
Resumo  

O presente trabalho surgiu da necessidade da estudar aspectos da biomecânica da anca 

relacionados com a importância que os músculos têm na obtenção de um estado de tensão-

deformação fisiológico no fémur, e com situações típicas de fixação da prótese, ao fémur.  

A tese começa por fazer uma revisão bibliográfica sobre diferenciados aspectos referentes ao tecido 

ósseo, nomeadamente à sua organização, estrutura e composição, e à descrição pormenorizada da 

anatomia e funcionalidade da anca. Segue-se o tema dedicado à artroplastia da anca e aos métodos 

experimentais e numéricos passíveis de serem aplicados em estudos da biomecânica humana. O 

trabalho, propriamente dito, desenvolveu-se segundo duas vertentes, numérica e experimental, 

dedicadas ao estudo da caracterização do campo de tensões-deformações no fémur, e como o 

sistema de músculos podem induzir um campo de tensões predominantemente de flexão ou de 

compressão. O estudo da fixação da prótese, e como esta altera o campo de deslocamentos no 

fémur, foi também efectuado. A caracterização do estado de tensão-deformação foi realizado 

numericamente, por se tratar de comparações entre diferentes situações de forças envolvidas na 

biomecânica da articulação da anca. Relativamente ao estudo da fixação da prótese, este foi 

materializado usando a holografia laser, pois esta técnica permite simular com maior realismo a 

artroplastia da anca.  

De acordo com o estudo efectuado sobre a influência que determinados músculos poderão ter na 

caracterização do estado de tensão-deformação fisiológico, verificou-se ser conveniente considerar 

os músculos vasto lateral e ilíaco-psoas na configuração de forças simuladas, pois estes diminuem o 

efeito predominantemente de flexão provocado pelos músculos abdutores. De acordo com a lei de 

Wolff, o campo de deformações do fémur solicitado predominantemente em compressão é mais 

consentâneo com a geometria do fémur, que foi conseguido considerando os dois músculos atrás 

referidos.  

O estudo experimental evidenciou uma alteração do campo de deslocamentos no periósteo do fémur 

intacto quando este era ensaiado com a componente femoral de uma prótese de anca inserida. 

Relativamente ás duas situações de fixação da prótese ao fémur, verificou-se também uma alteração 

significativa da distribuição dos deslocamentos, notando-se que a prótese fixa provocava uma 

deformação semelhante à do fémur intacto. Ao contrário, a prótese solta rodava diferentemente do 

fémur, provocando a deformação do fémur de forma diferente, provocando, necessariamente, elevada 

concentração de tensões, quer na região proximal, quer na região distal do fémur. 



Abstract  

The necessity to study the biomechanics of the hip, namely aspects related to the importance that 

muscles play on the characterisation of the stress-strain distribution within the femur and prosthesis to 

bone fixation methods, was the motivation for this work, hereby presented.  

The thesis starts with the bibliography revision of aspects related to bone tissue, namely its 

organisation, structure and composition and a detailed description of the anatomy and functionality of 

the hip. A chapter is dedicated to the hip replacement and to numerical and experimental methods that 

can be used for human biomechanical studies. The work developed followed two guidelines dedicated 

to the characterisation of physiological loading of the intact femur, evidencing the influence of muscle 

simulation on the stress-strain distribution of the femur and prosthesis to bone bonding conditions. The 

first part of the work was done using the finite element method since the main goal was to compare 

three loading configurations involved in the biomechanics of the hip. To study the influence of the 

prosthesis method of fixation, speckle interferometry was used, since this technique allows us to 

simulate with more realism the femur-prosthesis construction.  

Accordingly to the study performed concerning muscle simulation, we observed that certain muscles 

must be used to replicate physiological loading, such as the vastus lateralis and iliopsoas, since they 

avoid high bending loads due to the abductors muscles. As stated in Wolff's Law, a predominant 

compression strain distribution within the femur is more consistent with the femur's typical geometry.  

The experimental study evidenced changes of the displacement field of the femur, measured in its 

lateral aspect, when it had implanted a femoral component of a hip prosthesis. Relatively to both 

fixation methods studied, we observed that the fixed prosthesis deformed in a similar way to the intact 

femur; for the loosen prosthesis, this effect was not observed.  


