
Resumo  

A artroplastia de anca implica a substituição da articulação natural por urna artificial, normalmente 

composta par um implante metálico e, quando cimentado, com uso de cimento ósseo. Assim, é 

importante conhecer as propriedades mecânicas de dois dos materiais mais relevantes em 

artroplastia: o cimento e o tecido ósseo esponjoso, este último por ser estruturalmente menos 

resistente.  

O objectivo deste trabalho consistiu na caracterização do comportamento mecânico de diferentes 

marcas comerciais de cimentos e de tecido ósseo trabecular de bovino. Foram analisados os 

cimentos das marcas CMWTM-1, PALACOS® R e PROFIT QUIRÚRGICO, os quais foram preparados 

de acordo com as instruções das respectivas embalagens. O tecido ósseo esponjoso analisado foi 

retirado da cabeça de fémures bovinos frescos.  

Os ensaios mecânicos foram realizados num equipamento de ensaios térmicos e dinâmicos, 

denominado DMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analyzer), e permitiram aferir a tangente δ, o 

módulo de ganho, o módulo de perda e a módulo de relaxação dos materiais atrás referidos.  

Verificou-se que a metodologia empregue na caracterização mecânica dos cimentos não e aplicável 

na caracterização mecânica do tecido ósseo, uma vez que a osso apresenta um comportamento 

termo-reologicamente complexo. Verificou-se, ainda, que o módulo de relaxação dos cimentos é 

significativamente superior ao do tecido ósseo. O conhecimento do comportamento destes materiais 

permitirá a desenvolvimento de implantes de substituição óssea mais fiáveis.  

Abstract 

Within total hip arthroplasty, the natural articulation is replaced by an artificial one, which is mainly a 

metallic implant and if cemented, bone cement is used for fixation. Therefore, it is relevant to know the 

mechanical properties of two of the most important materials in artroplasty: cement and cancellous 

bone, this last one due to its less structural stiffness.  

The aim of this work consisted on the mechanical characterization of different commercial bone 

cements and bovine cancellous bone. CMWTM-1, PALACOS® R and PROFIT QUIRÚRGICO were the 

cements analysed within the study and were prepared accordingly to manufacturer instructions. The 

cancellous bone specimens tested were obtained from fresh bovine femoral heads.  

Mechanical tests were performed using Dynamic Mechanical Thermal Analyser equipment and the 

loss tangent, storage modulus, loss modulus and relaxation modulus of the material specimens 

obtained.  



The study conducted evidenced that the methodology used in this study for mechanical 

characterization of cement cannot be applied for cancellous bone, since this last structure presents a 

very complex thermo-rheological behavior. It was also noted that the relaxation modulus of bone 

cements were significantly higher to the one of cancellous bone. More detailed information on the 

behaviour of these two materials can help designers to development more reliable bone implants.  


