
Resumo 

O objectivo deste trabalho consistiu no estudo da influência de duas condições típicas de ligação na 

interface osso-implante no processo de transferência de carga do implante para o tecido ósseo. O 

estudo foi realizado utilizando o método numérico dos elementos finitos, cujos resultados foram 

comparados com o método experimental de interferometria de speckle. Utilizou-se osso esponjoso 

bovino retirado de um fémur de vaca e um implante de geometria prismática que era inserido num 

canal feito na estrutura óssea, simulando uma componente femoral de prótese inserida num fémur. 

Foi estudada dois tipos de interface, fixa e ajustada por interferência (solta), determinando a 

distribuição do campo de deslocamentos, deformações e tensões na vizinhança da mesma no osso 

esponjoso. A análise de resultados evidenciou que as condições de fixação na interface provocam 

diferenciadas formas de transferência de carga do implante para o osso adjacente. De facto, 

observou-se que o implante fixo (prótese fixa por cimento ou fixa por osteointegração) transfere a 

carga de forma homogénea, provocando baixas tensões nas zonas adjacentes às extremidades do 

implante. Ao contrário, o implante ajustado por interferência, provocou um elevado gradiente de 

tensões na extremidade anterior do implante, observando-se também uma transferência de carga 

heterogénea, concentrada nessa mesma extremidade. O conhecimento mais pormenorizado do 

mecanismo de transferência de carga estudado no âmbito desta tese permite-nos especular sobre as 

diferentes taxas de sucessos constatadas entre artroplastias cimentadas e artroplastias do tipo press-

fit.  

Abstract 

The aim of this work was to study the influence of two different implant to bone fixation conditions on 

the load transfer mechanism. The study was performed with the numerical finite element method and 

results compared to those obtained with an experimental technique namely speckle interferometry. 

Bovine cancellous bone from a cow femur was used in the experiments, where a metal implant of 

prismatic geometry was inserted centrally in the bone, replicating a femur-femoral component of a hip 

prosthesis construction. The cancellous bone displacement, strain and stress patterns in the 

immediate vacinity of the bone-implant interface were assessed. Concerning the objective of the 

study, it was observed that the interface bonding conditions play an important role on the implant to 

bone load transfer mechanism. The bonded implant evidenced a uniform stress-strain pattern due to 

its natural bonding condition and lower levels of stresses were observed at the implant's edges. The 

press-fit implant generated overall higher stress gradients, especially at the anterior edge of the 

implant, transferring typically the load in this region of the interface. The detailed knowledge of the 

influence of the interface conditions between the implant and the bone surrounding media assessed 

within this study can allow us to speculate, with more certainty, on the different success rates 

observed between cemented and press-fit hip replacements.  


