
Resumo 

A presente dissertação teve como objectivo o desenvolvimento e fabrico da componente femoral de 

uma prótese de anca com rigidez controlada. Para o efeito, fabricaram-se protótipos da prótese 

através do processo de moldação por compressão a frio, usando duas estruturas compósitas: matriz 

de resina de epóxido reforçada com tecidos entrelaçados de vidro e com tecidos entrelaçados 

híbridos de vidro-carbono respectivamente. As propriedades elásticas destas estruturas, 

nomeadamente os seus módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson, foram determinadas 

recorrendo a ensaios de pressão interna em provetes tubulares. A variação de rigidez dos protótipos 

da prótese foi avaliada através de holografia interferométrica.  

A componente femoral desenvolvida é constituída por um núcleo metálico envolvido por uma 

estrutura compósita de espessura variável. O seu desempenho mecânico foi determinado recorrendo 

ao método dos elementos finitos e, subsequentemente, comparado com o desempenho mecânico de 

próteses convencionais. O efeito de stress shielding e consequente reabsorção óssea foram 

analisados tendo como base a distribuição da energia elástica de deformação sob o periósteo do 

fémur. A migração da prótese foi aferida tendo em consideração as tensões instaladas no osso 

esponjoso.  

Os resultados obtidos mostram, claramente, que o projecto de uma prótese de anca não pode ser 

efectuado com base na comparação do campo das extensões fisiológicas no fémur e na associação 

estrutural fémur-prótese. De facto, verificou-se que todas as próteses de rigidez diferenciada 

provocaram campos de extensões semelhantes.  

O estudo dedicado ao desempenho da prótese de rigidez controlada mostrou que, quando fixa por 

osseointegração, o seu desempenho é mais eficaz que o das próteses convencionais. Pelo contrário, 

as próteses do tipo press-fit de rigidez controlada e convencionais, geram tensões elevadas 

susceptíveis de fracturarem o osso esponjoso circundante à prótese. Tal fenómeno está associado à 

excessiva migração da prótese. As próteses desenvolvidas não permitiram a completa eliminação do 

efeito de stress shielding na região calcar do fémur. No entanto, conduzem a uma distribuição de 

energia de deformação mais elevada do que as convencionais, assegurando, à partida, uma menor 

reabsorção óssea. O comportamento da prótese de rigidez controlada e cimentada, em termos de 

migração e, consequentemente, laxação a longo prazo, foi semelhante.  

Abstract 

In this thesis, a controlled stiffness proximal femoral prosthesis was developed and manufactured. 

Prototypes were manufactured by compression moulding with two different composite structures: 

epoxy resin matrix reinforced with either braided glass fibre or hybrid glass-carbon fibre. The 



mechanical stiffness properties of the composite structures, namely, the elastic modulus and 

coefficients of Poisson, were obtained with tubular specimens by internal pressure testing. Electronic 

speckle pattern interferometry was used to determine the variation of the prototypes stiffness.  

The developed design consists of a metal core surrounded by a variable thickness composite outer 

layer. The mechanical performance of the developed and conventional prostheses was compared 

using the finite element method. The potential for stress shielding, and therefore bone resorption, was 

assessed by examining the periosteal strain energy. The potential for migration was assessed by 

examining the endosteal minimum principal cancellous bone stresses.  

The results within this study showed that the design of a hip prosthesis cannot be based on the 

comparison of the physiological periosteal strains with those provoked by the prosthesis, since all 

designs with differentiated stiffness studied induced similar strain patterns.  

Osseointegrated controlled stiffness implants may perform better than current osseointegrated 

conventional prostheses. As press-fit prostheses, all designs generated high cancellous bone 

stresses, suggesting that excessive migration of these implants would be likely. Although the 

controlled stiffness implants did not eliminate stress shielding of the calcar, they produced higher 

strain energies, and therefore, less bone resorption, than the conventional designs. The predicted 

performance of the controlled stiffness and cemented prostheses, concerning migration, and hence 

late aseptic loosening, was similar.  


