
Resumo  
 
Factores mecânicos e biológicos contribuem decisivamente para o sucesso da 

artroplastia total da anca. A laxação asséptica tem sido identificada como a 

responsável pela maioria das revisões e pelo insucesso a longo prazo da 

prótese cimentada, representando a fixação da haste ao osso circundante uma 

das variáveis mais significativas na equação do sucesso ou insucesso da 

artroplastia total da anca. A fixação da haste ao osso tem sido, portanto, objecto 

de vários trabalhos de investigação e desenvolvimento.  

Na artroplastia cimentada, as fracturas do cimento e da interface cimento-

implante têm sido observadas em próteses de pacientes falecidos ou em 

radiografias clínicas. As falências das próteses cimentadas têm um significado 

clínico importante, sendo especulado que a rotura da fixação de hastes 

cimentadas resulta, sobretudo, de factores mecânicos e tem início no 

descolamento da haste do cimento, provocando também a fractura do manto de 

cimento. No que diz respeito à prótese cimentada, a geometria da haste e a 

textura da superfície são factores cruciais que afectam sobremaneira o seu 

desempenho clínico. O atrito na interface cimento-implante altera a intensidade e 

a orientação das tensões desenvolvidas no manto de cimento, influenciando a 

fixação da prótese e a relaxação viscoelástica das tensões no cimento. Como 

hipótese, sugere-se que, devido ao comportamento viscoelástico dos materiais 

em questão, estes induzam migração do implante, resultando numa nova 

distribuição das tensões na interface cimento-implante. Têm sido levadas a cabo 

algumas tentativas para reduzir o risco de laxação da prótese por melhoramento 

da interface cimento-implante através da utilização de hastes pré-revestidas de 

cimento, superfícies rugosas da haste e hastes completamente porosas, 

existindo alguma controvérsia no que diz respeito ao projecto óptimo da prótese 

cimentada (i.e., acabamento da superfície e tipo de geometria).  

Neste trabalho, é proposta uma análise por elementos finitos, incorporando 

modelos matemáticos do comportamento viscoelástico do cimento e do osso 

trabecular de forma a avaliar as consequências mecânicas a longo prazo de 



uma nova prótese de anca cimentada. Também a análise numérica da interface 

cimento-osso foi objecto de estudo, tendo-se avaliado as diferentes condições 

de ligação na mesma.  

Os resultados obtidos mostram, com clareza, que a introdução de 

comportamento viscoelástico dos materiais origina alterações na distribuição das 

principais variáveis de campo, i.e., tensões e deformações. A análise da 

interface cimento-osso revelou que a definição da mesma com modelos de 

atrito, sem inclusão de elementos de interface, produz resultados menos 

correctos. 

 

 

Abstract  
 

Mechanical and biological factors have a great deal of influence in the success of total 

hip replacement procedures. Aseptic loosening has been identified as the main 

responsible for revision procedures and long-term failure of cemented prosthesis. Stem-

bone fixation as also been identified as one of the most important variables in the 

success of total hip arthroplasty procedures and several research works are being made 

in this direction.  

Cement cracks and stem-cement interface failure are frequently observed in clinical X-

rays or in deceased patients with implants. Cemented prosthesis failure is of extreme 

relevance and it has been speculated that the failure of cemented stems is the result of 

mechanical factors and is originated by the loosening of the stem from the cement, 

causing the cement mantle failure too.  

Implant geometries and surface finish have been recognized to have important effects 

on cemented implants performance. Stem-cement friction affects the state of stresses in 

the cement mantle, altering the implant fixation and the viscoelastic relaxation of 

stresses in the cement.  

It is suggested that the introduction of viscoelastic behaviour induces implant migration 

and alters the state of stresses and strains in the system. Several studies are being 

developed in order to reduce the risk of aseptic loosening by improving the stem-cement 



interface (e.g. pre-coated stems, textured stems, porous stems) however the optimal 

conditions for a cemented implant are still topic of discussions.  

A finite element analysis, which incorporates the viscoelastic behaviour of cement and 

trabecular bone, is proposed in this work in order to evaluate the long-term mechanical 

consequences of a new hip implant. A numerical analysis of the bone-cement interface 

was also performed in order to evaluate the best model to describe the interaction 

between the materials.  

Results suggest that the viscoelastic behaviour of cement and trabecular bone alters the 

state of stresses and strains of the cemented implant. Also, the finite element analysis of 

bone-cement interface indicates that friction contact, without any kind of interface 

elements, produces less accurate results.  

 


