) – Brasil.
Cãomédica – Comércio de Material Cirúrgico Veterinário, Campinas (SP) – Brasil.
29 Vetimplan – Implantes Veterinários, Rio Claro (SP) – Brasil.
27
28
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promovida pela polimerização da resina, fora controlada mediante o uso de solução
fisiológica em temperatura a 20ºC (ambiente).

Figura 12. Base de apoio, em polimetilmetacrilato, desenvolvida
para que as amostras permanecessem em plano vertical. A
resina foi inserida na extremidade distal de cada fêmur, formando
um cubo, permitindo que uma das faces ficasse em contato com
o plano horizontal do equipamento. Em A, base de apoio do CP7,
em B, nota-se o apoio proporcionado com a base utilizada
durante o piloto.
A máquina apresentava o software30 específico que forneceu, após a
execução dos testes de flexo-compressão, a força máxima suportada pelo conjunto
fêmur/implante, a deflexão, a rigidez relativa e a energia absorvida durante o ensaio
de cada uma das amostras utilizadas.
A falha do teste de compressão axial foi considerada quando houve a ruptura
dos corpos de prova.

30

Tesc versão 3.04, São José dos Pinhais (PR) – Brasil.
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Figura 13. Cúpula acetabular (28 mm) adaptada, para tal
empregou-se o polimetilmetacrilato na superfície convexa do
implante acetabular, a fim de inserir um parafuso sextavado de
roscas finas sobre o seu vértice (A). Em seguida, desgastou-se
as arestas para que a parte côncava ficasse em contato
adequado com a cabeça femoral (B).

4.9

Análise estatística

Para a comparação entre dois grupos (Grupo Haste A e Grupo Haste B), foi
utilizado um delineamento em blocos ao acaso, com dois tratamentos e 8 para cada
um dos tratamentos. Assim, a estatística do presente estudo foi realizada com ajuda
do software R31.
Inicialmente foi testada a homocedasticidade das variâncias (teste de Bartlett)
e a distribuição normal (teste de Shapiro-wilk). As variáveis resultantes da análise de
densitometria foram comparadas entre os grupos por meio do teste T-Student a fim
de comprovar a homogeneidade das unidades amostrais. Subsequentemente, as
variáveis obtidas do teste de flexo-compressão foram comparadas entre os grupos
pela análise de variância (ANOVA) em um delineamento casualizado em blocos
31
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(animal). A significância foi fixada para todos os testes em 95% (p≤0,05) e os dados
apresentados como a média ± o desvio padrão (DP). Quando o teste demonstrou
diferença estatística significativa, também se utilizou o teste de Tukey.
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RESULTADOS

As mensurações do dimensionamento dos implantes foram realizadas para
averiguar a homogeneidade entre as amostras, para que a divisão entre os grupos
amostrais evidenciasse dados acurados, dessa forma, foi possível afirmar que as
hastes femorais (A e B), apresentavam os mesmos dimensionamentos fornecidos pelo
fabricante. Todavia, divergiam-se entre si nas variáveis abalizadas. A Tabela 1
evidencia os valores obtidos em cada uma das variáveis.

Tabela 1. Dimensionamento dos modelos das Hastes A (haste com o colar) e B
(implante abaulado no terço proximal), as quais foram utilizadas para compor os
corpos de prova.

Peso (g)
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Largura (mm)
Largura (mm)
Espessura (mm)
Espessura (mm)
Espessura (mm)

HASTE MODELO A
Tamanho 7
Tamanho 8
40,6
56,39
65,98
72,64
14,46
15,73
11,64
8,73
5,84
7,14
9,13
10,07
8,93
9,90
5,08
9,76

HASTE MODELO B
Tamanho 6
Tamanho 7
35,48
50,64
58,54
67,34
14,05
16,17
10,10
12,24
5,64
6,66
7,97
9,64
7,42
8,57
6,23
6,00

Os exames radiográficos realizados previamente aos testes biomecânicos
demonstraram uma homogeneidade no preparo das amostras. No momento 1, dentre
as 20 amostras, não foram identificadas alterações ósseas capazes de inutilizar o
modelo, isto é, não haviam fraturas, fissuras ou remodelamento ósseo ao longo da
extensão óssea que comprometesse a exequidade do estudo.
Durante a montagem dos sistemas, três amostras do grupo B foram
inutilizadas, pois ambas sofreram fratura no momento da inserção da haste com o
impactador, ou seja, não foi possível assegurar que as hastes permaneceriam sob
press fit, optou-se, portanto, pela remoção destes modelos do n total amostral.
No momento radiográfico 2, uma amostra do grupo B foi descartada, pois
identificou-se a presença de fratura longitudinal (oblíqua longa), completa, segmentar
em região do terço proximal da metáfise femoral, próximo ao centro axial do fêmur.
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Observou-se também se os implantes foram inseridos conforme a descrição
metodológica, ou seja, em posicionamento neutro. Dessa forma, não foi identificado
posição varo ou valgo dos implantes.
As 4 amostras que foram descartadas (20% das amostras totais) continham,
no momento da inserção ou no momento radiográfico 2, a Haste B. dessa forma, não
foram observadas adversidades durante a implantação da Haste A, assim como no
momento radiográfico 2.
Diante da metodologia aplicada e em detrimento das análises anteriores,
selecionaram-se e realizaram-se os testes em oito pares de fêmures, 16 corpos de
prova (Tabela 2). Ressalta-se que, as amostras que não abarcavam os pré-requisitos
para constituírem a população amostral desta pesquisa, foram descartadas.
De tal modo, foi possível dividir as amostras em dois grupos. Grupo A,
constituído pelas amostras CP1 Direito, CP2 Direito, CP3 Direito, CP4 Esquerdo, CP5
Esquerdo, CP6 Esquerdo, CP7 Esquerdo, CP8 Direito e o Grupo B composto pelos
modelos CP1 Esquerdo, CP2 Esquerdo, CP3 Esquerdo, CP4 Direito, CP5 Direito, CP6
Direito, CP7 Direito, CP8 Esquerdo (Tabela 2).

Tabela 2. Identificação das montagens utilizadas para realizar os testes de flexocompressão axial estático e suas respectivas opções de tratamento (A, haste com o
colar e B, implante abaulado no terço proximal), e os respectivos tamanhos das hastes
utilizadas para conduzir o teste.
Corpo de Prova
1
2
3
4
5
6
7
8

Fêmur
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo

Haste
A
B
A
B
A
B
B
A
B
A
B
A
B
A
A
B

Tamanho da Haste
8
7
7
6
8
7
7
7
7
8
6
7
6
7
7
6
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As análises estatísticas das respectivas variáveis da densitometria óssea
revelaram similaridade entre as amostras selecionadas para o grupo A e para o grupo
B (Tabela 3), ou seja, ambos os grupos eram homogêneos, não houve diferença
significativa ente os grupos, onde o valor de p≥0,05.

Tabela 3. Comparação das variáveis densitométricas e de composição corporal entre
dois grupos de modelos ósseos (corpo de prova – fêmur) a fim de implementar uma
haste não cimentada. Os valores correspondentes das variáveis resultantes são
expressos em média (±) e desvio padrão (DP).
Grupo A

Grupo B

Valor P

Peso (g)

110,92±25,41

107,44±26,39

0,7920

Comprimento (cm)

19,69±1,56

19,63±1,75

0,9350

Área (cm2)

42,81±4,51

42,67±4,63

0,9522

BMC (g)

21,33±4,50

21,65±4,69

0,8935

BMD (g/cm2)

0,49±0,06

0,50±0,07

0,8167

As variáveis obtidas durante o teste biomecânico de flexo-compressão axial
estático, em fêmures com haste A e B, são: Força Máxima (FM) suportada pelos
implantes, Deflexão (D), Resistência (R) da montagem e Energia (En) suscitada até a
falência. Deste modo, durante o teste, o Grupo B exibiu valores significativamente
maiores (p≤0,05) para as variáveis resultantes deste estudo, com exceção da Rigidez
que, estatisticamente, considerou-se similar entre os dois grupos (p≥0,05) (Tabela 4)
(Figura 14)

Tabela 4. Comparação das variáveis do teste biomecânico de flexo-compressão axial
entre dois modelos de implantes não cimentado, Grupos A e B. Os valores
correspondentes das variáveis resultantes são expressos em média (±) e desvio
padrão (DP).
Variável
Flexo-Compressão Axial
Força Máxima (N)

Grupo A

Grupo B

Valor P

1347±357a

1805±123b

0,0069ab

Deflexão (mm)

5547±2639a

10033±3998b

0,0056ab

Rigidez (N/mm)

860±160 a

1011±305 a

0,2031 aa

Energia (N.mm)

6203±3488a

12885±5056b

0,0054ab

a, b = Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa, com p≤0,05.
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A média da força máxima no teste de compressão axial para o Grupo A foi de
1347±357 N e, para o Grupo B, de 1805±123 N. Observou-se diferença estatística
significativa entre os implantes (B>A), onde p≤0.05. As amostras que continham o
implante do tipo B foram superiores, ao suportar as forças de flexo-compressão,
quando comparado com os corpos de prova que possuíam a Haste A.

Figura 14. Representação gráfica da relação entre os grupos (A
e B) e a força máxima (A), rigidez (B), deflexão (C) e energia (D)
a significância foi fixada, pelo teste de Tukey, para todos os
testes em 95% (p<0,05) e os dados apresentados como a média
± o desvio padrão.
A média da deflexão para o Grupo A foi de 5547±2639 mm e, para o Grupo
B, de 10033±3998 mm. Houve diferença estatística significativa entre os implantes
(B>A), onde p≤0.05. As amostras que continham o implante do tipo B foram
superiores, ao suportar as forças de flexo-compressão, no que se refere à deflexão,
quando comparado com os corpos de prova que possuíam a haste A.
A média do módulo de deformação elástica, expresso em rigidez, no Grupo A
foi de 860±160 N/mm, já no Grupo B, de 1011±305 N/mm. Foi possível observar que
não há diferença estatística significativa entre os implantes (B=A), onde p≥0.05.
Assim, as amostras da Haste femoral B são, estatisticamente iguais, quanto à rigidez,

56
Resultados

ao suportar a força de flexo-compressão axial, quando comparado aos corpos de
prova do grupo A.
Para a variável Energia, a média da força máxima para o Grupo A foi de
6203±3488 N.mm, já para o Grupo B, foi de 12885±5056 N.mm. Observou-se
diferença estatística significativa entre os implantes (B>A), onde p≤0.05. As amostras
que continham o implante do tipo B foram superiores, no que se refere à quantidade
de energia absorvida pelo sistema, quando comparado com os corpos de prova que
possuíam a Haste A.

DISCUSSÃO
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DISCUSSÃO

As técnicas in vitro para a avaliação da estabilidade de implantes são
ferramentas uteis e desejáveis para a indústria da engenharia ortopédica, assim como,
para os cirurgiões e ortopedistas de modo geral, pois tem o potencial de testar as
variáveis de um projeto e identificar se o implante é inadequado antes dos ensaios
clínicos (LEGAL, 1987; AMBROSE et al., 2002; PEARCE et al., 2007; WANCKET,
2015). De uma forma geral, busca-se compreender a mecânica da interação
(osso/implante), principalmente quando se trata de implantações com diferentes
modelos, e quantificar as diferenças entre as montagens, de maneira a reproduzir
situações de carga. Assim tentativas nesta direção têm sido feitas por inúmeros
pesquisadores. Todavia,

na medicina veterinária, estes estudos não são

frequentemente encontrados, sobretudo quando se trata de dois modelos de hastes
femorais, não cimentada, modular, redesenhadas e nacionais.
A liga metálica utilizada na constituição das hastes femorais, testadas no
presente estudo, foram confeccionadas em aço inoxidável cirúrgico e recobertos por
uma segunda liga de Cr-Co-Mo (ASTM F75), sabidamente biocompatível
(KONTTINEN et al., 2005; GOMES, 2009). Adicionalmente, segundo Gomes (2009),
as ligas de Cr-Co-Mo (ASTM F75, F90, F62, F63, entre outras) são resistentes à
corrosão e produzem debris mais finos, já, a liga de aço inoxidável, devido à
microestrutura, permite uma maior concentração de carbono, cujo carbonetos
resultantes encontram-se dispersos no interior das partículas e em seus contornos,
assim sua precipitação resulta em maior resistência e maior dureza da liga. Desta
forma, a associação destas duas ligas caracteriza-se por elevada resistência
mecânica e a corrosão. É importante dizer que, independente do material constituinte
da liga, a movimentação, o carregamento cíclico ou qualquer outro mecanismo de
desgaste entre a interface osso/implante, produzirá partículas ou debris, que podem,
por mecanismos mecânicos ou biológicos, levar à soltura e a destruição óssea
progressiva, comprometendo a longevidade da artroplastia e dificultando os
procedimentos reconstrutivos futuros, caso necessário (KONTTINEN et al., 2005).
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Ressalta-se que ambos implantes foram submetidos ao tratamento da
superfície com jateamento de microesferas de vidro (acabamento acetinado) e
recobertos por um revestimento de plasma de titânio. De acordo com as informações
publicadas por Pernell et al. (1994) e Lee et al. (2004), tal recobrimento auxilia na
resistência ao deslocamento axial da haste, assim como, também proporciona
adequada osteointegração com o leito do endósteo, permitindo um baixo índice de
micromovimento distal. Giavaresi e Cols (2003), em estudo comparativo de seis tipos
de superfície de implantes, concluíram que o processo de osteointegração pode ser
acelerado por meio do aumento da rugosidade superficial. Dados publicados por
Simon e Cols (2005) confirmam que os implantes revestidos com plasma spray de
titânio apresentam maior inserção óssea (10 vezes mais) do que os implantes com
superfície usinada. Todavia, é necessário estudos mais específicos para determinar,
se o presente revestimento tem influência direta sobre a rigidez do sistema, bem como
estimar qual a influência do jateamento em locais e quantidades diferentes, pois como
descrito anteriormente, a haste B, é recoberta em toda sua extensão, já o implante A,
possui apenas a porção proximal recoberta.
Sumner et al. (1998) estudaram o efeito blindagem de tensões em hastes de
fêmur não cimentadas imantadas em cães, comparando uma haste de alta rigidez,
confeccionada a partir de uma liga de titânio Ti6Al4V com uma haste de baixa rigidez,
constituída de um núcleo de fibra de carbono unidirecional envolto por
poliariletercetona. A geometria dos implantes e a localização da camada porosa de
titânio puro eram idênticas. Comparam a rigidez axial e de flexão das hastes entre si
e ao osso canino. Axialmente, as hastes de alta rigidez foram aproximadamente duas
vezes mais rígidas que as de baixa rigidez e, em flexão, de três a seis vezes mais
rígidas. Cada grupo incluiu nove cães machos adultos que receberam artroplastias
unilaterais por um período de seis meses. A haste de alta rigidez produziu efeito de
blindagem de tensões em aproximadamente 26% e a de baixa rigidez, em
aproximadamente 7,5%. Os animais que receberam as hastes de baixa rigidez
tenderam a perder menos osso cortical proximal do que os animais que receberam as
hastes de alta rigidez (4% ± 9% de perda contra 11% ± 14%), mas a diferença não foi
estatisticamente significante (p = 0,251). No entanto, os padrões de crescimento
ósseo

de

mudança

na

densidade

óssea

adjacente

ao

implante

foram
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fundamentalmente diferentes em função da rigidez da haste. Enquanto que o grupo
de alta rigidez apresentou valores máximos destas variáveis na extremidade distal da
haste, o grupo de baixa rigidez os apresentou na região proximal. Estes diferentes
padrões de adaptação funcional são coerentes com a ideia de que a haste de menor
rigidez aumenta a transferência de carga proximal.
Para realizar este estudo foram utilizados 20 pares de fêmures cadavéricos,
a fim de mimetizar a situação mais próxima da realidade. Tal metodologia foi utilizada
a fim de mimetizar a situação mais próxima da realidade, conforme Dosch et al. (2013),
que conduziram uma pesquisa utilizando 8 pares de fêmures caninos provenientes de
cadáveres para simular uma situação cíclica durante a comparação entre dois
modelos de haste femoral. Os mesmos pares de ossos foram utilizados para fins
comparativos entre os sistemas, pois segundo Dalabrida et al., (2005), isso torna
mínimo a variação de porosidade e mineralização entre os ossos e indivíduos.
Ressalta-se que, as recomendações referentes a colheita e armazenamento das
amostras adotadas na metodologia desta pesquisa foram embasadas no mesmo
protocolo seguido por Dosch et al. (2013).
Melhor acurácia do resultado de um teste biomecânico com ossos, será obtida
se houver planejamento com os detalhes, ou seja, fonte de origem dos ossos, colheita,
armazenamento, preparação dos modelos para os testes, hidratação das amostras,
temperatura da sala de realização do teste, procedimento de implantação e transporte
(TURNER & BURR, 1993; AN et al., 2000; DALMOLIN et al., 2013). Os autores deste
estudo realizam hidratação dos ossos tanto durante o congelamento como no
descongelamento com solução fisiológica, devido ao pH deste ser semelhante ao do
organismo de onde é colhido e, também, devido a sua esterilidade, que minimiza a
degradação precoce da amostra por contaminação. Além disso, o transporte dos
ossos entre diferentes ambientes foi realizado com as amostras acondicionadas em
caixas com isolamento térmico e envoltos por compressas umedecidas com a mesma
solução.
Os ensaios realizados para simular o uso in vitro de próteses de quadril podem
utilizar fêmures cadavéricos ou corpos de provas. Dentre os materiais utilizados, há
relatos do polimetilmetacrilato (ALVES et al. 2010) e policloreto de vinila (HAMMEL et
al., 2006). Os fêmures cadavéricos apresentam propriedades mais similares às da
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situação real, no entanto, fêmures de diferentes indivíduos apresentam grande
variação, já que a sua densidade e geometria dependem de fatores como idade,
atividade física e genética (CRISTOFOLINI et al., 2003; JEPSEN et al., 2008). A
utilização de fêmures compósitos (corpos de prova sintéticos) reduz e uniformiza a
variação

entre

armazenamento.

amostras,
Além

além

disso,

de
os

não

exigirem

fêmures

cuidados

compósitos

especiais

estão

de
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comercialmente e são de fácil manipulação (HARMAN, 1995; CRISTOFOLINI et al.,
2003). Esta pesquisa considerou as variáveis descritas acima. Todavia, os resultados
obtidos pela análise densitométrica evidenciou homogeneidade entre as amostras, ou
seja, os vieses relacionados a densidade mineral óssea não foi uma intempérie à
execução do estudo.
Cristofolini et al. (2003) utilizaram fêmures compósitos para seus ensaios, pois
estes reduzem as origens de variabilidade, exceto àquelas associadas ao
comportamento da haste e ao procedimento de implantação (CRISTOFOLINI et al.,
1996), mantendo as propriedades de rigidez do osso (CRISTOFOLINI, 1997, TONI,
1998). Adicionalmente, estudos mostraram que a estabilidade rotacional das próteses
e a sensibilidade às características do projeto (design) são da mesma ordem de
grandeza para os fêmures sintéticos ou ex vivo (HARMAN, 1995; CRISTOFOLINI, et
al., 1996; CRISTOFOLINI, 1997). Em contrapartida, Gordon et al. (2010), afirmam que
a utilização de material sintético elimina as variações interespécies, mas não
apresenta as mesmas propriedades do osso, ou seja, os resultados de um estudo in
vitro podem ser difíceis de extrapolar para uma situação ex vivo ou in vivo.
Devido à metodologia adotada, as amostras que não abarcavam os prérequisitos para constituírem a população amostral desta pesquisa, foram rejeitadas.
De tal modo, os modelos restantes (16 fêmures), foram submetidas à análise
macroscópica (comprimento e peso) e de conteúdo mineral e densidade mineral
óssea. Os testes estatísticos das respectivas variáveis revelaram similaridades entre
as amostras selecionadas para ambos grupos, A e B. Tal advento foi utilizado com a
finalidade de averiguar se todas as amostras se apresentavam homogêneas, quanto
à densidade mineral, composição mineral óssea, área e comprimento. Conforme
evidenciado na Tabela 3, as amostras do grupo A não apresentou valores
estatisticamente diferentes quando comparado com o grupo B, ou vice-versa, sendo
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a probabilidade de significância fixada em 95% (p≤0,05). Assim, ambos grupos
continham amostras homogêneas nas variáveis descritas.
A densidade mineral óssea é o resultado de um processo dinâmico, fisiológico
ou não, e de formação e reabsorção do tecido ósseo, denominado remodelação. A
massa óssea é descrita em termos de composição mineral, em gramas ou
quilogramas, já a densidade mineral óssea é expressa em g/cm2, sendo que ambos
podem ser influenciados pelo tamanho do osso. Na densitometria, a composição
mineral óssea é uma medida usada para calcular a densidade mineral óssea, ou seja,
é a relação da quantidade de massa óssea presente em uma determinada área, um
centímetro quadrado (cm2). Esse valor, normalmente, é calculado a partir de um plano
bidimensional (AMBROSE et al., 2002). No presente estudo, a densitometria se fez
útil, já que existem contraindicações relativas para a implantação biomecânica em
ossos ex vivo. Doenças endócrinas (AERSSENS et al., 1998), metabólicas (AN e
FREIDMAN, 1999) ou déficits nutricionais (AMBROSE et al., 2002). são exemplos
frequentemente encontrados. De tal modo que em alguns casos, pode haver falhas
nos testes realizados com implantações em amostras comprometidas, devido à má
qualidade óssea, assim, se faz necessário que qualquer estudo experimental
relacionado com características biomecânicas e amostras ósseas ex vivo, em que
objetiva-se comparar suas propriedades ou checar diferenças entre outros sistemas,
controlar quantitativamente a qualidade óssea, minimizando variáveis e aumentando
a acurácia do estudo (RYKEN et al., 1995; AERSSENS et al., 1998; AN e FREIDMAN,
1999; AMBROSE et al., 2002).
Mccreadie e Goldstein (2000), estudaram, retrospectivamente, indivíduos
submetidos a análises densitométricas pelo DXA, concluindo que o risco de falhas em
ossos comprometidos, depende da geometria do osso, da sua microarquitetura, das
propriedades do material implantado, da distribuição das propriedades do implante e
da característica da carga aplicada (magnitude e direção). Outros fatores podem
influenciar, como por exemplo, a genética ou as diferentes raças. Essas variáveis
apresentam influência (direta e indireta) sobre o tecido ósseo, alterando suas
características em respostas impostas pelo fenótipo (ambiente) ou em condições
fisiológicas subjacentes.
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Todavia, ainda que Frank et al. (2002) tenham analisado, por meio da
densitometria, cortes transversais do terço médio da diáfise do úmero de cães de
várias idades, encontraram que a quantidade de microdanos e a porosidade
aumentam com o tempo, sendo esse aumento relativamente pequeno quando
comparado à espécie humana. Com relação ao sexo dos animais (fêmeas e machos
castrados ou não), não foi observado efeito significativo da porosidade e da
quantidade de microdanos ósseos.
Em 1998, Aerssens et al., a fim de comparar a composição óssea, a
densidade e a qualidade de amostras ósseas ex vivo, utilizaram ossos derivados de
sete animais vertebrados, comumente usados na pesquisa, são eles: humano, cão,
suíno, vaca, ovelha, frango e rato. Diferenças entre espécies foram observadas em
todas as análises. Nas análises bioquímicas, o osso do rato era o mais díspar,
enquanto o osso canino, melhor se assemelhava ao osso humano. Além disso,
análises da densidade óssea e testes mecânicos foram realizadas em núcleos ósseos
trabeculares e cilíndricos. Ambas análises demonstraram grandes variações entre as
espécies. Os valores mais baixos da densidade óssea foram encontrados nas
amostras humanas, as quais consequentemente apresentaram maior índice de
fraturas. O osso suíno e o canino melhor se assemelhavam aos resultados obtidos
pelas amostras humanas. Por fim, concluíram que, embora haja uma contribuição da
densidade óssea para a competência mecânica do osso, os dados relatados sugerem
que as diferenças interespécimes provavelmente serão encontradas em outros
parâmetros ósseos clínicos ou experimentais e, portanto, tais vieses devem ser
considerados na escolha de um modelo animal apropriado para pesquisa óssea, tal
como fora realizado neste estudo.
Apesar das amostras terem sido oriundas de animais de diferentes raças,
sexo, peso e idade, a densitometria apresentou resultados semelhantes àqueles
encontrados na literatura (PEARCE et al., 2007). Adicionalmente, Ambrose et al.
(2002), na intenção de determinar a importância da densitometria nas pesquisas que
utilizam ossos, replicou dois experimentos biomecânicos. No primeiro estudo,
realizou-se um experimento de retirada do parafuso (pullout), no outro, objetivou-se
promover um teste de torção, após a fixação para a fusão tibioalcalcaneal, ambos em
humanos. Concluíram que, em estudos com dois grupos de um tratamento, o uso de
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pares combinados pode ajudar a distribuir uniformemente os espécimes, caso não
haja diferenças no BMD, e na qualidade óssea entre os membros esquerdo e direito
de um mesmo indivíduo. No entanto, qualquer condição não assimétrica que afeta o
peso e a deambulação, como distúrbios neuromusculares, paralisia, grave
osteoartrite, acidente vascular cerebral, etc., podem interromper a simetria do par
correspondente. A randomização em grupos de estudo seria mais difícil se o par
correspondente não fosse simétrico. Ainda que, como apresentado pela literatura aqui
descrita, nenhuma espécie satisfaça todos os requisitos de um modelo ideal, a
compreensão das diferenças na arquitetura óssea, na remodelação e da metodologia
adotada, foi determinante na seleção de um modelo adequado para o objetivo desta
pesquisa.
A biomecânica é estudo da mecânica aplicado aos sistemas biológicos,
determinando dados fundamentais que proporcionam informações para se
compreender as influências das leis mecânicas sobre os processos de reparação
óssea (SCHWARZ, 1996; SCHMAEDECKE, 2007; DALMOLIN et al., 2013). O tecido
ósseo, é capaz de sustentar as cargas aplicadas pelo deslocamento axial fisiológico,
graças às suas propriedades materiais e à sua geometria estrutural e transversal
(DINIZ et al., 2009; DALMOLIN et al., 2013). Devido, à função que representam, os
ossos, são frequentemente submetidos a diversos tipos de forças, semelhante às
estruturas utilizadas pela engenharia (SOUZA, 2009; DALMOLIN et al., 2013).
Em ensaios experimentais de tração ou compressão aplica-se cargas
uniformes sobre uma estrutura, a fim de determinar a rigidez do sistema, que pode ser
exemplificado pela teoria física da tensão-deformação (SOUZA, 1974; ANUSAVICE
et al., 1998; ARAUJO, 2006; DALMOLIN et al., 2013).
A ação de qualquer força sobre um corpo altera a sua forma, isto é, provoca
deformação, consequentemente, com o aumento da intensidade da força, há um
aumento da deformação. Existem dois tipos de deformação: a deformação elástica e
deformação plástica. Na primeira, ocorre uma deformação transitória, ou seja, o corpo
retoma a suas dimensões iniciais quando a força é removida, já na segunda, advém
da deformação permanente, ou seja, a força excede a capacidade recuperação do
material. O ponto que separa os dois tipos de deformações é o limite de escoamento,
o qual, caracteriza-se por ser uma transição heterogênea. Assim em situações em que
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a deformação plástica deve ser evitada o limite de escoamento se torna o critério a
ser considerado. Em avaliações de próteses busca-se identificar a falha completa do
conjunto osso prótese, assim no ensaio de compressão axial aplica-se uma força
crescente, com o objetivo de deforma-lo até que produza a ruptura, verificando a
resistência máxima do sistema (SOUZA, 1974; ANUSAVICE et al., 1998; ARAUJO,
2006; DALMOLIN et al., 2013).
A resistência é a tensão necessária para causar uma fratura ou deformação
permanente (plástica) no material. Entretanto, os dois tipos de comportamento de
deformação (elástica e plástica) podem ser descritos como propriedades de
resistência, porém se faz preciso diferenciar a tensão máxima antes de se produzir
uma deformação permanente, da tensão máxima necessária para induzir fraturas ou
deformações permanentes. Por exemplo, identificar para alguns materiais,
principalmente os de maior dureza, a tensão máxima que a estrutura pode sustentar
antes que se torne permanente ou plasticamente deformada. Nesta fase, também
conhecido como limite de proporcionalidade (ou limite elástico), se a tensão exceder
estes limites, ocorrerá uma deformação plástica (SOUZA, 1974; ANUSAVICE et al.,
1998; ARAUJO, 2006; DALMOLIN et al., 2013).
A Lei de Hooke (Hooke, 1678) estabelece que até o limite de
proporcionalidade, a deformação experimentada em um material (ao ser submetido à
ação de uma força deformadora) é diretamente proporcional à força deformadora
(relação linear). O módulo de elasticidade, ou Modulo de Young, representa uma
propriedade mecânica do material e indica rigidez, assim, quanto maior o valor do
modulo de elasticidade, menor a deformação elástica e mais rígido é o material
(SOUZA, 1974; ANUSAVICE et al., 1998; ARAUJO, 2006; DALMOLIN et al., 2013).
A deflexão, é uma alteração da conformação do objeto, sem alterar suas
propriedades estruturais, ou seja, a força aplicada causa deformação que é totalmente
recuperada quando a aplicação da força cessa. A variável energia, trata-se da energia
mecânica absorvida pelo sistema durante o regime de ruptura, ou seja, do início do
teste, até o afundamento (SOUZA, 1974; ANUSAVICE et al., 1998; ARAUJO, 2006;
DALMOLIN et al., 2013).
O ensaio mecânico de flexo-compressão axial normalmente é utilizado para
determinar a rigidez de um sistema ou estrutura (DALMOLIN et al., 2013), dentro de
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um regime de ruptura, ou seja, enquanto o sistema é submetido a uma força axial, ele
se deforma sob o regime elástico e plástico, até a ruptura (DALMOLIN et al., 2013).
Este teste mecânico já foi utilizado em análises de rigidez de outras estruturas, como
por exemplo, na pesquisa de Shimano e Volpon (2009), os quais avaliaram,
mecanicamente, os fêmures de ratos não submetidos à descarga dos membros
posteriores (suspensão de cauda), seguidos de condicionamento em esteira. Os ratos
Wistar, fêmeas, foram divididos aleatoriamente em cinco grupos contendo 12-14 ratos:
controle I, controle II, suspenso (suspensão da cauda por 28 dias), suspenso liberado
(liberado 21 dias após 28 dias de suspensão) e treinados em suspensão (treinados
durante 21 dias após 28 dias de suspensão). Mensurou-se a resistência óssea através
de testes mecânicos de flexo-compressão axial de toda a metade proximal do fêmur
e testes de flexão em três pontos do osso cortical diafisário. Por meio da metodologia
adotada, determinaram que o osso foi debilitado pela suspensão da cauda. Estes
dados indicam que a atividade e o treinamento normais resultaram em resistência
óssea recuperada, mas os ratos suspensos pela cauda apresentaram aplanamento
da cabeça femoral e fechamento precoce da placa de crescimento. Assim concluíram
que, a atrofia óssea por desuso, secundária à hipoatividade em ratos, pode ser
revertida por um regime inicial de exercício.
Num estudo in vitro, Kim et al. (2012) para comparar os deslocamentos axiais
femorais proximais, a deflexão da cabeça femoral e as propriedades mecânicas de
falha do sistema, entre cabeças e pescoços femorais Helica®32 e em fêmures normais,
utilizaram-se 5 pares de fêmures caninos, empregando uma carga cíclica (ensaio de
flexo-compressão axial cíclico), simulando o caminhar, o trote e o galope,
adicionalmente, marcadores cinemáticos e extensômetros de resistência elétrica,
foram inseridos nos fêmures a fim de determinar o deslocamento. Todos os ensaios
foram realizados antes e depois da falha. Não foram encontradas diferenças
significativas entre fêmures intactos e implantados para variáveis: força máxima,
deslocamentos (deflexão) ou energia onde, para os ossos implantados, foram
encontrados os seguintes valores, respectivamente: FM 2285±163 (N); E 3094±1156
(N.mm); R 917±163 (N/mm). Em média, o deslocamento do rendimento, a carga e a
energia do fêmur implantado foram 29%, 43% e 54%, respectivamente, inferiores aos
32
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fêmures intactos. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas
quanto à rigidez ou variáveis da cabeça femoral. Assim, concluíram que os
deslocamentos compressivos foram menores no fêmur implantado em todas as
superfícies corticais, exceto na superfície caudal que era maior. As cargas de
rendimento, falha e a energia produzida foram menores nos fêmures implantados. O
modo de falha para o intacto e o implantado não pareceu ser diferente. A prótese
femoral em questão altera a distribuição da deformação no aspecto proximal do fêmur.
A carga de falha na compressão axial do fêmur implantado é menor do que a do fêmur
normal, mas maior que a esperada in vivo.
O teste biomecânico, in vitro, proposto por esta pesquisa, comparou a rigidez
entre dois novos modelos de hastes femorais nacionais. Os resultados das variáveis
obtidas nos ensaios biomecânicos de flexo-compressão axial estática das hastes A e
B, implantadas em ossos cadavéricos de cães, demonstraram que durante o teste, as
hastes do Grupo A e do Grupo B, apresentaram propriedades semelhantes quanto a
rigidez, onde a média do modulo de deformação elástica, expresso em rigidez, no
Grupo A foi de 860±160 N/mm, já no Grupo B, de 1011±305 N/mm. Ambos
apresentavam distribuição normal e foi possível observar que não há diferença
estatística significativa entre os implantes (B=A), onde p≥0.05. Assim, as amostras da
Haste femoral B são, estatisticamente iguais, quanto à rigidez, ao suportar a força de
flexo-compressão axial, quando comparado às hastes do grupo A. Ainda que
semelhantes, os dados encontrados por Kim e colaboradores (2012), quanto à falha
do sistema (FM, D e E) em osso implantados, não devem ser extrapolados nesta
pesquisa, uma vez que, no estudo realizado por Kim et al (2012) foi aplicado uma
carga em rendimento cíclico, simulando três tipos de locomoção canina em fêmures
intactos e em fêmures implantados com uma haste Helica ®33. No presente estudo,
aplicou-se uma força vertical estática, sem aceleração e em velocidade constante,
comparando dois diferentes modelos de hastes em fêmures implantados.
Demey et al. (2011), com o objetivo de comparar a estabilidade imediata de
hastes femorais não cimentados e sem colar. Realizou um estudo comparativo
(bilateral) de 20 hastes com colar e 20 sem colar. Empregou-se forças nos planos

33 Innoplant – Veterinary Höfestraße, Hannover – Germany.

67
Discussão

vertical e horizontal para iniciar o afundamento da haste femoral até o ponto de falha.
No plano vertical, a afundamento começou com uma força média de 3129 ± 494 N
para hastes sem colar e 6283 ± 3584 N para hastes com colar (p=0,02). A fratura
ocorreu em uma força significativamente maior para hastes com colar (p =<0,001). No
plano horizontal, a deslocamento distal começou com uma força média de 540 ± 170
N para hastes sem colar e 678 ± 206 N para hastes com colar (p=0,01). A fratura
ocorreu em uma força significativamente maior para hastes com colar (P = 0,005). As
hastes não cimentadas com colar têm estabilidade imediata significativamente maior,
ou seja, são capazes de suportar maiores forças verticais e horizontais antes do início
do subsidence e posterior fratura. Estes dados diferem dos encontrados nesta
pesquisa, onde para as variáveis força máxima (N) e energia (N/mm) foram, diferente
e estatisticamente significativas nos sistemas que continham a Haste B. Segundo as
considerações da presente ferramenta de estudo, acredita-se que o diâmetro lateroproximal da haste femoral B acomoda-se anatomicamente no leito do endósteo,
prevenindo o subsidence, melhorando a performance da prótese B e proporcionando
a esta haste resultados estatisticamente semelhantes a haste A, quanto a rigidez do
sistema, podendo ser uma ferramenta útil para a prevenção do subsidence.
Os parâmetros estabelecidos para a realização dos ensaios mecânicos de
flexocompressão tiveram base nas estimativas das forças que atuam no plano frontal
na fase de apoio quadrupedal. Estudos indicam que a força de reação que atua sobre
a cabeça femoral pode corresponder a valores de 1,65 vezes o peso corporal de um
animal hígido (DROGAM et al. 1991; PAGE et al., 1993). Em um cálculo simplificado
poderíamos estimar que um cão adulto, cujo peso está em torno de 31 a 32 kg,
resultaria em uma força de reação de ±512 N. Portanto, utilizar um valor de 250 N,
correspondente a 50% da Força Máxima, para a carga máxima nos ensaios de
flexocompressão, foi admissível como estimativa das forças em uma situação de
apoio quadrupedal (DROGAM et al. 1991; PAGE et al., 1993).
Dessa forma, comparou-se a eficácia da rigidez entre os dois modelos
apresentados, determinando qual dos sistemas apresentava melhor rigidez e,
consequentemente, menor incidência de subsidence. As hastes utilizadas foram
projetadas com algumas características, cuja finalidade é a de promover melhor
performance mecânica e ajuste ao fêmur. A presença do colar na haste femoral A
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melhora a estabilidade, reduzindo a incidência do subsidence e de fraturas
periprotéticas, além de promover a transferência das tensões principalmente na região
do calcar femoral. A haste femoral B, devido à sua maior dimensão na porção proximal
(abaulamento), adapta-se à anatomia do fêmur proximal, impedindo o deslocamento
femoral, colaborando para o adequado preenchimento e osteointegração após
implantação.
Designs de hastes com tentativa de alargamento lateral, são encontrados na
literatura, para maximizar o ajuste proximal e preencher o canal medular, de tal forma
que o comprimento da haste possa ser, ou não, reduzido (MIRZA et al., 2010). Em
contraste com hastes cimentadas que têm áreas transversais menores, em hastes
não cimentadas, com projeção latero-proximal, a prótese destina-se a preencher o
canal e a porção latero-proximal do trocânter femoral, portanto, deve ter um diâmetro
considerável e, idealmente, conseguir um preenchimento maior que 90% (EMERSON,
2004). Entretanto, a rigidez da flexão é proporcional à quarta potência do diâmetro
protético. Assim, hastes de maior diâmetro podem causar maior blindagem de tensão
(remodelamento ósseo adaptativo) do que as de diâmetro menor (ENGH et al., 1989;
BUGBEE et al., 1997).
Provavelmente devido a diferença de design entre as hastes femorais
utilizadas, onde a presença de uma proeminência (abaulamento) e ranhuras proximais
na haste “B” tem o intuito de promover uma maior estabilidade e, consequentemente,
reduzir a tensão resultante na sua extremidade com a aplicação de carga. No entanto,
verifica-se in vivo que esta característica no design da haste “B” dificulta sua inserção
e aumenta o risco de fissuras no trans-cirúrgico, pois para que a haste em questão
fique justaposta ao endósteo do canal medular é necessário maior fresagem da
porção latero-proximal do fêmur. Acredita-se que tal característica possa ser um viés
para cirurgiões menos experientes. No entanto, se um bom ajuste proximal e
preenchimento é obtido e a haste está firmemente encaixada no fêmur, são
produzidas tensões de tração circunferenciais altas, de até 50% do componente de
esforço compressivo axial, reduzindo a perda óssea (WALKER et al., 1988).
Adicionalmente, o uso de material com módulo de elasticidade inferior pode permitir o
uso de hastes maiores sem a penalidade de um aumento da rigidez. A rigidez da haste
é uma variável de projeto importante que determina a remodelação óssea (CHRISTEL
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et al., 1988) e o uso de um material menos rígido mostrou reduzir o bloqueio do
estresse na parte proximal de 26-75% no modelo canino (HUISKES et al., 1992;
SUMNER, WEINANS e VAN-RIETBERGEN, 1992). No presente estudo, a rigidez do
sistema não demonstrou diferença estatística, dessa forma, acredita-se que ambos os
sistemas sejam igualmente rígidos mesmo que o comprimento das hastes seja
semelhante. Contudo, são necessários outros estudos para se determinar o
comportamento das tensões em fêmures implantados com os respectivos modelos de
haste, levando em consideração a diferente cobertura de plasma de titânio presente
nos implantes.
Acredita-se que a proeminência abaulada em diâmetro e no sentido lateral da
haste (Haste B) possa promover um melhor encaixe do implante no canal
intramedular, maximizando o contato entre a interface osso/implante. da porção
próximo-lateral da haste com o leito ósseo, impedindo o deslocamento distal do
implante. Segundo as informações, a fixação proximal das hastes femorais não
cimentadas é essencial para sua resistência e osteointegração. A estabilidade
primaria do implante é determinante para que a integração com a superfície óssea
ocorra, dentro das primeiras 5 a 6 semanas, promovendo então longevidade à fixação.
Uma falha neste processo pode ocasionar a integração fibrosa, potencialmente nociva
à função e sucesso do procedimento (PERNELL et al., 1994).
De acordo com as informações encontras por Jeon et al. (2011), o colar é uma
proeminência projetada na região proximomedial de alguns designs de hastes
femorais, promovendo o contato com a porção medial e proximal do fêmur, essa
região é denominada de calcar. Presente em hastes cimentadas, ou não, esse artificio
mecânico foi desenvolvido com o intuito de sanar algumas intempéries nos implantes
sem colar, tais como o subsidence, as fraturas periprotéticas decorrentes do
micromovimento distal e o remodelamento adaptativo (stress shielding) (LOUDON;
CHARNELY, 1980; ELDRIDGE et al. 1997; JEON et al., 2011; FORSTER et al., 2012).
No entanto, ainda permanece algumas contestações em relação as vantagens e
desvantagens da haste com colar, principalmente no que se refere à medicina
veterinária (MEDING et al. 1999; KWONG 1990; JEON et al., 2011), pois segundo
Liska e Doyle (2015), a presença do colar na haste femoral não cimentada em cães
impede o subsidence proporcionando maior estabilidade imediata para a
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osteointegração. Em humanos, as hastes com colar possuem menor índice de
subsidence em comparação com as hastes sem colar, e consequentemente taxas de
revisão mais baixas (PENTLOW e HEAL, 2012). Em contrapartida, de acordo com
Whiteside, Amador e Russell (1988) e Mandell et al. (2004), após a osteointegração a
utilidade do colar parece não ter relevância, mas estudos a longo prazo para averiguar
os eventos decorrentes devem ser efetuados
A utilização de um colar medial nas hastes femorais é justificada pelo fato
desta proeminência diminuir os efeitos do remodelamento ósseo adaptativo,
promovendo a transferência de cargas para o osso cortical do aspecto proximomedial
do fêmur, sendo assim uma “barreira mecânica” ao diminuir a incidência do
subsidence axial distal (CHENG, 1995). Tal característica foi estuda em hastes
femorais cimentadas (OH, 1978, LEWIS, 1984,) e não cimentadas (DJERF, 1987,
JASTY, 1988). Em ambos experimentos, utilizaram-se extensômetros que aferiram as
deformações sobre a diáfise femoral, mediante a aplicação de carga axial
compressiva. Nos dois casos a efetividade do colar mostrou-se positiva.
Esses estudos in vitro apresentam dados somente para o padrão inicial de
carregamento, imediatamente após a implantação, como no presente estudo. No caso
de hastes cimentadas ou não cimentadas, recobertas por uma camada porosa e
projetadas para serem fixadas através de crescimento ósseo sobre a superfície que
recobre o implante, é preciso ressaltar que, esses estudos não necessariamente
refletem a situação real depois que o crescimento ocorre, muito menos predizem o
grau de crescimento ósseo ou remodelamento do osso cortical após a substituição do
quadril (CHENG, 1995). O objetivo do presente estudo não era avaliar a estabilidade
inicial (micromovimento inicial) da porosidade do jateamento sobre a haste, para tal,
outros estudos se fazem necessários, levando-se em consideração a ação do atrito
entre as superfícies (endósteo/implante). Todavia, os resultados evidenciaram que a
Haste B apresenta melhor resistência à força máxima no regime elástico, ou seja, há
uma melhor performance do sistema B ao impedir o subsidence, quando comparado
ao A. Embora o deslocamento não tenha sido realizado, por não ser possível utilizar
métodos complementares de avaliação, foi possível verificar o deslocamento
(deflexão) no eixo z do plano cartesiano, ou seja, há maior deflexão do sistema B,
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provavelmente devido a presença do colar. Assim, o conjunto Haste B/osso é capaz
de se deformar mais, antes da falha.
O subsidence (afundamento axial) é o nome atribuído ao evento de migração
distal da haste femoral, dentro do canal medular e corre mais comumente quando, a
haste apresenta-se subdimensionada. Entretanto, um subsidence discreto, de 1 a 3
mm, é esperado no pós-operatório imediato, trata-se do assentamento do implante no
leito do calcar e a justaposição da haste no canal medular, porém resultados de
deslocamento maiores resultam em instabilidade, fraturas da diáfise, microfraturas
periprotéticas e luxação coxofemoral (NELSON, DYCE e SHOTT, 2007; LASCELLES
et al., 2010; FITZPATRICK et al., 2014; LISKA e DOYLE, 2015; TOWNSEND, KIM e
POZZI, 2017). Adverte-se que os casos de luxações femorais também ocorrem devido
a perda da tensão do tecido muscular, promovendo o deslocamento distal da haste
(TOWNSEND, KIM e POZZI, 2017). Diante dos fatos, no presente estudo, dentro do
regime elástico, onde foi aplicado uma força de 250 N, correspondente a 50% da Força
Máxima observada durante o ensaio piloto utilizado para a padronização da força a
ser aplicada, bem como, determinar o limite de resistência do sistema (haste/corpo de
prova), a uma velocidade de deslocamento de 0,5 mm/min, em todos os corpos de
prova, até a falência, não foi possível quantificar o deslocamento axial promovido pelo
teste, para tal, se faz necessário a utilização de equipamentos específicos, como
sensores (extensômetros).
Segundo Liska e Doyle (2015), a presença do colar na haste femoral não
cimentada em cães, impede o subsidence e proporciona maior estabilidade imediata
para a osteointegração. Em humanos, as hastes com colar possuem menor índice de
subsidence quando em comparação com as hastes sem colar, consequentemente, as
taxas de prevalência e incidência de revisão são mais baixas (PENTLOW e HEAL,
2012). Em contrapartida, de acordo com as informações encontradas por Whiteside,
Amador e Russell (1988) e Mandell et al. (2004), após a osteointegração o colar perde
sua relevância. Nesta pesquisa, as duas hastes (A e B) apresentaram-se
estatisticamente iguais quanto a rigidez do sistema, ainda que não mensurado o
quanto o objeto de estudo defletiu, acredita-se que ambas hastes possuem excelente
rigidez inicial, mas estudos a longo prazo devem ser realizados para averiguar os
eventos decorrentes após a osteointegração, isto é, predizer o quanto de rigidez o
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sistema apresenta após a estabilidade secundária. Vale lembrar que, não foram
encontradas pesquisas científicas que tenham realizado o ensaio de flexocompressão
axial em duas hastes dispares, a fim de determinar qual dos sistemas é mais rígido,
porém existem outros ensaios biomecânicos capazes de verificar a rigidez, por
exemplo, o uso de elementos finitos para simular situações adversas (BOUGHERARA
et al., 2010); a utilização de ensaios com desprendimento de carga cíclica
(MCKELLOP et al., 2005), análises cinemáticas do deslocamento axial durante
aplicação de carga (KIM et al., 2005; DOSCH et al., 2013), entre outros, como por
exemplo a utilização de extensômetros associado à carregamento de carga cíclica
(SUMNER et al., 1998).
Conforme Demey et al. (2011), a existência do colar atribui uma estabilidade
adicional ao sistema, porém este fato não é suficiente para a sua estabilização
primária. Desta maneira, caso não ocorra a osteointegração secundária, há um risco
alto de subsidence ou fratura (BERGMANN et al.,1993; DEMEY et al., 2011). Liska e
Doyle (2015) postularam que a escolha de um implante com colar não deve substituir
um planejamento prévio meticuloso, uma técnica cirúrgica bem executada ou uma boa
interface osso/implante como um estabilizador primário. Na atual pesquisa, efetuouse a mensuração meticulosa do tamanho da haste a ser utilizada de acordo com o
exemplar de fêmur selecionado, como descrito por esta metodologia.
A fratura periprotéticas é uma complicação pós-operatória que ocorre em
decorrência às falhas do sistema osso/implante. Estas falhas ocorrem normalmente
após o press fit da haste no canal medular, no período dos pós imediato ou tardio,
especialmente devido as forças excessivas impostas durante a implantação (LISKA et
al., 2004; DEMEY et al., 2011; FITZPATRICK et al., 2012; LISKA e DOYLE, 2015).
Em cães, a taxa de incidência relatada é, aproximadamente, de 2,92% dos casos
(LISKA et al., 2004). Enquanto realizava-se as confecções dos modelos, a haste foi
devidamente posicionada no canal femoral em posicionamento neutro, para que não
houvesse vieses quanto ao grau de retroversão ou anteversão promovendo alterações
nas tensões do sistema, impedindo a ocorrência de fraturas periprotéticas no pósoperatório imediato ou durante o transcorrer dos ensaios.
O stress shielding, também denominado de remodelamento adaptativo, é
resultante das alterações de tensão no osso, logo após a implantação da haste
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femoral. Devido a diminuição da carga imposta em hastes com o colar há uma
redistribuição secundária das forças, por conseguinte, perda óssea mecânica na
cortical proximal e medial do fêmur (calcar) (JACOBS, 1993; NISHII, 1997; MEDING
et al., 1997; TAI et al., 2005; ELLENRIEDER et al., 2012; DOSCH et al., 2013;
FITZPATRICK et al., 2014; PIAO et al., 2014; SUMNER, 2015; KOYANO et al., 2016).
Após o processo mecânico instalado, a reabsorção óssea faz com que a cortical
médioproximal do fêmur se torne mais fina, ocasionando a falha da prótese articular
(SUMNER, 1998; PIAO et al., 2014).
No estado natural, a tensão é distribuída através de toda a seção transversal
do fêmur. Flexão e compressão axial são os principais modos de carregamento. O
estado de tensões após a cirurgia é significantemente diferente principalmente devido
à maneira em que a carga é transferida para o fêmur. Neste caso, a carga é
parcialmente

transferida

por

cisalhamento

através

das

interfaces

osso/cimento/prótese (HUISKES, 1990, HUISKES, 1992), isto para próteses
cimentadas. Para próteses não cimentadas, a interface a ser considerada é
osso/prótese. Esta alteração da transferência de carga leva a tensões maiores na
interface e descarregamento do osso. As tensões de cisalhamento na interface são
então aumentadas devido à razão de rigidez entre a prótese e o osso, tipicamente na
ordem de 10:1 ou maior (JOSHI, 2000).
Além disso, segundo Joshi (2000), os deslocamentos em flexão axial no osso
que circunda as hastes são reduzidos devido à alta rigidez relativa da prótese. Esta
aplicação de carga reduzida leva a um estado de blindagem de tensões, também
conhecido como remodelamento ósseo adaptativo. A mudança na distribuição de
carga aumenta as tensões em algumas regiões e reduz em outras. Áreas que sofrem
aumento de carregamento podem experimentar aumento de massa óssea, enquanto
as áreas que têm sua carga reduzida podem experimentar diminuição.
De acordo com alguns autores, o stress shielding ocorre especialmente se a
haste for implantada com desvio varus (DeYOUNG et al., 1992; FITZPATRICK et al.,
2014; KAWAJI et al., 2016). Kawaji e colaboradores (2016), num estudo com
pacientes humanos, averiguaram essa implicação, eles observaram em 89 pacientes
que após um período maior de 3 anos, que a inserção da haste femoral não cimentada
em desvio varus não possui influência clínica a curto e médio prazo, contudo altas
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taxas de stress shielding indicaram uma influência crível em longo prazo. Em 1993,
Kelly et al. notaram, após 12 semanas da cirurgia, que há maior crescimento ósseo e
menor remodelamento adaptativo em cães implantados com haste femoral com colar,
quando em comparação com os pacientes que apresentavam hastes sem o colar.
Cheng et al. (1995) realizaram um estudo in vivo em cães para comparar os
resultados do uso de uma haste femoral com recobrimento poroso e colar com os
resultados de uma haste femoral com recobrimento poroso sem colar em artroplastia
total de quadril não cimentada. O estudo se focou na comparação do padrão de
deformações proximal, do crescimento ósseo na interface da haste e da porosidade
cortical entre os dois tipos de próteses. Os resultados encontrados mostraram que,
doze semanas após a implantação, os componentes sem colar apresentaram
significantemente maior crescimento ósseo na região proximal e significantemente
menor porosidade cortical. Não foram encontradas diferenças significativas nos
padrões de deformações entre os implantes com colar e sem colar. Os autores
concluíram que o maior crescimento ósseo e a menor porosidade cortical encontrada
para as próteses sem colar podem ser relacionados à habilidade destes implantes de
assentar sob carregamento fisiológico repetido durante o período pós-operatório
inicial. Dessa maneira, a prótese pode manter um encaixe mais favorável e, portanto,
exibir em longo prazo menor movimento relativo em relação ao canal femoral. A
quantidade dessa migração distal aparenta ser pequena e não deve alterar de maneira
mensurável a posição do componente femoral.
Gilles et al. (2002) investigaram para uma prótese de titânio não cimentada
projetada para encaixe e preenchimento proximal, como cinco parâmetros diferentes
de projeto influenciaram nas deformações do osso cortical. Cada fêmur foi carregado
com uma pré-carga de compressão de –20 N, seguida de uma carga axial de
compressão de –820 N. A carga foi incrementada a 200 N/s, foi mantida por 10
segundos e retornada ao valor da pré-carga utilizando a mesma taxa. Este regime de
carregamento foi repetido três vezes para cada condição de carga. A força produzida
pelo mecanismo do músculo adutor foi medida utilizando uma célula de carga
calibrada e permaneceu constante em 1089 N a 15 graus do eixo femoral. A haste
não cimentada que foi utilizada demonstrou maior carga significativa proximal ao
calcar e distribuição distal de deformação, semelhante ao fêmur intacto. A geometria
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do implante foi o principal fator na determinação das distribuições da deformação
cortical na simulação do abdutor tanto no carregamento axial quanto na torção.
Para comparar o comportamento (in vitro), quanto a distribuição da
deformação, antes e depois da implantação em hastes femorais de prótese total do
quadril não cimentada e com design fundamentalmente, Decking et al. (2006)
utilizaram fêmures de cadáveres humanos, as quais foram implantadas utilizando três
diferentes hastes: uma haste linear convencional (A), baseada em um conceito de
ancoragem distal; uma haste denominada de "anatômico" (B), projetado para ter uma
transmissão de força latero-proximal e uma haste curta (C), denominada “sem haste”.
Todos os arquétipos foram avaliados sob condições de carga semelhantes, ou seja,
os corpos-de-prova foram inicialmente carregados com 200 N e a carga foi aumentada
em incrementos de 200 N até um total de 2000 N. A distribuição da tensão foi medida
com extensômetros (rosetas de calibre de deformação triaxial), inseridas antes e após
a implantação das hastes. O mesmo momento de flexão foi utilizado em todas os
fêmures testados para comparar a magnitude e direção das estirpes resultantes. A
haste A e a B levaram a uma diminuição dos deslocamentos longitudinais no fêmur
proximal, enquanto o implante C levou a um incremento das deformações na região
lateral do grande trocânter e deformações mediais mais próximas dos valores
fisiológicos do que para as próteses “convencionais”. Os autores concluíram que não
houve diferenças significativas na distribuição de deformações entre as duas hastes
“convencionais”. A diminuição das deformações como observada nos implantes
convencionais corresponde à reabsorção óssea na região proximal do fêmur
encontrada em estudos de acompanhamento clínico de longo prazo. Os dados
apresentados para a prótese “sem haste” mostram que a redução nas tensões pode
ser evitada in vitro com este projeto.
Não foram encontradas comprovações clinicas que o stress shielding
estabelece uma causa direta de complicação clinica específica, mas sim que a
diminuição do aporte ósseo pode predispor a fratura e dificultar uma revisão cirúrgica
(DECKING et al., 2006; GEMMILL et al., 2011; ELLENRIEDER et al., 2012; KIM et al.,
2012; ENOKSEN et al., 2016; KAWAJI et al., 2016; KOYANO et al., 2017), além de
ser uma causa potencial de subsidence (DECKING et al., 2006; KIM et al., 2012) e
soltura do implante (TAI et al., 2005; DOSCH et al., 2013).
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Embora o remodelamento adaptativo seja uma preocupação na medicina
(HERBERTS, 1995), existem algumas implicações clínicas controvérsias na medicina
veterinária. Acredita-se, em alguns casos, que a longevidade dos implantes que
constituem a prótese, em cães, seja suficiente para a não manifestação de
complicações associadas a este fenômeno, já que cães não possuem a mesma
expectativa de vida dos humanos, os quais após dez anos implantados, normalmente,
são submetidos à revisão cirúrgica. Liska e Doyle (2015), relataram que o stress
shielding não é progressivo, portanto não representa fator de risco para cães quanto
a fraturas, soltura asséptica e outras complicações. Embora a proposta desta
pesquisa apresente uma comparação da rigidez, em flexo-compressão, entre dois
modelos de prótese, acredita-se que estudos futuros nos modelos comparados
possam contribuir para se compreender o comportamento destas hastes à longo
prazo.
A função principal da substituição total do quadril é suportar e transferir
adequadamente as cargas que atuam sobre o conjunto osso/implante. Segundo
Holliester (1995), o principal ponto de transferência de carga é o contato entre a
cabeça do componente femoral e o par tribológico do implante acetabular. Todavia, a
segunda maior área de transferência de carga ocorre na interface entre os implantes
e o osso circundante. De acordo com as informações publicadas pelo autor, em uma
articulação normal, a transmissão de carga ocorre continuamente do osso trabecular
para o cortical. Nas implantações, a carga deve ser transferida do implante metálico
com uma rigidez de 100.000-200.000 MPa (100.000-200.000 N/mm) para o osso
cortical, com uma rigidez de 15.000-20.000 MPa (15.000-20.000 N/mm), e para o osso
trabecular, com uma rigidez variando de 100 a 1000 Mpa (100-200 N/mm). Desajustes
no modelo da haste cria grandes esforços de cisalhamento ou pontos de concentração
de tensão nas interfaces do material, o que pode resultar em falhas osso/implante, ou
na promoção de restos de desgaste metálico (debris).
Muitas obliquidades influenciam os resultados da implantação das hastes
femorais, com e sem colar, a seleção correta do tamanho e preparação adequada do
canal femoral, são exemplos. Em caso de design inapropriado ocorrem altos níveis de
falhas, em implicação à rigidez do sistema ou a qualquer alteração mecânica que
motiva uma alteração nas cargas exercidas, adicionalmente, variação na morfologia
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do canal femoral canino torna quase impossível a confecção de uma haste não
cimentada universal com press fit perfeito (LISKA e DOYLE, 2015).
Existem diversos estudos que avaliaram os diferentes modelos e design de
hastes femorais não cimentada, contudo, os resultados não permitem definir fatores
de acurada confiabilidade quanto a resistência ao subsidence (RASHMIR-RAVEN et
al., 1992; McCULLOCH et al., 2012; LISKA e DOYLE, 2015; BUKS et al., 2016).
Por este motivo, têm-se buscado desenvolver novos designs de hastes
femorais,

a

fim

de

proporcionar

uma

melhor

fixação

no

endósteo

e,

consequentemente, diminuir a incidência de complicações (ENOKSEN et al., 2016;
KOYANO et al., 2017). Todavia, fatores relacionados à rigidez do implante têm sido
investigados, assim, busca-se testar materiais com diferentes módulos de
elasticidade. Alterações no projeto do desenho de novas hastes, almejam promover a
transferência de tensões da haste femoral para a cortical do osso, mais próximo ao
que se considera valor basal, minimizando o estimulo mecânico para, por exemplo,
impedir o deslocamento axial (SUMNER, 2015).

6.1

Limitação do estudo

Como limitação deste estudo podemos referir o seguinte fato:
•

Ainda que utilizado um delineamento em blocos ao acaso, com dois
tratamentos e 8 para cada um dos tratamentos, cada espécime utilizava uma
configuração diferente de desenho de implante, quaisquer possíveis
resultados em outros testes estáticos podem ser adimplidos às diferenças na
técnica de implantação.

Espera-se que os resultados, até aqui obtidos, a respeito da comparação da
força máxima suportada pelos sistemas propostos, contribuem para a validação dos
ensaios futuros.
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7 CONCLUSÃO

Com base nas apreciações aqui descritas, sob a metodologia que fora
aplicada, conclui-se que:
•

O conjunto Haste B/osso é superior ao conjunto Haste A/osso, em resistir as
forças máximas de flexo-compressão axial estática atuantes nos fêmures
cadavéricos de cães;

•

O conjunto Haste B/osso apresenta maior deflexão em comparação com o
Haste A/osso;

•

No ensaio de flexo-compressão axial, as duas construções utilizadas nesta
pesquisa, demonstraram ser significativamente iguais, no que se refere ao
módulo de deformação elástica, expresso em rigidez. Assim, ambos implantes
são eficientes em amortizar o impacto das forças axiais de flexocompressão
em fêmures cadavéricos de cães;

•

O conjunto Haste B/osso é capaz de absorver maior energia antes da falha;
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Anexo 1

Anexo 1. Template da haste femoral do modelo A e B, componente femoral e
acetabular. Modelo utilizado para realizar as mensurações, quanto ao
dimensionamento, dentro do canal medular.
TEMPLATE
HASTE FEMORAL “A”

PRÓTESE #5
12 mm

PRÓTESE #6
14 mm

PRÓTESE #5

PRÓTESE #6

PRÓTESE #8
20 mm

1,08:1 – FATOR DE ESCALA 8%

PRÓTESE #7
16 mm
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Anexo 1
TEMPLATE
CUPÚLA ACETÁBULAR “A” PARA CABEÇAS FEMORAIS DE 14 mm

1,08:1 – FATOR DE ESCALA 8%
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Anexo 2
Anexo 2. TEMPLATE - HASTE FEMORAL “B”

1,08:1 – FATOR DE ESCALA 8%
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TEMPLATE - HASTE FEMORAL “B”

1,08:1 – FATOR DE ESCALA 8%
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TEMPLATE – CUPÚLA ACETÁBULAR E CABEÇA FEMORAL “B”

1,08:1 – FATOR DE ESCALA 8

