
Resumo 

Os materiais compósitos de matriz polimérica, nomeadamente com reforço de fibra de carbono, 

poderão vir a substituir as ligas metálicas em algumas das suas aplicações ortopédicas, tal como 

placas de osteossíntese e componentes protésicos.  

A polieteretercetona (PEEK) tem-se revelado como um material matricial prometedor devido às suas 

propriedades mecânicas, resistência química e possibilidade de esterilização por diversos métodos, 

incluindo autoclavagem. Diversos estudos têm também atestado características favoráveis de 

biocompatibilidade.  

O presente trabalho visou a avaliação de um compósito de PEEK reforçado em 30% por fibra de 

carbono curta, distribuída aleatoriamente. Foram efectuados ensaios de citotoxicidade do material, 

recorrendo a cultura de células de linhagem osteogénica em contacto com extracto do compósito e 

posterior avaliação qualitativa e quantitativa da cultura.  

Foram também desenvolvidos alguns protótipos de prótese de anca não cimentada, utilizando como 

modelo de estudo a ovelha. A modelação da prótese foi efectuada a partir de imagens radiográficas 

da articulação coxofemoral destes animais. Foi também maquinada uma raspa baseada na geometria 

da prótese, necessária para a intervenção cirúrgica de implantação.  

Os protótipos, três dos quais inteiramente em compósito (haste e cabeça) e três com a cabeça da 

articulação em polietileno de elevada densidade, foram depois implantados em seis ovelhas adultas. 

A técnica cirúrgica empregue é descrita e amplamente ilustrada, bem como algumas das dificuldades 

encontradas aquando da implantação e durante o período pós-operatório. Os dois primeiros animais 

foram sacrificados três meses após a implantação e os resultados do exame radiográfico, da 

necrópsia e exame histológico são apresentados.  

Abstract 

Polymeric composites, including those with short carbon fiber reinforcement have the potential to 

replace metal alloys in some orthopaedic applications (devices) such as bone plates and prosthetic 

components.  

Polyetheretherketone (PEEK) has been evaluated and is a promising matrix material due to its 

mechanical properties, chemical resistance, endurance to different methods of sterilisation, including 

autoclave. Additionally, published studies support its good biocompatibility.  

Citotoxity studies were conducted in order to evaluate PEEK reinforced with 30% short carbon fiber. 

An osteogenic cell line was used and cells were incubated in contact with a liquid extract of the 

material. The cultures were evaluated by qualitative and quantitative means.  



A press-fit hip prosthesis was designed and machined based on radiographic images of the hip joint of 

sheep, which were used as the animal model. Six prototypes were manufactured, three completely 

composite and three with ultra high molecular weight femoral head. A reamer, based on stem 

geometry and necessary to surgery procedure was also machined.  

The prostheses were implanted in six adult female sheep. The surgical technique is described, as well 

as some difficulties encountered during surgery and recovery.  

Three months after surgery, two of the animals were sacrificed. The results of radiographic exams, 

necropsy and histology are presented.  


