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Editorial 

 
 
Como editores, é nosso privilégio anunciar o lançamento do primeiro número da Revista da Sociedade 
Portuguesa de Biomecânica. Esta nasce de um processo que envolve diferentes vontades que se foram cruzando 
entre os associados da Sociedade Portuguesa de Biomecânica. Na junção das nossas visões, a Revista da 
Sociedade Portuguesa de Biomecânica procurará honrar a tradição científica e formativa nesta área de 
conhecimento que se tem vido a disseminar de forma acelerada e transversal desde a constituição da Sociedade 
Portuguesa de Biomecânica no ano de 2005. Esta publicação tem como missão consolidar a área de conhecimento 
da Biomecânica que se investiga e estuda em Portugal e nos países de língua portuguesa, contribuindo desta forma 
para a nossa memória futura. 
 
Tal como os congressos nacionais de biomecânica visam ser um fórum de discussão e colaboração entre os 
investigadores das várias áreas da biomecânica, promover parcerias e projetos de investigação de interesse 
comum, assim como estreitar laços e aproximação entre investigadores portugueses e estrangeiros, em particular 
com os investigadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Revista da Sociedade Portuguesa de 
Biomecânica procura manter as colaborações e parcerias criadas. 
 
A Revista da Sociedade Portuguesa de Biomecânica procura agregar todos as diferentes áreas de investigação e 
estudo no campo da biomecânica, privilegiando-se a abrangência e largo espectro dos trabalhos a publicar. A 
originalidade e substancialidade dos trabalhos que aplicam os princípios da mecânica ao estudo dos sistemas 
biológicos a nível experimental, computacionais e analíticos podem ser submetidos à revista. Os critérios de 
aceitação dos trabalhos incluem excelência, novidade, importância, clareza, concisão e interesse para os leitores. 
A Revista da Sociedade Portuguesa de Biomecânica é uma revista de publicação trimestral, em formato digital, 
integrada no sistema de revistas abertas, seguindo a política de Acesso Aberto, sendo publicada em língua 
portuguesa ou inglesa. O acesso aberto envolve vantagens amplamente reconhecidas para evolução da ciência, 
para a visibilidade dos estudos, e para o impacto da investigação. A missão da Revista da Sociedade Portuguesa 
de Biomecânica é a divulgação do conhecimento, sem fins lucrativos. Esperamos que todos os potenciais autores 
aprovem a política de acesso aberto, contribuindo, em conjunto, para o aumento do seu impacto científico. 
 
Como editores da Revista da Sociedade Portuguesa de Biomecânica assumimos a responsabilidade da arbitragem 
prévia dos trabalhos que recebemos, assim como da indicação da equipa editorial de cada número que integra os 
revisores convidados. Neste sentido, assumimos também a responsabilidade pelas nossas decisões, afirmando que 
nos pautaremos por uma independência editorial que se rege pelo cuidado na aceitação dos manuscritos, a 
preocupação com a qualidade da escrita, com a correção metodológica, com a adequação das estatísticas, e com a 
prossecução das regras elementares da ética, e ainda pela aplicação de critérios transparentes que são comunicados 
aos autores. 
 
Este primeiro número realizado por convite dos editores, conta com autores que assumiram e assumem a 
Presidência da Sociedade Portuguesa de Biomecânica e com a participação especial da Presidente da Sociedade 
Europeia de Biomecânica. Os editores querem expressar os seus agradecimentos a todos os autores pelo seu 
prestante trabalho e dedicação para este número inaugural. Esperamos que todos os nossos leitores apreciem e 
aproveitem os artigos que compõem o primeiro número da Revista da Sociedade Portuguesa de Biomecânica, 
sendo de especial interesse para os investigadores, docentes e alunos atentos à investigação na área da 
Biomecânica em Portugal e países afins de língua portuguesa. 
A terminar este editorial, aproveitamos para incentivar os autores a confiarem os seus artigos de investigação e de 
revisão ao nosso processo editorial, pois o sucesso da Revista da Sociedade Portuguesa de Biomecânica depende 
da qualidade do trabalho e empenho de todos. 
 
Porto, 1 de fevereiro de 2020 
 
António Completo e Henrique Almeida (Editores) 
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Abstract 
 
This work aims to summarize the past and present research in the biomechanics community, mainly the research carried out 
by the Portuguese biomechanics’ community. Additionally, the future and challenges that our research should tackle will be 
revised. 
 
Keywords: Portuguese Society of Biomechanics, experimental techniques, computational methods, implants, tissue 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Introduction 
The etymology of the word “Biomechanics” (1899) is as follows. It comes from the Ancient Greek βίος bios "life" 
and μηχανική, mēchanikē "mechanics" and refers to the study of the mechanical principles of living organisms, 
particularly their movement and structure. We may specify a bit more in this definition and we can say that 
biomechanics is the study of forces acting on and generated within a body and of the effects of these forces on the 
tissues, fluids or materials used for diagnosis, treatment or research purposes. This is the basement of the European 
Society of Biomechanics funded in 1976 and its primary goal “to promote excellence in biomechanics research, 
to foster integration of clinical and basic science and facilitate the translation of the science of biomechanics into 
healthcare technologies and clinical practice”. A few years after the Portuguese Society of Biomechanics (1989) 
was founded. Research topics have been wide open within our community: gait analysis, hard and soft tissue 
biomechanics, orthopaedics, cardiovascular, sport or dental biomechanics among others.  
 
 
2. Past and present perspective 
In 1979, van Dijk et al (1979) applied for the first time roentgen stereophotogrammetric methods for the evaluation 
of the three-dimensional kinematic behaviour and cruciate ligament length patterns of the human knee joint. In 
general, it was applied to the study of the kinematics of the skeletal system (Selvik, 1989). Later, it was used for 
the assessment of three-dimensional migration and micromotion of a joint replacement prosthesis relative to the 
bone it is attached to (de Kleuver et al., 1998). And nowadays it is widely used in different biomechanical studies 
(Van Egmond et al., 2018; Hurry et al., 2018; Laende et al., 2019; Koppens et al. 2019). It could be considered as 
one of the most used experimental method in biomechanics. 
There are many other experimental techniques applied in biomechanics: high-speed impact testing (Kim et al., 
2018); mechanical characterization of tissues (tension, compression, fracture toughness, etc) (Martins et al., 2012; 
Silva et al., 2018; Castro et al., 2018; Rynkevic et al., 2019); pull out testing of screws (Krenn et al., 2008; Ni et 
al., 2018): fretting corrosion and wear of implants (Cachinho and Correia, 2008; Alves et al., 2014; Royhman et 
al., 2016); measurement of the contraction force, velocity and length of skeletal muscle (Amaro et al., 2007; 
Figueiredo et al., 2009; Guignard et al., 2017; Freitas et al, 2018). Digital Image Correlation (DIC) is an interesting 
experimental technique that is often used to measure full-field displacement and strains.  DIC have been increasing 
in popularity, especially in micro -  and nano - scale mechanical testing applications due to its relative ease of 
implementation and use (Messias et al., 2017; Calha et al., 2017; Messias et al., 2017b; Hao Kan et al., 2018). 
Advances in computer technology and digital cameras have been the enabling technologies for the increasing 
popularity of this method. 
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Previous experimental methods have allowed the researchers to have information about the mechanical properties 
of the tissues (hard and soft tissues) and this information has been the starting point for the development of 
computational models. The finite element method (FEM) has been one of the most important tools for simulations 
and many of previous experiments have allowed the validations of the FE simulations (Martins et al., 2012; 
Messias et al., 2017b; Castro et al., 2018).  
An important effort was carried out to model living tissues: bone and its remodelling (Fernandes et al., 2002; 
Coelho et al., 2009; Rodrigues et al., 2009; Espinha et al., 2010; Quental et al., 2012; Machado et al., 2013; 
Peyroteo et al., 2019) and regeneration capacity (Dias et al., 2012; Ribeiro et al., 2015; Martin and Bettencourt, 
2018); or soft tissue behavior (Martins et al., 2006; Oliveira et al., 2016; Castro et al., 2018; Vila Pouca et al., 
2019; Completo et al., 2019).  
The biomechanics of joints and its arthroplasties have been also simulated which generated an interesting feed 
back on implants performance in the short- and long-term (Fernandes et al., 2002; Folgado et al., 2009; Quental 
et al., 2014; Completo et al., 2017; Castro et al., 2019; Cachao et al., 2019).  
Important research was also carried out in the field of tissue engineering which is part of our biomechanics 
community (Silva et al., 2007; Oliveira et al., 2006; Dias et al., 2014; Coelho et al., 2015; Bandeiras et al., 2015; 
Pereira et al., 2018; Abdulghani and Mitchell, 2019; Castro et al., 2019). 
Optimization techniques were used to improve the design of prosthesis and implants (Fernandes et al., 2004; 
Ruben et al., 2012; Askari et al., 2018). Multiscale modelling was also incorporated to solve problems which have 
important features at multiple scales of time and/or space (Coelho et al., 2009; 2011; Rodrigues et al., 2013; 
Espinha et al., 2014; Ribeiro et al., 2018).  
Finally, experimental methods have been very important for the creation of accurate computational models in 
biomechanics, but imaging techniques have become extremely necessary to move forward. A clear example has 
been DIC as it was previously exposed. Nowadays, we need CT-data or MRI-data to create the geometries of our 
patient-specific models among other issues (Moura et al., 2011; Tavares et al., 2013; Cunha et al., 2013; Ferreira 
et al., 2014; Valente et al., 2016; Almeida et al., 2016; Jodas et al., 2017, Morais et al., 2018). 
  
 
3. Future perspective and Biomechanics challenges 
Many challenges should be tackled within our field as the side effects of an ageing population, among other issues. 
In fact, research is focused now in developing new diagnostic tools, creating more effective therapies, working 
on modelling and simulation in conjunction with pre-clinical and clinical experimentation, development of 
medical devices, etc. 
Many of us are working in the development of predictive technologies using, for example, computer models and 
simulations combined with experimental methods and imaging technologies. In fact, the use of the concept of a 
digital twin in healthcare is a very interesting challenge, which highly promotes the idea of transforming 
computational modelling from a valuable scientific tool to a valuable regulatory tool. We should also work 
towards this direction and the following years will be crucial to achieve this goal. To develop and to robustly 
confirm the credibility of such predictive technologies, it is essential to create collections of data. But not only 
data is needed, further development of digital technologies is crucial, as for example, artificial intelligence (AI). 
In our community more and more research works are using AI or machine learning techniques as an innovative 
technology (Rodrigues et al., 2014; Pereira et al., 2016; Pereira et al., 2018b; Pinto et al., 2018; de Jesus et al., 
2019; Brasil et al., 2019).  
Therefore, this is our community present and future, looking for the improvement of our society quality of life.  
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A Biomecânica recorre à multidisciplinariedade para estudar as interações entre as leis da Física e a Biologia que 
sustentam a Vida no nosso planeta. Os investigadores desta área, com formações científicas diversas, procuram 
interpretar e caracterizar as principais funções dos seres vivos, desde a locomoção à reprodução e, principalmente, 
à forma como estes interagem e se adaptam à sua envolvente. Sendo o objeto de estudo muito complexo, 
justificam-se as diversas abordagens e metodologias que têm sido desenvolvidas, fazendo da Biomecânica uma 
ampla área de investigação com múltiplas implicações na vida humana. 
No início da década de 80 do século passado foram os investigadores da área da motricidade humana que fundaram 
a Sociedade Portuguesa de Biomecânica (SPB) para enquadrar os primeiros trabalhos de investigação. Com o 
crescimento da comunidade científica nacional, ocorrido no final do século XX, germinaram múltiplos trabalhos 
de investigação em domínios diversos, relacionados como a reabilitação funcional e a simulação numérica, quer 
dos movimentos, quer das tensões nos tecidos e materiais biocompatíveis, além da investigação na área do 
desporto, da ergonomia e da segurança ocupacional.  
Nas últimas três décadas os investigadores portugueses passaram a dedicar maior atenção à Biomecânica, de onde 
brotaram múltiplas publicações nas mais diversas áreas, com especial destaque para as que provêm de grupos 
interdisciplinares com atividade relevante na área da saúde. A Ortopedia e a Ginecologia na Medicina e a 
Ortodontia, a Implantologia e a Prostodontia na Medicina Dentária, são algumas das especializações médicas que 
beneficiaram destes contributos pioneiros. 
A SPB, que desde a sua fundação se encontrava praticamente em hibernação, foi reabilitada no início deste século 
com uma forte contribuição de investigadores provenientes da área de Engenharia. A organização do 1º encontro 
de Biomecânica em Martinchel, Abrantes, no início de 2005, com o convite aos fundadores da sociedade, permitiu 
reagrupar os trabalhos de investigação num fórum nacional que deu unidade à SPB. 
A organização do 2º encontro em Évora, igualmente bem-sucedido e muito participado, permitiu passar a 
designação deste fórum para Congresso e consolidar a organização regular deste evento na comunidade científica 
nacional. Bragança, Coimbra, Espinho, Monte Real, Guimarães e Unhais da Serra, Covilhã, foram as cidades que 
albergaram os congressos seguintes onde a SPB se consolidou e conquistou definitivamente o seu lugar na 
investigação nacional. As múltiplas contribuições de investigadores estrangeiros que normalmente integram os 
congressos da SPB, já na sua nona edição, deixam antever uma fácil internacionalização, caso seja essa a decisão 
dos membros da sociedade.  
As parcerias com outras associações similares, quer nacionais como a Sociedades Portuguesas de Ortopedia e de 
Medicina Física e de Reabilitação, quer internacionais como as Sociedade Internacional e a Sociedade Europeia 
de Biomecânica, entre outras têm sido acauteladas pelas direções da SPB e garantem-lhe um reconhecimento entre 
os pares. 
O crescimento da investigação em Biomecânica fez surgir novos laboratórios, alguns criados com este propósito 
e outros que se adaptaram para realizar trabalhos nesta área. Existem atualmente diversos laboratórios de 
Biomecânica, sedeados em cidades como Aveiro, Bragança, Coimbra, Covilhã, Évora, Lisboa, Porto e Vila Real 
que têm como principal atividade o estudo da Biomecânica nas suas diversas vertentes. Permitam-me um especial 
destaque para o Laboratório de Biomecânica da Universidade do Porto, Labiomep, por ter na sua génese seis das 
faculdades da Universidade do Porto, o que permitiu associar à sua fundação o verdadeiro espirito multidisciplinar 
de que a investigação em Biomecânica carece. 
No início do séc XXI constata-se a manutenção do crescimento exponencial na Ciência e Tecnologia com fortes 
implicações na vida humana. A Biomecânica contribui nos mais diversos domínios, quer diretamente, produzindo 
novos dispositivos médicos, ou desenvolvendo novas prótese e implantes que contribuem para a reabilitação 
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funcional, quer indiretamente, inspirando novas solução de Engenharia e de organização social, através do Bio 
mimetismo que resulta do melhor conhecimento sobre as diversas manifestações da Vida. Os institutos 
tecnológicos que procuram valorizar o conhecimento proveniente da investigação através da transferência de 
tecnologia para o processo produtivo já identificaram a Biomecânica como uma área de elevado potencial que 
pode contribuir com respostas para o posicionamento do Homem na indústria do futuro e para as atividades de 
lazer e bem-estar numa sociedade envelhecida, que resulta do aumento da esperança de vida. O Instituto de Ciência 
e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) da Universidade do Porto é um dos 
institutos que tendo na Engenharia o seu principal foco procura contribuir nestas novas áreas criando uma unidade 
de negócio associada à Biomecânica e Saúde. 
Em conclusão, pode dizer-se que a investigação em Biomecânica necessita de uma comunidade científica madura 
e bem consolidada que permita estabelecer as parcerias adequadas a cada projeto. As áreas da saúde e lazer vão 
ser fortemente condicionadas por uma sociedade cada vez mais informada, sedentária e promotora de um certo 
individualismo que urge estudar procurando minorar os efeitos dos novos comportamentos sobre a saúde e bem-
estar numa comunidade mais envelhecida. O aparecimento das máquinas dotadas de capacidade de decisão, ainda 
que incipiente, vai colocar novos desafios à mobilidade e às empresas. Daqui emergirão novos riscos para a 
segurança, veja-se o recente caso dos acidentes com os Boeing 737 Max, com os conflitos homem/máquina de 
que podem resultar acidentes, que igualmente vão obrigar a repensar os sistemas produtivos. É hoje unanimemente 
aceite que a mobilidade e a atividade física são fundamentais à manutenção da Vida pois são as tensões geradas 
nos tecidos pelos movimentos que os estimulam e mantêm operacionais.  
Todo o nosso organismo é condicionado pela atividade física quotidiana e pelos ciclos vigília/descanso. O trabalho 
por turnos tem implicações sobre o ciclo circadiano com consequências na longevidade e o mesmo acontece 
quando o posto de trabalho implica uma envolvente agressiva, quer em termos de ruído, vibrações, temperaturas 
ou cargas. Por tudo isto está garantido o lugar da Biomecânica na investigação em contexto ocupacional, quer 
pela via da segurança, quer pela via da saúde. Por tudo o que acima foi dito a Biomecânica é uma das áreas do 
conhecimento científico em que Portugal mais se aproxima dos restantes países. Infelizmente o nosso país não 
dispõe ainda de um tecido industrial que permita gerar riqueza com os conhecimentos produzidos e o desafio da 
próxima década será esse, criar empresas que permitam financiar a investigação de forma sustentada. Alguns já 
iniciaram esse caminho pois temos, a meu ver, as ferramentas necessárias para este desafio, queiram os nossos 
políticos e empresários valorizar o conhecimento produzido em Portugal.mimetismo que resulta do melhor 
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ou cargas. Por tudo isto está garantido o lugar da Biomecânica na investigação em contexto ocupacional, quer 
pela via da segurança, quer pela via da saúde. Por tudo o que acima foi dito a Biomecânica é uma das áreas do 
conhecimento científico em que Portugal mais se aproxima dos restantes países. Infelizmente o nosso país não 
dispõe ainda de um tecido industrial que permita gerar riqueza com os conhecimentos produzidos e o desafio da 
próxima década será esse, criar empresas que permitam financiar a investigação de forma sustentada. Alguns já 
iniciaram esse caminho pois temos, a meu ver, as ferramentas necessárias para este desafio, queiram os nossos 
políticos e empresários valorizar o conhecimento produzido em Portugal. 
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1. Introdução 
A Biomecânica, entendida como o estudo científico do papel da mecânica na estrutura e função dos tecidos 
biológicos tem hoje em dia aplicações diversas que compreendem a biomecânica do sistema musculosquelético 
[1], a biomecânica sistema cardiovascular e respiratório [2], a biomecânica do sistema ocular [3], a biomecânica 
do sistema auditivo [4], o efeito das forças nas diferentes escalas dos organismos vivos, desde o corpo como um 
todo, passando pelos órgãos e tecidos até ao comportamento da célula [5, 6], entre outras que se poderiam 
enumerar. 
O aparecimento do computador e a consequente revolução digital veio trazer novas ferramentas para a prática 
cientifica, permitindo a resolução de problemas complexos com a recurso a métodos numéricos. Estes modelos 
computacionais permitiram, a partir dos anos 50-60 do século XX, grandes avanços na engenharia mecânica e 
consequentemente também na Biomecânica, sendo o Método dos Elementos Finitos (MEF) [7], por ventura, o 
mais utilizado. Segundo a revisão publicada em 1983 por Huikes and Chao [8], a primeira aplicação do MEF à 
biomecânica remonta a 1972 [9]. Este método para determinar tensões e deformações em estruturas mecânicas 
permitiu ultrapassar limitações dos métodos clássicos, em particular a resolução de problemas com domínios 
complexos, como são as estruturas biológicas, nomeadamente os componentes do sistema musculosquelético. O 
interesse na análise do efeito das forças em questões de ortopedia, que já vinha de há muito tempo, em particular 
na relação das cargas mecânicas com a forma e estrutura dos ossos [10,11], encontra na Mecânica Computacional 
e no MEF uma ferramenta que permite a abordagem de problemas, tais como a adaptação óssea e o projeto de 
articulações artificiais, resultando numa multiplicação de publicações científicas propondo novos modelos e 
resolvendo novas questões. De facto, apesar de hoje em dia a aplicação de métodos computacionais se ter 
generalizado a todas as áreas da biomecânica, foi na biomecânica do sistema musculosquelético e em particular 
nas aplicações em ortopedia que a mecânica computacional encontrou as suas primeiras aplicações. O MEF foi e 
continua a ser utilizado para projetar e desenvolver testes pré-clínicos em próteses e implantes, para obter 
conhecimento sobre o comportamento das estruturas do sistema musculosquelético e para simular o processo de 
adaptação destas estruturas às cargas mecânicas [12].  
Foi também nesta área que o grupo de Biomecânica, do qual faço parte, tem focado a sua atividade, com a primeira 
publicação em 1999 [13]. Nesta condição, o objetivo deste artigo é apresentar algum das aplicações desenvolvidas 
ao longo destes últimos 20 anos, perspetivando direções futuras de atuação, as quais não podem descurar a 
passagem destas ferramentas para a prática clínica. 
 
 
2. Adaptação do tecido Ósseo às Cargas Mecânicas 
A dependência da estrutura e forma dos ossos dependem entre outros fatores das condições mecânicas a que estão 
sujeitos. Este processo de adaptação pode, em certas condições, conduzir a um osso mais fraco e com maior 
probabilidade de fratura. Estudar o mecanismo de adaptação óssea permite, não só aumentar o conhecimento sobre 
o comportamento estrutural do esqueleto humano, mas também definir ações, que do ponto de vista clínico, 
contribuam para o bem-estar e saúde da população.   
A relação entre a morfologia óssea e função mecânica foi observada e enunciada por Wolff [10] ainda no século 
XIX, que postulou que as alterações da arquitetura interna dos óssos seguem leis matemáticas, adaptando a sua 
configuração para melhor suportar as forças a que estão sujeitos (“Lei de Wolff”). Estas observações conduziram 
ao desenvolvimento de inúmeros modelos matemáticos (e computacionais) para descrever este processo. Em 1999 
foi proposto um modelo [13] baseado na teoria de Wolff onde a adaptação óssea depende do estimulo mecânico 
determinado a partir das deformações calculadas na geometria do osso utilizando o Método dos Elementos Finitos. 
O problema, formulado no âmbito da mecânica dos meios contínuos, considera o osso um material poroso de
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 estrutura periódica, ortotrópico, cujas propriedades elásticas equivalentes são determinadas utilizando métodos 
de homogeneização. A distribuição de massa óssea é conseguida resolvendo um problema de otimização, cuja 
solução corresponde à distribuição otimizada do tecido ósseo de modo a maximizar a rigidez da estrutura óssea, 
e cujo volume é regulado por fatores metabólicos. Matematicamente o modelo pode ser descrito pela equação (1) 
que traduz a condição de ótimo do problema [14].  

𝛼
𝜕𝐸

𝜕𝐚
𝑒 (𝐮 )𝑒 (𝐮 ) − 𝜅

𝜕𝜇

𝜕𝐚
= 0 (1) 

Na equação (1), 𝜇 é a densidade relativa em cada ponto do domínio do osso, 𝐚 corresponde aos parâmetros do 
material poroso que definem a densidade (𝜇(𝐚)), 𝐸  são as propriedades elásticas homogeneizadas do osso, 𝑒  
é o campo de deformações calculadas pelo MEF, NC é o número de casos de carga considerados e  𝛼 os respetivos 
pesos. Nesta equação 𝜅 e m são parâmetros definidos no modelo que contabilizam fatores não mecânicos que 
influenciam o processo de remodelação e podem ser considerados como um custo metabólico de formação de 
osso. 
A equação (1) traduz a lei de remodelação no sentido que sempre que é verificada estamos no ponto de equilíbrio 
onde a remodelação e a absorção óssea se equivalem. Resolvendo este problema com recurso a métodos 
computacionais, obtém-se a distribuição de densidades como exemplificado na figura 1 para o caso de uma 
omoplata. Nesta figura pode-se comparar a distribuição de densidades do osso obtidas computacionalmente para 
condições de carga fisiológicas com uma imagem de tomografia computorizada (TAC). A semelhança entre as 
duas figuras leva a concluir que pelo menos de um modo qualitativo o modelo reproduz a morfologia do osso. No 
entanto a comparação quantitativa também leva a conclusão semelhante como descrito no trabalho de Quental et 
al [14]. 
 

  

 

(a) 

  
(b) 

Figura 1 –Comparação da densidade obtida por TAC (à esquerda) com a distribuição de densidades obtida pelo modelo computacional (à 
direita). (a) e (b) correspondem a duas secções diferentes da omoplata. 
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É necessário notar que este modelo é fenomenológico, isto é, tenta reproduzir o processo de adaptação da forma 
como o podemos observar traduzindo-o num problema de otimização, não contabilizado fatores biológicos e 
bioquímicos que regulam a atividade celular responsável pela formação e absorção óssea. Modelos 
mecanobiológicos e a modelação do processo a diversas escalas [15] podem contribuir para superara as limitações 
deste tipo de modelos. Contudo o modelo apresentado nesta secção demostra muito bons resultados na análise da 
adaptação quando as condições de carga são alteradas como acontece ao osso na presença de implantes. A sua 
integração numa plataforma de testes pré-clínicos e planeamento de cirurgias ortopédicas pode ser uma mais-valia 
para a prática médica.  
 
 
3. Desenvolvimento e Análise de Implantes Ortopédicos 
A Biomecânica Computacional tem também um papel importante no desenvolvimento de implantes ortopédicos. 
Nesta vertente pode-se utilizar os modelos de remodelação óssea para analisar o fenómeno de stress-shielding 
devido à diferença de rigidez entre o implante e o osso [16] ou simplesmente utilizar ferramentas de análise de 
tensões e deformações para determinar a avaliação de tensão do osso na presença do implante [17]. A figura 2 
apresenta o resultado da variação da massa óssea na glenoide após a implantação da componente glenoidal de 
uma artroplastia total do ombro, considerando diferentes sistemas de fixação. Na figura 3 podemos observar o 
resultado da análise de tensões no osso vizinho da componente tibial de uma prótese total do joelho. Neste trabalho 
o objetivo foi de analisar comparativamente o desempenho de hastes da componente tibial com e sem offset. Com 
estas abordagens o projeto de próteses pode ser auxiliado, uma vez que os modelos computacionais permitem de 
uma forma muito eficiente testar diversas combinações de materiais e geometrias, sem necessidade de 
dispendiosos e demorados ensaios experimentais.  
 
 

 Formação óssea  Equilíbro  Absorção óssea 
Secção 1 

     
Secção 2 

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

 
Figura 2 – Variação da massa óssea na glenoide após a artroplastia total do ombro. Apresentam-se duas secções diferentes para (a) 

ancoragem cimentada com pinos, (b) ancoragem cimentada com quilha, (c) ancoragem cimentada com ancora central e pinos, (d) implante 
anatómico não cimentado, e (e) implante invertido não cimentado. 

 
 

O MEF combinado com técnicas de otimização estrutural podem ser também utilizados diretamente na obtenção 
da geometria de implantes. Na figura 4 é apresentado um resultado de otimização da haste femoral de uma prótese 
total da anca, obtida por otimização de forma, onde as variáveis de projeto definem a configuração da secção 
transversal tendo em conta o desempenho biomecânico da haste, isto é, exigindo um mínimo de deslocamentos 
na interface-osso implante, um mínimo das tensões de contacto e um mínimo da remodelação óssea [18]. 
Finalmente, a determinação computacional das componentes em contacto nas articulações artificiais, é também 
um contributo importante no projeto de prótese [19]. No caso da artroplastia total do ombro, há um implante que 
é colocado no úmero (componente umeral) que articula com uma componente que se fixa à glenoide e que é 
revestida por polietileno. O desgaste na componente de polietileno é uma das razões que pode levar a uma revisão 
prematura, e por isso o projeto de uma prótese do ombro tem que ter em conta este desgaste, o qual depende da 
geometria dos componentes, da congruência da articulação, do modo de fixação e da técnica cirúrgica. Utilizando 
o MEF para determinar as pressões de contacto na articulação e utilizando modelos de contato para calcular o 



 
 

Paulo Rui Fernandes 

 

14 

 

desgaste é possível perceber quais as melhores combinações de materiais e a melhor tipo de fixação dos implantes 
de forma a minimizar o desgaste. Na figura 5 mostra-se os padrões de desgaste na componente glenoidal de 
polietileno de uma prótese total do ombro.  
 
 

 
Figura 3 – Variação da tensão de Von Mises no osso vizinho da componente tibial de uma prótese total da anca. O caso de carga aqui 

considerado é para a marcha em piso nivelado. É notório o efeito de ponta na extremidade da haste com um aumento das tensões e 
dependência da intensidade com o tipo de offset. Pode-se também ver a redução de tensões na zona proximal que leva à absorção óssea 

 
 

 
Figura 4- Geometrias obtidas utilizando optimização multi-objetivo. A função multicritério inclui o deslocamento na interface osso-

implante, a tensão na interface e a remodelação óssea do osso envolvente. A haste é não cimentada com refestimento até meia haste. Os 
valores de  correspondem aos pesos de cada um dos critérios. 

 
 
4. Contribuição para a Engenharia de Tecidos - Projecto de substitutos ósseos 
A engenharia de tecidos, isto é a produção de tecidos biológicos que possam substituir órgãos do corpo humano 
danificados, é um tema atual de investigação e desenvolvimento. A Biomecânica tem um papel relevante nesta 
área, sendo que o desenvolvimento de substitutos ósseos, dado à necessidade de suporte de carga, corresponde a 
uma aplicação onde os fatores biomecânicos são muito importantes. Os substitutos ósseos são normalmente 
materiais porosos de modo a permitir o crescimento do tecido ósseo em toda a região a reparar, mas que 
simultaneamente têm de conferir resistência mecânica. É possível utilizar técnicas semelhantes às utilizadas em 
otimização de estruturas mecânicas para definir a microestrutura do material poroso com propriedades otimizadas. 
Assim, uma das áreas que tem concentrado bastante esforço de investigação no grupo de investigação do autor é 
precisamente o projeto computacional de substitutos ósseos. Os modelos computacionais combinados com 
técnicas de fabrico aditivo é uma abordagem muito promissora para o desenvolvimento de scaffolds para 
engenharia de tecidos [20-22]. Na figura 6 apresenta-se a cadeia desde o projeto até ao fabrico, onde se propõe o 
projeto dos scaffolds recorrendo a otimização de topologia de estruturas. Nesta figura há um aspeto que é realçado. 
O resultado final, depende do projeto, mas também da eficiência e precisão de todos os passos intermédios. A 
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verificação do produto final de acordo com as especificações inicias é muito importante para a validação do 
processo e também para a sua fiabilidade. É, pois, importante utilizar métodos de aferição das propriedades finais 
e, portanto, a análise experimental dos protótipos obtidos é necessária para obter as suas propriedades.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Padrões de desgaste linear ao fim de um ano para uma componente glenoidal com ancoragem por pinos e com a articulação 

totalmente em polietileno. 
 
 

 
Figura 6 – Do projeto à produção. A cadeia que vai desde o projeto até ao fabrico continua a ser um desafio para a investigação e 

desenvolvimento, pois é necessário controlar o processo de modo que os scaffolds obtidos satisfaçam os requisitos para a aplicação clinica 
pretendida. a) Célula unitária inicial que serve de base à estrutura periódica do scaffold. b) Célula optimizada. c) Modelo do scaffold em 

formato stl. d) Prótotipo obtido por impressão 3D. 
 
 
A transferência dos desenvolvimentos da ciência básica para a prática clínica, isto é a investigação orientada para 
o doente, é uma das preocupações atuais [23]. Um exemplo de possível projeto personalizado utilizando estas 
metodologias é o desenvolvimento de um espaçador intervertebral personalizado para ser utilizado na fusão 
vertebral que se segue à discectomia necessária para tratar uma hérnia discal. Um modelo multi-escala, como o 
representado na figura 7, permite a partir de um modelo da coluna do paciente e sabendo o segmento vertebral 
que necessita de intervenção, desenhar um espaçador com as características especificas que respondem às 
solicitações mecânicas do local onde será colocado. O espaçador pode ser então produzido utilizando impressão 
3D de modo a garantir o controlo da microestrutura. O protótipo da figura 7 foi construído utilizando impressão 
3D a laser (selective laser sintering – SLS) com Policaprolactona com 4% Hidroxiapatita (PCL–4% HA). 
Apesar da otimização estrutural ter bastante potencial para definir computacionalmente estas estruturas porosas 
para servir como substitutos ósseos ou scaffolds para engenharia de tecidos, há alternativas também bastante 
exploradas. É o caso de estruturas porosas definidas utilizando TPMS (Triply Periodic Minimal Surfaces). Estas 
estruturas garantem conectividade entre os poros, rigidez apropriada e uma elevada relação entre a superfície e a 
fração volúmica, facilitando a migração e proliferação celular e também são apropriadas para serem produzidas 
utilizando impressão 3D. Trabalhos recentes do grupo de investigação têm estudado este tipo de estruturas e a 
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fiabilidade do processo de impressão para obter propriedades compatíveis com a sua utilização em engenharia do 
tecido ósseo. Uma das propriedades importantes é a permeabilidade, e recentemente, modelos computacionais e 
experimentais têm sido utilizados em conjunto para avaliar esta característica em estruturas obtidas baseadas em 
TPMS [25,26]. Na figura 8 pode-se ver os modelos computacionais dessas estruturas e os respetivos protótipos 
obtidos utilizando impressão 3D com tecnologia Multijet. 
 
 

 
Figura 7 – Modelo multiescala para o desenvolvimento de um espaçador intervertebral [24].  

 

 
Figura. 8 – Scaffolds obtidos utilizando TPMS. Modelos computacionais (em cima) e provetes para testes de permeabilidade obtidos por 

impressão 3D (em baixo). A spercentagens indicam as porosidades dos scaffolds. 
 
 
5. Comentários Finais 
A utilização de meios de projeto computacional, normalmente utilizados em engenharia mecânica tem 
proporcionado grandes avanços na Biomecânica. Os trabalhos apresentados neste artigo, desenvolvidos nos 
últimos 20 anos no grupo de investigação do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior 
Técnico, são exemplos da potencialidade destes métodos para desenvolver dispositivos biomédicos e contribuir 
para o diagnóstico e tratamento em ortopedia.  Contudo, é preciso ter em conta a validação dos modelos 
computacionais, essencial para a sua aceitação na prática clinica. Esta validação, por vezes não é simples e 
normalmente exige o recurso a trabalho experimental e, portanto, a combinação de modelos computacionais com 
análise experimental é muito importante.  
A modelação computacional associada a processos de produção como a impressão 3D, tem enorme potencial para 
o desenvolvimento de dispositivos biomédicos personalizados, o que é ainda um desafio na investigação em 
biomecânica [27]. No entanto, no estado atual do desenvolvimento da investigação em biomecânica é essencial 
investir na sua passagem para a prática clinica. Esta questão, da investigação orientada para o doente e a ponte 
entre a ciência básica e as aplicações (Translacional Research) é uma das questões mais importantes na 
investigação biomédica e a biomecânica tem também aí um papel relevante [28]. 
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Para finalizar, a investigação em biomecânica em Portugal tem tido um avanço considerável nos últimos anos e, 
a maturidade de investigação e o reconhecimento internacional de diversos grupos de investigação portugueses 
permite afirmar que temos condições para estar na linha da frente nesta área e contribuir para os desafios 
enunciados acima.  
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__________________________________________________________________________________________ 
Abstract 
 
A artroplastia da anca é, hoje, considerada uma das intervenções cirúrgicas de ortopedia de maior sucesso da medicina. A sua 
história confunde-se com a própria história das próteses de anca. Como evoluirá, no futuro próximo, a artroplastia total da 
anca e respetivas próteses é naturalmente exercício complexo, mas possível. Neste artigo descreve-se a perspetiva dos 
autores sobre o que poderá ser os desenvolvimentos futuros da artroplastia total da anca. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Introdução – um pouco de história 
No início das “cirurgias” da anca, os resultados eram, obviamente, fracos, pelos materiais utilizados, condições 
de cirurgia, a inexistência de qualquer tipo de imagiologia ou anestesia. Aparentemente, as primeiras tentativas 
de tratamento cirúrgico da anca datam de 1780 pelas descrições feitas pelo cirurgião Henry Park, que consistiu 
em retirar o fémur proximal da sua cápsula articular. Na época era comum a amputação. A artroplastia com 
ressecção é creditada a White (Londres, em 1821) pela retirada da cabeça femoral de um paciente que sobreviveu 
pelo menos mais 12 anos. John Rhea Barton (em 1826), através de uma osteotomia da anca rígida, verificou que 
esta provocaria uma pseudoartrose que melhorava a dor, mas o índice de mortalidade era da ordem de 50% [1].  
As primeiras tentativas de interpor materiais surgem por volta de 1860 para permitir o movimento e o alívio da 
dor. O cirurgião francês Louis Ollier experimentou gordura intra-articular sem sucesso. Outros materiais foram 
sendo testados como músculo (fáscia lata), celulóide, prata, borracha, magnésio, zinco, vidro e cera. Mais tarde, 
foram experimentados outros materiais, como a fáscia lata, a pele e as submucosas de bexiga de porco para 
restaurar articulações de anca [1]. A bexiga de porco foi bastante utilizada na época e tornou-se popular. Curioso 
era o procedimento de Robert Jones, que usava folhas de ouro para recobrir cabeças femorais danificadas. Deve 
referir-se que estas observações são com base em achados, pois na altura ainda não havia registos radiológicos (o 
raio X só viria a ser inventado em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen). 
As primeiras investigações referentes à artroplastia da anca reportam-se aos materiais experimentados como a 
prótese femoral de borracha testada por Delber, em França, ou o uso do marfim por Hey-Groves, em 1927, na 
Inglaterra. Os trabalhos mais significativos surgiram no ano 1925, através de Smith-Peterson, que, inicialmente, 
utilizou calotes esféricas de vidro e plástico (bakelite e pyrex) encaixadas na cabeça de fémures, mas devido à 
baixa resistência do vidro, estas quebravam-se com alguma facilidade. Assim, juntamente com Philip Wiles [2], 
dedicaram-se ao estudo de calotes esféricas fabricadas em aço, nomeadamente em ligas de crómio, cobalto e 
molibdénio. Um passo importante no desenvolvimento da artroplastia da anca deve-se ao aparecimento das 
endopróteses do tipo cervical, constituídas por uma calote de crómio-cobalto fixa por um cravo de Smith-Peterson. 
Foi no ano de 1948, em Paris, que os irmãos Judet desenvolveram uma prótese acrílica que despertou muita 
atenção pelo desenho inovador da mesma. Porém, os seus resultados foram pouco satisfatórios.  
Foi, neste contexto histórico, que surgiram as endopróteses do tipo intramedular. O conceito apresentado pelos 
irmãos Judet foi aproveitado e desenvolvido por Thompson, nos EUA, em 1950, que apresentou um modelo em 
aço Vitallium, caracterizado pela presença de colar e uma haste intramedular.  Austin-Moore e  Bohlman  também 
desenvolveram endopróteses que eram constituídas por uma haste com colar e com aberturas (ditas janelas) de 
modo a possibilitar a reconstituição do tecido ósseo em torno destas (exemplo da radiografia de uma endoprótese 
de Moore [3] na figura 1). É de referir que estas endopróteses articulavam com a cartilagem do acetábulo, 
provocando a sua irritação e rápido desgaste.
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Figura 1 - Radiografia de uma endoprótese de Moore e prótese de Peter Ring [4]. 

 
 
O cirurgião inglês George McKee foi o primeiro a utilizar de forma rotineira a articulação artificial de metal-
metal. Em 1953, utilizou uma haste femoral de Thompson modificada, que articulava com um cótilo em aço de 
liga de cobalto-crómio. Peter Ring também fez testes semelhantes, e as próteses de ambos permitiram obter taxas 
de sucesso assinaláveis para a altura (figura 1).  
Em 1971, o problema do descolamento de próteses cimentadas estimulou os irmãos Judet a desenvolverem uma 
prótese metálica (liga de niquel-crómio-cobalto-molibedénio) para ser colocada sem cimento, uma press-fit. A 
prótese apresentavam uma textura metálica tipo alveolar (figura 2), com cavidades entre cerca de 200 m e 2 
mm, com profundidade entre 1 e 2 mm, na perspetiva que o osso se desenvolvesse nessas e assim daria a resistência 
necessária às tensões que se desenvolveriam no interface [5].  
Como seria expectável, foram sendo introduzidas diferentes tipos de próteses no mundo da cirurgia ortopédica ao 
longo dos tempos, sendo incontornável referir as de Thompson e Charnley- Müller. Foram introduzidas 
igualmente outras soluções como a dupla cúpula de Gerard que contudo não forneceram os resultados esperados 
[6]. 

 
 

 
Figura 2 - Prótese press-fit dos irmãos Judet [4]. 

 
 
O metilmetacrilato foi utilizado inicialmente pelos neurocirurgiões para preenchimento de defeitos na calote 
craniana no início da década de 50, bem como por estomatologistas [2]. John Charnley, ao visitar o laboratório de 
técnicas dentárias do seu hospital, encontrou um jovem químico que estava a preparar a sua tese de doutoramento 
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(D. C. Smith) e com ele desenvolveu uma técnica de utilização do metilmetacrilato para ligar a haste ao fémur, 
aplicada inicialmente em 1958. Estava aberto o caminho para aquela que é a prótese mais conhecida em todo o 
mundo. 
O cirurgião ortopédico Sir John Charnley (1911-1982) é considerado o “pai” da artroplastia total da anca, tal como 
ela é hoje conhecida. De facto, a artroplastia de baixo atrito, por si desenvolvida no início de 1960, é idêntica às 
artroplastias realizadas hoje em dia. A artroplastia de Charnley consiste num componente femoral de metal, com 
uma cabeça esférica de pequeno diâmetro, que articula com um componente acetabular de polietileno, sendo 
ambos ancorados às partes ósseas correspondentes através de cimento ósseo (acrílico) [7]. Era chamada a 
“artroplastia de baixo atrito”. Indubitavelmente, a descoberta e desenvolvimento do metacrilato de metilo para 
fixar a prótese ao osso foi um dos acontecimentos mais importantes na evolução histórica das próteses de anca 
[8]. Tal descoberta foi utilizada regularmente com êxito por Charnley para fixar os componentes femoral e 
acetabular das artroplastias que realizou. Estudos, posteriormente realizados por Wiltse et al. [9], vieram 
evidenciar a importância destas próteses, cuja biocompatibilidade foi testada através de experiências in vivo com 
animais. Muito mais tarde Cabanela et al. [10] confirmavam os resultados de Wiltse et al. [9]. 
Deve, realçar-se, que a “artroplastia de baixo atrito” era conseguida através da utilização de componentes 
acetabulares de polietileno de alta densidade que articulavam com cabeças de metal de diâmetro 22 mm da haste 
da prótese (figura 3). Os materiais da prótese, para além de possuírem excelentes propriedades de atrito, permitiam 
também uma adequada lubrificação e boa capacidade de amortecimento, essencial para a conformação do 
componente acetabular às deformações do osso pélvico.  
 
 

 
Figura 3 - Prótese de Charnley e fratura periprotética traumática do fémur numa artroplastia total cimentada de Charnley [4]. 

 
 
O desenvolvimento de implantes da anca sem cimento apareceu como uma evolução natural do conceito de 
artroplastia, permitindo a confrontação direta de uma única estrutura artificial com um ambiente biológico activo 
em permanente remodelação. Esta interface seria o parâmetro essencial que determinaria a qualidade histológica 
e mecânica da fixação do implante com a estrutura óssea e o seu comportamento através do tempo, após muitos 
anos de solicitações mecânicas em carga, deixando antever uma diminuição dos desprendimentos asséticos.  
Foram desenvolvidos, então, diferentes tipos de próteses não cimentadas com diferentes superfícies de contacto 
com o osso, visando conseguir uma osteointegração precoce e, inclusivamente, uma ligação química da superfície 
da prótese com o osso. Primeiramente elaborou-se uma superfície metálica porosa, com grãos de dimensões entre 
os 0.1-0.5 mm de diâmetro e diferentes texturas, de modo a facilitar o crescimento e deposição ósseas e a fixação 
da prótese. Em seguida, os implantes foram revestidos com um camada porosa de hidroxiapatite, ou outro material 
bioativo, recorrendo, geralmente, à técnica de projecção por plasma. 
No entanto, existem importantes questões de natureza mecânica relacionadas com as próteses biológicas. Para a 
fixação da haste femoral é imprescindível um contacto perfeito com o canal medular sem a existência de espaços 
vazios, o que nem sempre se consegue com os implantes não cimentados, e uma compensação dos 
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micromovimentos existentes na interface entre o implante e o osso. Um defeito circunferencial de 1 mm é 
preenchido por um tecido ósseo diferenciado a partir da quarta semana, com uma ótima regeneração óssea às oito 
semanas, num implante macroporoso revestido com hidroxiapatite. Pelo contrário, um defeito de 2 mm, mesmo 
após as vinte e quatro semanas, não permite apesar da presença de um revestimento de hidroxiapatite, uma 
regeneração-reabilitação óssea [11]. 
As técnicas de colocação destas próteses foram melhoradas. Hoje, as superfícies deste tipo de próteses apresentam 
texturas (veja-se o exemplo na figura 4) ou revestimentos de hidroxiapatite ou biovidro para estimular o 
crescimento do tecido ósseo, e, consequentemente, a fixação da prótese. As técnicas não cimentadas permitem 
uma gestão e um planeamento mais fácil das cirurgias de revisão, particularmente em pacientes mais jovens, 
porque há uma maior preservação do tecido ósseo. No entanto, os resultados clínicos de curta e média duração 
mostraram que as próteses cimentadas são melhores, sem grandes diferenças radiológicas [12]. A comparação a 
longo prazo tem sido feita, mas ainda não é, inequivocamente, claro os méritos, ou não, das próteses não 
cimentadas. 
 
 

 
Figura 4 - Textura obtida com pequeans esferas aplicadas na superfície da prótese para promover a osteointegração [4]. 

 
 
A articulação artificial de metal-polietileno é hoje a mais realizada, popularizada através dos trabalhos de 
Charnley, nomeadamente na década de 70. De facto, houve ao longo do tempo um grande investimento na 
investigação e no desenvolvimento deste par tribológico. Atualmente, devido às garantias de quase sucesso e de 
custo moderado para a maioria dos pacientes, a artroplastia metal-polietileno é quase uma regra de ouro da 
artroplastia total da anca. A principal preocupação com estas próteses advém das partículas de polietileno 
(designadas por “debris”) que provocam osteólises periprotéticas através da libertação de citoquinas e enzimas 
proteolíticas, que podem provocar a falência da prótese [13]. As partículas de polietileno são hoje referidas como 
as principais responsáveis pela falência das artroplastias, provocando maiores índices de revisões por 
descolamento/desprendimento assético. Este facto estimulou o interesse no desenvolvimento das artroplastias com 
próteses metal-metal. 
As próteses metal-metal [14] ressurgiram após as complicações do polietileno (a chamada “doença do 
polietileno”). Nos primórdios desta solução houve alguma preocupação com a possibilidade da articulação gerar 
iões metálicos (metaloses), que poderiam ser teoricamente cancerígenos, provocar reações de hipersensibilidade 
e perda de fixação da prótese. Atualmente, atribui-se aos problemas iniciais da prótese metal-metal a inadequada 
conceção e técnica de colocação cirúrgica dos componentes. 
O desgaste das próteses metal-metal tem sido identificado como sendo sessenta vezes menor relativamente às 
próteses metal-polietileno [15]. Sendo de metal, é possível usar cabeças de maior diâmetro, o que aumenta a 
estabilidade da articulação e a menor incidência de luxações. As articulações metal-metal também reduzem as 
osteólises e as inflamações dos tecidos periprotéticos relativamente ao par metal-polietileno.  
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A questão mais pertinente, e não totalmente conhecida, prende-se com os efeitos a longo prazo dos iões metálicos 
libertados, em particular os níveis de cobalto e crómio no sangue que tendem a ser três a cinco vezes superior aos 
encontrados em pacientes com próteses metal-polietileno [15]. Este é um problema, ainda mais relevante, porque 
as próteses metal-metal são potencialmente aplicadas em pacientes cada vez mais jovens e a sua exposição de 
longa duração a estes iões metálicos pode ser preocupante. Tal como foi referido anteriormente, o risco de 
desenvolvimento de cancro é teórico, mas há relatos de casos de neoplasias, principalmente sarcomas [16]. Mesmo 
com muitos anos de utilização de próteses metal-metal, não há conclusões inequívocas.  
Com efeito, a articulação metal-metal produz partículas metálicas que podem conduzir à formação de 
pseudotumores, osteólises e de reações inflamatórias intensas com necrose dos tecidos moles da anca, reações 
retardadas de hipersensibilidade, do tipo IV –ALVAL-. Sendo ou não um problema de orientação dos 
componentes protéticos ou problemas relacionados com o desenho da prótese ou com o próprio doente, é verdade 
que essas questões não tem sido colocadas nas próteses metal-metal em que cabeça femoral de diâmetro 28 mm 
ou 32 mm. Seja como for, é de considerar que os biomateriais constituintes da cúpula de fricção articular (nos 
seus diversos tipos de combinação, cerâmico-cerâmico, cerâmico-polietileno altamente reticulado, metal-
polietileno altamente reticulado e, mais recentemente, metal-cerâmico) registaram uma evolução significativa no 
sentido de libertarem menos partículas. 
O cirurgião francês Pierre Boutin introduziu a utilização da cerâmica na artroplastia da anca em 1970. Este 
material tem sido mais utilizado, nomeadamente em cabeças cerâmicas, na Europa em geral, e menos nos EUA e 
no Reino Unido [17,18]. As cabeças cerâmicas foram desenvolvidas para minimizar os problemas tribológicos do 
atrito e desgaste recorrentes em outros tipos de artroplastias. As cerâmicas mais usadas são a alumina e a zircónia. 
A figura 5 ilustra a prótese de Mittelmeier com cabeça cerâmico. 
 
 

 
Figura 5 - Prótese de anca de Mittelmeier com cabeça cerâmico [4]. 

 
O par tribológico cerâmico-cerâmico apresenta elevada dureza, resistência à riscagem e as suas partículas são 
inertes em comparação com as partículas de metal ou de polietileno. Este tipo de próteses, às vezes designadas de 
hidrofílicas, permitem uma melhor lubrificação e menor atrito entre os materiais em contato, daí a elevada 
resistência ao desgaste. Estas próteses são escolhas adequadas para pacientes jovens e ativos, mas são de elevado 
preço e normalmente não são financiadas pelos serviços nacionais de saúde. 
Ao longo da história, diferentes conceitos de próteses e artroplastias foram sendo introduzidos no mercado. A 
prótese isoelástica (figura 6) foi desenvolvida para resolver a erosão do tecido ósseo na região calcar do fémur 
devido à diferença de rigidez entre a prótese metálica e o osso. Para minorar este efeito, surgiram, em 1973, 
próteses não cimentadas isoelásticas desenvolvidas por Robert Mathys [19]. Estas próteses eram feitas num 
polímero de poliacetal, pressupondo a sua utilização com componentes acetabulares de polietileno, mas que 
resultaram em significativos fracassos, levando à sua descontinuação. 
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Figura 6 - Prótese de anca isoelástica e instabilidade de prótese femoral não cimentada, isoelástica, com o sinal do pedestal na ponta da 

haste [4]. 
 
 
A modularidade das próteses anca também assumiu importância na história das próteses de anca. Concetualmente, 
basta que haja duas partes da prótese que se ligam (junção) para serem considerdas modulares. Quando o grau de 
modularidade é elevado, ou seja, quando existem muitos interfaces, as preocupações com estas próteses são 
diversas como a falência por fadiga, surgimento de pseudo tumores, corrosão das superfícies, em particular nas 
de conatcto e metaloses. A título de exemplo pode-se referir as próteses S-Rom e a Apex Modular Stem. 
Há uma longa história e experiências clínicas com hastes modulares, que, aparentemente, terá sido iniciada com 
a prótese de McBride, em 1948. Mais tarde surgiram outras com a de Sivash (1967), Weber (1971) e Cremascoli 
(1991). A prótese desenvolvida por Bousquet e Bornard, em 1978, é também do tipo modular (figura 7), que 
através de um parafuso, fixava o elemento proximal por via de um elemento cónico com oito perfurações que 
permitia seleccionar a orientação do ânglo para a desejada restauração biomecânica. A haste era roscada e 
revestida a óxido de alumínio. Os resultados iniciais desta prótese foram apresentados em Basel, em 1982 num 
simpósio sobre anca não cimentadas e publicados no livro “The cementless fixation of hip endoprostheses”, em 
1984, de Morscher. 
As próteses anatomicamente adaptadas (custom made) despertaram algum interesse na comunidade médica 
[20,21]. A geometria destas próteses permite o contato quase total da haste com o canal medular do fémur, 
permitindo a transferência das tensões ao osso de forma mais equilibrada e homogénea (como as próteses 
cimentadas). Assegura-se assim uma perfeita adaptação da prótese ao osso porque a geometria é definida a partir 
da forma da cavidade do canal do fémur onde é alojada.  
A fixação biológica pode ser de natureza microporosa ou macroporosa, dependendo da dimensão dos poros. De 
qualquer modo, as dimensões dos poros devem ser da ordem de 150 a 400 m, para que os osteócitos penetrem 
nos interstícios do revestimento. No que diz respeito aos revestimentos, a investigação tem sido direcionada para 
o papel que estes desempenham ao nível do controlo do mecanismo de remodelação do tecido ósseo. Neste âmbito, 
é de notar o interesse acrescido pelos materiais bioativos que estimulam a reconstituição e regeneração do tecido 
ósseo, evitando, assim, a formação do tecido fibroso, que, como é do conhecimento geral, é responsável pelo 
desprendimento da prótese a longo prazo. Dos diversos materiais bioativos destaca-se a hidroxiapatite (HA) cuja 
constituição é semelhante à fase mineral do osso. Este material pode ser preparado sinteticamente, embora seja 
demasiado frágil para ser aplicado como um sólido monolítico. Outro tipo de revestimento bioativo utilizado é o 
bio vidro. 
 
 



 
 

António Ramos e José Simões 

 

25 

 

 
Figura 7 - Haste modular da prótese de anca de Bousquet e Bornard [4]. 

 
 
Inovação das atuais próteses de anca  
Os resultados clínicos a longo prazo dependem de fatores relativos às próteses, mas também dependem 
criticamente da experiência do cirurgião e do estado de saúde do paciente. As articulações artificias tiveram um 
desenvolvimento significativo desde a primeira artropalstia total da anca realizada por Charnley em novembro de 
1962. Hoje são dispositivos de elevado desempenho que podem durar para além de 20 anos. Tem havido imensa 
investigação em torno da artroplastia total da anca, do ponto de vista biomecânico, biológico ou clínico, e que se 
tem refletido na enorme variedade de próteses disponíveis. É, provavelmente, dos campos da bioengenharia de 
maior progresso tecnológico e de inovação. 
A primeira questão que se pode colocar é se há espaço à inovação para as artroplastias da anca tal como as 
conhecemos hoje? Que evolução poderá haver nas geometrias, nas texturas de superfície, nos materiais, nas 
formas de fixação, nos contactos tribológicos, nas abordagens cirúrgicas ou nos instrumentais? A opção cimentada 
versus não cimentada ainda será objeto de discussão sobre as suas vantagens e desvantagens. Certamente que 
estes dois tipos de artroplastias continuarão a ser hipóteses cirúrgicas, e a seleção dependerá de diversos fatores. 
Embora, as artroplastias cimentadas têm permitido taxas de sucesso superiores, são muitas as publicações, 
nomeadamente as dos registos ortopédicos, que indicam isso mesmo. Incrementar as atuais taxas de sucesso é 
certamente um objetivo dificil de materializar.  
Tem havido o interesse em relacionar diferentes fatores das artroplastias da anca como o tipo de pacientes e 
patologias e com as taxas de sucesso. Os registos indicam uma crescente incidência das artroplastias primárias em 
todos os países, nalguns casos em mais de 4% ao ano. De acordo com algumas publicações científicas, os 
elementos mais importantes para aumentar a durabilidade das artroplastias até pelo menos 50 anos são: 
 
- O desgaste dos materiais do contacto tribológico; 
- O desgaste dos componentes modulares, cones e acetábulos; 
- A estabilidade do implante usando a cirurgia robotizada;  
- Novos designs, incluindo a dupla mobilidade dos componentes; 
- Conhecimento científico dos mecanismos de perda assética. 
 
O grande problema das próteses centram-se no contacto tribológico. O perfeito funcionamento dinâmico entre as 
estruturas materiais é crucial para evitar os problemas. Uma haste femoral parcialmente desprendida altera as 
condições, inclusivamente as geometrias do contacto tribológico, provocando o desgaste assimétrico e mais 
acelerado dos materiais e desprendimento de partículas, estas altamente perniciosas ao bom funcionamento da 
prótese, em particular aos elementos da articulação. Não restam dúvidas que o principal desafio no futuro consiste 
em desenvolver pares tribológicos mais resistentes com menor atrito e desgaste [22]. A atual proliferação de 
alterantivas tribológicas é uma realidade e há vantagens e desvantagens em todas elas, que terão de ser 
cientificamente ponderadas para saber qual é a articulção ótima, ou quase ótima, que poderá ser diferente de 
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paciente para paciente. As elevadas taxas de falências com jovens pacientes requer que haja algum cuidado, 
mesmo tendo em atenção o incremento da qualidade das superficies articulares artificiais. É natural que a 
investigação se centre nas superfícies tribológicas, mas pode seguir diferentes direções, como melhorar as 
características do polietileno, as superfícies de metal e as cerâmicas, ou investigar outros materiais. Deve tomar-
se em conta que muitas vezes os resultados a curto prazo podem não concidir com os de longo prazo [22], e nem 
sempre os resultados in vitro são replicados de forma in vivo. 
As próteses contêm características próprias. Podem ser anatómicas, semi-anatómicas ou não anatómicas, 
modulares ou monobloco, com textura ou polidas e um par tribológico (metal-metal, metal-polietileno, cerâmico-
metal, cerâmico-polietileno, cerâmico-cerâmico). No que se refere às geometrias, poderá ainda haver margem 
para a inovação, nomeadamente nas próteses cimentadas, comprovada pelo desenho da prótese Portucale [4]. No 
que se refere à modularidade, os registos não são cabal e inequivocamente esclarecedores. Também aqui poderá 
haver espaço para a inovação e o objetivo consiste em minimizar os efeitos de desgaste entre os elementos de 
contacto nas interfaces. Os resultados sobre os pares tribológicos são mais esclarecedores e um melhor 
desempenho futuro dependerá sobremaneira dos processos de fabrico, quer pela manipulação das microestruturas 
das cerâmicas, quer pela obtenção de melhor esfericidade para as cabeças e para os acetábulos. Outros materiais 
poderão a vir a assumir um papel de destaque neste âmbito, com a safira ou os nitretos de silício. 
Os revestimentos são fundamentais no desempenho da prótese não cimentada. Uma, entre muitas questões, que 
se pode colocar neste âmbito, é se os mesmos devem ser localizados em toda a extensão da haste, ou somente na 
parte proximal, e se em toda a sua superfície? Existem algumas soluções de revestimentos porosos, incluindo os 
de hidroxiapatite ou de titânio texturado pulverizado para que a osteointegração possa ocorrer. A conjugação de 
revestimentos com o tipo de geometria permite desempenhos diferenciados. Como se comporta uma haste 
anatómica com revestimento poroso ou sem revestimento é uma pergunta que pode ser igualmente colocada para 
as hastes retas. Só a associação destes dois factores introduzem algumas combinações que dificilmente nos permite 
fazer uma comparação isenta de erro. Incluindo todos os tipos de modularidade, aumenta-se quase 
exponencialmente o número de combinações. Neste sentido, é crucial que o cirúrgião conheça convenientemente 
o protocolo cirúrgico para cada tipo de opção.  
Provavelmente a “entropia” no sentido atrás descrita, é menor para os componentes acetabulares. Mas, 
aparentemente, grande parte dos insucessos estão associados a este componente da prótese. Hoje, é frequente a 
utilização de acetábulos artificiais porosos, incluindo a possibilidade da sua fixação com um ou mais parafusos. 
É crível que possa aparecer num futuro próximo uma prótese de resurfacing em cerâmico, o que permitirá eliminar 
os efeitos nefastos das partículas metálicas. A qualidade de fabrico deste tipo de alternativa protética assumirá, 
obviamente, importância crucial no desempenho estutural para evitar a fratura dos componentes. A sua fixação 
poderá levantar algumas questões e dúvidas.  
Os registos indicam uma tendência para a utilização de artroplastias primárias híbidas, ou seja, fixação do 
acetábulo com cimento e a utilização da haste press-fit. Nas revisões, a utilização de artroplastias cimentadas 
parece ser regra, mas que depende da qualidade do tecido ósseo e da idade dos pacientes. Julgamos que com a 
proliferação de novas tecnologias de fabrico, em particular as de fabrico aditivo, irão desenvolver-se novas e 
diferentes texturas que permitirão, possivelmente, uma melhor fixação óssea. 
Como sabemos, desde Sir John Charnley, as cabeças pequenas têm sido substituídas por cabeças maiores, com 
maior incidência em cabeças de 32 mm, que permitem uma maior amplitude de movimentos e reduzidas luxações. 
O contato tribológico é um dos principais elementos de sucesso da artroplastia primária e total da anca, já que 
muitos fatores de insucesso estão diretamente associados ou despoletados pelo melhor ou pior funcionamento do 
contacto. As melhorias estruturais e funcionais do sistema de contato permitirá mitigar alguns problemas como as 
osteólises e as perdas asséticas. No âmbito desta problemática, o tamanho da cabeça da prótese associado ao peso 
do paciente assume grande importância. De facto, os materiais em contacto e a concentricidade e esfericidade da 
cabeça e da cúpula permitirão o deslizamento relativo com menor ou maior desgaste, com melhor ou pior 
lubrificação, condicionando o seu desempenho. As cabeças de menor diâmetro provocam menor desgaste, logo 
menores partículas de polietileno e, neste caso, a espessura do acetábulo assume alguma importância a longo 
prazo. 
Tem havido imensa investigação na procura dos outros pares tribológicos. Neste sentido, foi natural a investigação 
realizada sobre o par cerâmico-metal que, em simulações in vitro mostraram menor desgaste relativamente às 
convencionais metal-metal. Contudo, os resultados publicados sobre este par tribológico são inconclusivos e até 
contraditórios. 
É expectável que o PE cross-linked venha a aumentar as taxas de sucesso das artroplastias realizadas. Será 
necessário esperar pela prova do tempo. No que diz respeito às cerâmico-cerâmico, é necessário esperar pela 
publicação de mais resultados de maior longevidade para que se possa considerar como o melhor par tribológico 
de todos. O preço é ainda um obstáculo à sua utilização clínica mais frequente. 
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Haverá ainda espaço para a investigação do contacto metal-metal, mas será premente avaliar a toxicidade dos iões 
de metal. Não é suficiente avaliar somente a concentração de iões de metal no sangue, no sérum ou na urina. É 
importante estudar a toxicidade direta das nano partículas do debris, em primeiro lugar com a utilização de 
simuladores experimentais. A relevância do tamanho das nano das partículas do desgaste tribológico e os efeitos 
dos iões de metal na patogénese de pseudo tumores ainda está por investigar. O estudo mais aprofundado da 
hipersensibilidade ou alergias às ligas de titânio, pelas impurezas e o níquel que possam conter, está por fazer.  
Os acetábulos com elevada porosidade têm apresentado bons resultados clínicos, porque permitem uma excelente 
estabilidade primária e osteointegração. O tipo de tecnologia de fabrico e arquitetura da estrutura dos poros e seus 
tamanhos podem desempenhar de formas diferentes porque condicionam a rigidez e a resistência do dispositivo, 
que pela sua maior ou menor micromobilidade influencia a capacidade de formação de tecido ósseo na estrutura 
porosa. Estes acetábulos são mais caros e em caso de revisão a sua remoção é dificultada. São mais eficazes e 
adequados em cirurgias de revisão onde haja perda óssea significativa ou em casos de ancas displásticas ou de 
acetabula insuficiente [23]. Atualmente, coloca-se em causa o uso rotineiro dos acetábulos revestidos a 
hidroxiapatite [24]. 
O acetábulo de dupla mobilidade combina o conceito de baixo atrito de Charnley para reduzir o desgaste com o 
conceito de cabeça grande de McKee-Farrar para permitir maior estabilidade. Este conceito é uma alternativa 
interessante em situações de instabilidade de artroplastias totais da anca [22].  
Outros materias têm vindo a ser estudados para o fabrico de acetábulos. A adição de nanotubos de carbono ao 
polietileno de ultra elevada densidade em acetábulos foram investigados por alguns autores [25]. Esses estudos 
mostram que esses acetábulos apresentam melhores caracterísiticas mecânicas e melhor comportamento ao 
desgaste (menor desgaste volumétrico e coeficiente de desgaste). Apresentam ainda uma melhoria da cito 
compatibilidade relativamente ao polietileno sem reforço. Todavia, em poucos estudos realizados com animais, 
esses materiais mostraram efeitos adversos dos nanotubos de carbono nos tecidos dos pulmões, fígado e rins. 
Os revestimentos com película de carbono diamantado têm mostrado resultados promissores. Estes apresentam 
elevadas propriedades tribológicas, mecânicas e de biocompatibilidade e são inertes. Os resultados de desgaste 
são incomparavelmente superiores, na ordem de o.oo1 mm3/ano para diamante amorfo a articular com diamante 
amorfo, contra 50-100 mm3/ano para metal a articular com polietileno [26]. No estudo de Thomas et al. [27], estes 
autores realizaram um estudo in vitro sobre o efeito do tamanho de partícula, tendo concluído que não há qualquer 
potencial inflamatório para tamanhos entre 6 nm a 500 nm. Este tipo de material aplicado em cobalto-crómio-
molibedénio pode ser um adequada solução para reduzir o desgaste.  
Os compósitos carbono-carbono provocam taxas de desgaste mínimas e reduzida toxicidade. Cabeças de zircónio 
oxidizado e polidas foram testadas em simulador e provocaram, em média, uma redução do desgaste em 45% 
relativamente a cabeças polidas de crómio-cobalto. Quando as cabeças eram rugosas, a diferença foi maior, com 
uma redução de 61% [28]. 
O nitreto de silício é um cerâmico biocompatível, de elevada resistência ao desgaste, com boas propriedades 
osteocondutivas e inibe a fomação de biofilmes e colonização bacterial. O coeficiente de atrito é da ordem de 
0.001 e as partículas de desgaste dissolvem-se em fluídos polares, o que permite que sejam reabsorvidos, 
reduzindo o risco de desprendimento assético. Já foram colocadas próteses com este material, mas ainda não 
existem resultados clínicos conclusivos. 
A safira é um óxido de alumínio na sua forma pura sem porosidade e fronteiras de grão.  A safira como matrial 
biotribológico foi investigada na Academia Ucraniana de Ciências Médicas. Estes observaram que a safira 
apresenta baixo atrito (0.05 a 1.10) e uma extraordinária elevada capacidade ao desgaste, assim como boas 
propriedades de biocompatibilidade a baixo custo [29]. Poderá ser um material atrativo para a sua utilização em 
próteses de anca. 
 
 
A artroplastia total da anca custom-made 
O fabrico custom-made de próteses é ainda reduzido porque o custo do processo é muito mais elevado que o 
fabrico convencional. Com as novas tecnologias de fabrico, em particular com as de fabrico rápido e prototipagem 
rápida, haverá, inevitavelmente, um incremento de artroplastias custom-made. Estas tecnologias permitirão o 
fabrico de geometrias anatomicamente adaptadas e diferentes arquiteturas de texturas. Este conceito associado à 
cirurgia robotizada controlada por computador permitirá colocar de forma otimizada as próteses. Com estes 
sistemas é possível fazer a planificação cirúrgica, assim como a simulação virtual. Por exemplo, a figura 8 
apresenta uma prótese otimizada que inclui uma malha estrutural obtida por técnicas de fabrico aditivo.  
A aplicação de custom made tem ainda maior potencial nas artroplastias de revisão ou em casos muito específicos 
com elevada perda óssea, em que há a necessidade de fabricar dispositivos mais adequados a esses casos.  
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Figura 8 - Conceito de prótese optimizada [4]. 

 
 
Navegação assistida por computador e robótica 
A cirurgia assistida por computador ou por braço robótico poderão ser uma realidade recorrentemente no futuro. 
Para a navegação, utiliza-se a imagem digital para identificar a posição dos instrumentos cirúrgicos em relação às 
marcas anatómicas, o que permite a colocação reprodutível e precisa dos componentes da prótese de anca [30,31]. 
A navegação por computador [32] pode melhorar a precisão de posicionamento da prótese, mas apesar desta 
vantagem óbvia, porque permite reduzir o desgaste assimétrico, ainda não foi, cabalmente, demonstrado os seus 
benefícios clínicos. Acresce, ainda, referir que o processo da cirurgia por navegação aumenta o tempo da mesma, 
cerca de 20 minutos, é mais complexa e os custos são mais elevados. A utilização de um braço robótico nas 
cirurgias tem permitido colocar com grande precisão o acetábulo relativamente às cirurgias convencionais ou 
mesmo assitidas por computador, e com menores complicações intra-operativas. É necessário esperar para 
averiguar até que ponto estas tecnologias poderão trazer benefícios clínicos aos pacientes. Os sistemas disponíveis 
ainda são relativamente embrionários, com vantagens teóricas evidentes, mas que carecem de comprovação 
cientificamente inequívoca. A sua associação às cirurgias mini invasivas pode ser o caminho do futuro da 
artroplastia total da anca e de outras articulações ósseas. 
 
 
Conceito de adaptação de prótese press-fit em prótese cimentada 
No sentido de voltar a ligar uma haste press-fit ao osso através de cimento, foi desenvolvido um novo conceito 
visando a possibilidade de aumentar a durabilidade de uma artroplastia primária não cimentada, convertendo-a 
numa artroplastia  cimentada [33]. O conceito faz recurso ao uso à genética usando um pró-fármaco enzimático 
conduzido por genes (GDEPT). A terapia desenvolvida pela Elk OrthoBiologics, em testes clínicos, promove um 
processo de re-integração com uma terapia mini-invasiva. Esta terapia é realizada com anestesia local, e baseia-
se num conceito de conversão de uma prótese não cimentada em cimentada, sem a necessidade de revisão da 
artroplastia, com consequente remoção da prótese e colação de uma nova. A figura 9 apresenta resumidamente o 
processo, que contempla as fases [33]: 
 
- Injeção na articulação de um farmaco capaz de penetrar no tecido fibroso no interface (primeiro dia); 
- Após três dias, aplicação de um fármaco capaz de reagir com o tecido existente na interface, promovendo a 
catálize e activando o mesmo nessas zonas. Com este farmaco o interface de tecido fibroso é destruido; 
- No sétimo dia, através de um orifício, remove-se o fármaco e o tecido fibroso destruido anteriormente; 
- Finalmente, através do mesmo orifício insere-se cimento no interface de forma a garantir a fixação da haste ao 
osso. 
 



 
 

António Ramos e José Simões 

 

29 

 

 
Figura 9 - Conceito de transformação de uma artroplastia não cimentada em cimentada (figura adaptada [33]) [4]. 

 
 
A prótese de anca “inteligente” 
A literatura mostra-nos, de modo inequívoco, que as atuais tipologias de próteses, embora tenham desempenhos 
clínicos significativos, não são totalmente eficazes e a sua durabilidade não permite ainda evitar procedimentos 
de revisão. O desempenho das próteses será tanto mais otimizado quanto mais eficazmente se controlar o processo de 
integração osso-implante (ou implante-cimento-osso), conceito impossivel de materializar com as próteses atuais. 
Para se alcançar este objetivo, tem sido proposto a inovação de revestimentos ativos (para implantes ativos não-
instrumentados, onde se incluem os revestimentos desenvolvidos para libertar de forma controlada fármacos e/ou 
outros bio-agentes), e o desenvolvimento de conceitos de implante passivo instrumentado e implante ativo 
instrumentado. Contudo, estas metodologias apresentam limitações que põem em causa o desempenho biofuncional 
das próteses e dão força à investigação de uma prótese mais participativa no seu desempenho [34].  
Existe alguma investigação relativamente à possibilidade de dotar a prótese de anca de “inteligência”. Assim, 
numa avaliação sobre as tipologias das próteses de anca no que se refere à sua capacidade para realizar funções 
que promovam a fixação, podemos referir quatro tipos de implantes: passivos não instrumentados; passivos 
instrumentados; ativos não instrumentados; e ativos instrumentados. O conceito de implante instrumentado foi 
desenvolvido por alguns autores com o objetivo de otimizar o desempenho das próteses ósseas através do seu design 
(materiais, geometrias e textura superficial). O conceito consiste em colocar sistemas internos de monitorização e usar 
os dados adquiridos de forma in vivo no processo de otimização. Desde os trabalhos de Rydell [35], pelo menos doze 
arquiteturas para implantes de anca já foram desenvolvidas e testadas em vinte e quatro pacientes. As mais complexas 
testadas in vivo foram desenvolvidas por Bergmann e colaboradores [36]. Todas estas arquiteturas foram projetadas 
com baterias e/ou sistemas indutivos extracorporealmente, excitados para fornecer energia elétrica aos sistemas de 
monitorização, comunicação e processamento, impossibilitando, assim, o fornecimento durante longos períodos de 
tempo [37]. Estas próteses, embora importantes e de tecnologia atrativa, não têm como função controlar a 
biointegração do implante. Neste sentido, o caminho para dotar as próteses de “inteligência” ainda está por ser feito e, 
certamente, levará décadas até se obter uma prótese participativa e ativa no controlo das respostas ósseas. 
Na tese de doutoramento de Marco Santos [34] foi objetivo estudar e materializar o conceito de “implante ativo 
instrumentado”, que consiste no uso de estímulos biofísicos para promover a aderência do osso ao implante (figura 
10). Testes preliminares realizados pelos autores mostram resultados promissores quanto ao uso destes estimuladores 
para administrar terapias que controlem a integração osso-implante. Além de se mostrar que podem induzir respostas 
osteogénicas positivas, em diferentes fases da remodelação óssea, também foi demonstrado que o médico poderá 
definir, extracorporalmente, o estímulo que deve ser aplicado nos tecidos do interface osso-implante em cada instante 
de tempo, assegurando, desta forma, um controlo superior em relação às restantes metodologias já propostas na 
literatura.  
 
 
A utilização de células estaminais 
O conceito da substituição de ancas com artrite através de células estaminais consiste em fazer crescer uma nova 
cartilagem através da programação das células. Um andaime (scaffold) sintético tridimensional (figura 11), 
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moldado com grande precisão e com a geometria da articulação do paciente, é recoberto com cartilagem feita de 
células estaminais (retiradas de gordura debaixo da pele), sendo depois implantadas na anca. A inserção de um 
gene na nova cartilagem permite ativar um fármaco que liberta moléculas para combater a artrite. Esta técnica 
está a ser investigada por investigadores da Universidade de Washington em colaboração com uma empresa. 
 
 

 
(a)                                                   (b) 

 
Figura 10 - (a) Modelo virtual de conceito de anca ativa instrumentada; (b) e modelo virtual da componente femoral de uma prótese de anca 

instrumentada com sistemas de estimulação em co-superfície para controlar os mecanismos de fixação osso-implante [4]. 
 
 
 

 
Figura 11 - Andaime tridimensional biodegradável, moldado na forma da articulação da anca, é revestido com cartilagem feita de células 

estaminais [4]. 
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