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Resumo
Com a introdução no mercado de vários modelos e materiais protéticos, os biomateriais, fica
o questionamento: qual seria a melhor prótese em uma artroplastia total de quadril? A
prótese ideal seria aquela que poderia ser indicada para todos os pacientes,
independentemente do sexo, idade e do tipo de doença que comprometeu o seu quadril. Teria
que ter durabilidade compatível com a sobrevida do paciente. Constituída de materiais cujas
estruturas e propriedades permitissem interação biológica mínima com o organismo,
evitando desgaste e soltura deles. O seu custo deveria ser acessível a todos os pacientes e
planos de saúde, privados ou não. Qual seria o fator mais importante em uma artroplastia: a
idade do paciente? A sua doença? A qualidade do seu osso? A experiência do cirurgião?O
material da prótese: cerâmica, metal, ser cimentada ou não? O seu custo? O objetivo da
pesquisa é relacionar essas variáveis, procurando no mercado uma prótese que atenda, se
não todas, a maioria dessas indagações. O método adotado para esclarecimento dessas
variáveis foi a busca literária. Os dados foram coletados de artigos, revistas ortopédicas e
livros ortopédicos. Os resultados encontrados indicam que o fator determinante mais
importante é a escolha do paciente.
Palavras chaves: Artroplastia total de quadril. Biomateriais. Biomecânica do quadril.
Propriedades. Estruturas
1. Introdução
Com o aumento da longevidade dos nossos pacientes e com a procura de uma qualidade de
vida melhor, se faz necessário uma prótese de quadril que garanta essa longevidade com
qualidade. Assim sendo, com a evolução tecnológica está ocorrendo introdução de novos
modelos e materiais protéticos no mercado, também chamados de biomateriais, porém com
um custo ainda muito alto para a grande maioria da população brasileira. Considera-se como
biomaterial toda substância (à exceção de drogas) ou combinações de substâncias, de origem
sintética ou natural, que durante um período de tempo indeterminado é empregada como um
todo ou parte integrante de um sistema para tratamento, ampliação ou substituição de
quaisquer tecidos, órgãos ou funções corporais. Este estudo visa esclarecer se realmente há
diferenciação entre a qualidade e durabilidade desses materiais e como se comportam dentro
do quadril do nosso cliente ou se a indicação desses novos materiais seria apenas uma questão
capitalista, com grande custo tanto para o paciente particular como para os convênios e
Sistema Único de Saúde – SUS.
A artroplastia total do quadril é a troca, remoção, do osso doente por componentes protéticos,
biomateriais, sendo um componente femoral e um componente acetabular. Esses componentes
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são implantados no quadril de uma maneira direta, procurando uma fixação biológica, através
do sistema ou princípio de Press-Fit, com crescimento ósseo nas porosidades da prótese, ou
através de parafusos ou cimento ósseo (Metilmetacrilato). Compreender a biomecânica do
quadril deve ser o primeiro passo para o sucesso de uma artroplastia. No mercado há
diferentes tipos de próteses, materiais, cada qual com a sua estrutura, composição e
propriedades mecânicas. A estrutura, design, composição e propriedades mecânicas dos
biomateriais e a sua relação com o osso, resultará em uma durabilidade maior ou não da
artroplastia. Em relação ao componente acetabular, independente da forma de fixação, o que
contribuirá de forma direta para a durabilidade do implante é a sua superfície articular
interagindo com a superfície da cabeça da prótese femoral. Essa interação pode se dar através
das combinações entre metal com polietileno, cerâmica com polietileno, cerâmica com
cerâmica, cerâmica com metal ou metal com metal. O refinamento da técnica cirúrgica
também é um aliado importante na durabilidade de uma artroplastia. Na escolha dos materiais
e das técnicas a serem usados, devemos avaliar a qualidade do osso (osteoporose), doenças
pré-existentes (câncer, cardiopatia, diabetes e etc.), idade do paciente, profissão e hábitos de
vida.
Os clientes, assim como o mercado de planos de saúde, privado ou público padecem de um
problema econômico clássico: o custo desses materiais. Ainda há uma assimetria na indicação
dessas próteses e consequentemente um custo maior sem a necessidade do uso, indicação,
daquele material. Os financiadores, planos de saúde, e o consumidor desses serviços
dependem da decisão técnica dos profissionais de saúde. O custo desses materiais tem uma
relevância importante na gestão da saúde, seja ela privada ou não. Em um setor com
assimetria de informação entre as variáveis que interferem na durabilidade de uma artroplastia
total de quadril uma ação importante é a busca de um consenso entre aspectos técnicos para
indicação de determinada prótese.
2. Método usado
A metodologia usada foi a revisão literária sobre o assunto, através da pesquisa de artigos,
revistas da área, livros ortopédicos e análise de evidências sobre artroplastia total de quadril.
2.1 Biomecânica do quadril
Não tem como falar sobre durabilidade de uma artroplastia total de quadril sem entender a
biomecânica do quadril. A força resultante sobre uma artroplastia total de quadril irá
contribuir para a manutenção dessa prótese. Portanto, como é uma articulação de suporte de
peso, pequenos desalinhamentos ou mínimas alterações da incongruência articular levarão a
um desgaste da prótese ou soltura da mesma. Os princípios básicos desses conhecimentos
foram descritos por Pauwels (1976).
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Figura 1 – Balança de Pauwels
Fonte: Ortopedia e traumatologia princípios e práticas, 3° edição. 2003:364

Agindo sobre o quadril temos a carga resultante sobre a cabeça femoral (R), O centro de
gravidade do corpo (S), o peso corporal (K) e as forças dos músculos abdutores (M).
Durante a marcha, quando nós estamos com apoio unipodálico, a pelve tenderia cair para o
lado sem apoio, devido o desvio do peso para esse lado, assim como o centro de gravidade.
Isso não ocorre porque a musculatura abdutora do lado oposto, ou seja, do lado apoiado, não
permite esse movimento, mantendo a pelve nivelada. A carga resultante sobre a cabeça
femoral (R) é determinada pela intersecção dos prolongamentos das forças vetoriais K (peso
corporal) e M (musculatura abdutora). A força resultante sobre o quadril é a somatória
vetorial da força M e da força K. O braço de alavanca entre o ponto O e o ponto C (OC) é
aproximadamente 3-5 vezes maior que o braço de alavanca entre o ponto O e o ponto B (OB).
Assim sendo, para manter o equilíbrio, a força da musculatura abdutora deve ser
aproximadamente 3-5 vezes maior que o peso corporal. Em uma artroplastia total de quadril,
se essa relação for alterada (offset femoral), teremos uma força maior ou menor da
musculatura abdutora e consequentemente alteração biomecânica na prótese, levando a um
desgaste ou soltura precoce da mesma. Quando aumentamos o braço OB, diminuímos a força
abdutora, diminuindo a força sobre a cabeça femoral. Quando diminuímos o braço OB,
aumentamos a força do peso e consequentemente aumentamos a força sobre a cabeça femoral.
Tanto a diminuição da força resultante quanto o aumento da mesma poderão levar ao estresse
com desgaste e/ou soltura dos implantes. A diminuição levará à luxação recidivante da
prótese, com estresses de repetição na mesma e, consequentemente, desgaste e soltura do
material. O contrário, ou seja, o aumento da força, pela própria pressão, também levará a um
desgaste mais rápido do material.
A longevidade da reconstrução protética está associada à sobrevivência dos implantes e suas
interfaces. Durante a substituição articular protética, o osso é transformado em um compósito
constituído por metal, osso e eventualmente por cimento acrílico, materiais estes que do ponto
de vista mecânico apresentam propriedades bastante distintas. A diferença de rigidez e
ductilidade destes materiais faz com que a micro movimentação entre as diferentes interfaces
seja inevitável uma vez que o carregamento irá ocasionar deformações diferentes em cada um
destes elementos. A alteração do padrão de transmissão de carga promove a remodelação
óssea, já reconhecida por Wolff, que descreveu a adaptação funcional do osso às solicitações
mecânicas. Em 1892, o fisiologista Julius Wolff propôs uma explicação para a distribuição de
carga, força: ´´Toda alteração no formato e na função dos ossos ou somente da sua função é
seguida por certas alterações, definidas na sua arquitetura interna, e igualmente em sua
conformação externa``. Assim sendo, traduzindo a lei de Wolff, em um local a onde as
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tensões mecânicas são mais elevadas, teremos deposição de osso e na região a onde as tensões
estão diminuídas, teremos reabsorção óssea. A intromissão de um elemento com maior rigidez
no interior do osso pode causar a blindagem (stress shielding) e assim ocasionar a
remodelação óssea adaptativa. Desta forma a estabilidade e sobrevivência dos implantes irão
depender, em grande parte, da resistência destes materiais e como os esforços serão
transferidos da haste ao manto de cimento e/ou ao tecido ósseo adjacente.
2.2 Histórico
Apesar da reconstrução do quadril ter iniciado por volta de 1800, através da ressecção
artroplástica do quadril, foi Smith-Peterson (1917) que iniciou a interposição do quadril com
uma taça feito de vitálio, em 1940. A partir de então começou a corrida a procura do melhor
material para a artroplastia total do quadril. Embora outros materiais como marfim (HeyGroves, em 1927) e o acrílico (Judet, em 1946) tenham sido utilizados na confecção das
endopróteses, foram F.R.Thompson e A.T.Moore, a partir de 1950, com suas endopróteses
confeccionadas em metal, que tiveram reconhecimento, sendo suas próteses vistas com bons
olhos. Esses implantes foram usados como hemiartroplastia, ou seja, sem a colocação do
componente acetabular. Assim sendo, com indicação limitada. Nos pacientes com quadril
artrósico, ainda havia a necessidade de uma artroplastia total. Em 1958, Sir John Charnley
desenvolveu uma prótese, artroplastia total, que consistia de um componente femoral metálico
que se articulava com um componente acetabular plástico, sendo ambos fixados com cimento
ósseo de metilmetacrilato. O cimento ósseo foi e, até hoje, é usado como material de
enchimento. A história do uso do cimento nas artroplastias seguiu por dois caminhos: um
visando a melhoria da qualidade do cimento e das técnicas de cimentação e o outro
procurando a eliminação da cimentação. Hoje, evidenciamos três estágios de cimentação. A
primeira geração da cimentação foi marcada pela colocação manual do cimento ósseo no
acetábulo e no fêmur, sem plug ósseo. A segunda geração, por colocação de plug ósseo no
canal femoral, lavagem pulsátil e colocação do cimento de maneira retrógada através de
pistola. A terceira geração, pela redução da porosidade do cimento através da centrifugação
do mesmo e da mistura a vácuo, além do uso do centralizador da prótese e da pressurização
do cimento. Em uma cimentação ideal, o manto decorrente da cimentação deve ser uniforme e
possuir no mínimo dois mm de espessura no componente femoral. No componente acetabular
esse manto deve ser no mínimo de 2-5 mm e uniforme. Charnley, em 1975, foi o primeiro a
apresentar trabalho demonstrando e alertando problemas na superfície cimento-osso.
Histologicamente demonstrou que a membrana na interface cimento-osso apresentava um
grande número de células gigantes tipo corpo estranho, contendo acrílico em seu citoplasma,
além de uma grande quantidade de macrófagos. Nessa membrana ocorria a formação de
prostaglandinas E e colagenoses levando a lise óssea. Definitivamente o cimento foi acusado
de causar soltura asséptica da prótese, recebendo o nome de ´´doença do cimento``.
Assim sendo, continuou a procura de novos materiais, próteses, sem a necessidade do
metilmetacrilato. Bobyn, em 1980, procurando a prótese com fixação biológica, relacionou o
tamanho das porosidades na superfície da prótese com a capacidade de crescimento óssea. O
tamanho ideal da porosidade nas superfícies da prótese para que ocorra um crescimento ósseo
rápido e eficaz, com máxima capacidade de aderência é de 100-400micra/m. Com isso, foram
desenvolvidas próteses com fixação por macrotravamento por meio do press-fit (encaixe por
pressão) ou por meio de plugs, cavilhas ou por meio de parafusos, como no acetábulo
parafusado. O microtravamento se dá por crescimento ósseo nos pequenos poros. Chegou a
era das próteses não cimentadas. Os resultados iniciais e de médio prazo das próteses não
cimentadas foram promissores e alentadores. Hoje, nos deparamos com o problema de
absorção óssea em volta da prótese e as osteólises.
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Na última década a fixação protética com metilmetraclilato voltou a ganhar inúmeros adeptos,
pois, ao longo dos anos, tem oferecidos melhores resultados que as não cimentadas.
Coube a Willert, em 1990, alertou que o principal elemento para a soltura asséptica da prótese
poderia ser o polietileno em vez do cimento. Esses debris de polietileno seriam os causadores
da osteólise e não o cimento. Hoje, visando diminuir a formação desses debris, o material
usado para a confecção da cúpula plástica da artroplastia total do quadril é o polietileno de
peso molecular ultra-elevado. Caracteriza-se por ser material viscoelástico, formado a partir
de polimerização do etileno. Esse material é ideal para implantes por ser biocompatível,
proporcionar uma superfície de baixo atrito e ser notavelmente resistente ao desgaste.
Apesar da grande quantidade de pesquisas feitas na tentativa de se encontrar melhores
materiais de implante, a combinação clássica de um metal articulado com uma superfície de
polietileno de peso molecular ultra-elevado permanece ainda a mais amplamente utilizada.
Atualmente, a cerâmica vem ganhando os seus defensores, uma vez que esse material possui
excelentes características friccionais e pequeno desgaste quando associado com polietileno ou
com a própria cerâmica.
2.3 Propriedades dos biomateriais
Os biomateriais, quanto à sua interação com os tecidos adjacentes, podem ser classificados em
materiais biotoleráveis como os que provocam uma reação orgânica de encapsulamento
fibroso, onde pode se notar a presença de numerosos macrófagos e células fagocitárias, que
dominam o quadro histológico; os bioinertes que têm uma interação biológica mínima com os
tecidos adjacentes e assim a presença do encapsulamento fibroso é bastante reduzida; os
materiais bioativos que interagem ativamente com o organismo incorporando-se aos tecidos
adjacentes sem a formação de membrana de interface, através de verdadeiras ligações
químicas; e os materiais bioabsorvíveis ou reabsorvíveis que, após um tempo variável em
serviço, são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo.
Os materiais ou biomateriais em uma artroplastia total de quadril deveriam suportar e
reproduzir a biomecânica dessa articulação. Cada biomaterial apresenta uma combinação de
propriedades particulares, determinadas por sua estrutura, composição e processamento,
benéficas em algumas situações, porém com possíveis limitações em outras condições
específicas. Estas limitações tornaram-se patentes com a realização da artroplastia em
pacientes mais jovens, nos quais as situações de maior solicitação funcional e maior tempo em
serviço dos implantes são requeridas.
Os biomateriais mais frequentemente utilizados em reconstruções osteoarticulares podem ser
agrupados em: metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos. A opção por um determinado
tipo de material é feita de acordo com sua resistência à corrosão e biocompatibilidade,
propriedades mecânicas e metalúrgicas assim como pelo comportamento do material durante
o processamento e uso, custo e disponibilidade. De grande importância são as propriedades
mecânicas, representadas principalmente pela resistência, ductilidade, rigidez, tenacidade,
dureza, fluência e fadiga.
Os materiais usados nas artroplastias sofrem forças externas, que agem sobre os implantes e
tecidos adjacentes, por tração, compressão ou cisalhamento. Essas duas forcas, tração e
compressão, tendem a alterar o volume do corpo, enquanto a força que age tangencialmente à
superfície, força de cisalhamento, tende a alterar sua forma. Quando um determinado esforço
é aplicado a um corpo, os três componentes estão presentes simultaneamente e, através da
tensão exercida sobre esse corpo, podemos ter a deformação do mesmo. A deformação de um
corpo é a alteração do seu volume, gerada pelo movimento molecular em resposta às forças
normais (tração e compressão) e pelo deslizamento molecular que altera a forma
(cisalhamento). A tensão (δ), Stress, é a força aplicada (F) por unidade de área (A), ou seja,
δ= F/A.
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Módulo de Elasticidade (E) ou Módulo de Young de um material é numericamente igual ao
quociente entre a tensão aplicada e a deformação, E=δ/ε. Assim, quanto menos um material se
deforma quando submetido a uma determinada tensão na zona elástica, maior será seu módulo
de elasticidade.
As propriedades mecânicas dos materiais podem ser entendidas a partir do diagrama tensãodeformação como o observado na Figura 2, que apresenta em abscissa a deformação relativa
(ε) sofrida por um material (hipotético) quando submetido a uma determinada tensão (δ).
Podemos observar que do ponto de origem do gráfico (0) até o ponto A existe
proporcionalidade entre a tensão e a deformação relativa, de modo que, ao retirarmos a força
aplicada, o corpo retorna ao seu estado inicial, indicando uma deformação reversível, na qual
os átomos constituintes do material mantêm sua posição relativa (deformação elástica). Nesta
região chamada elástica, a tensão é proporcional à deformação. Prosseguindo com o aumento
da tensão, podemos notar que o mesmo chegará à tensão máxima suportada, ponto A,
iniciando a sua deformação. A área compreendida até o ponto A corresponde a resiliência do
material.
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Figura 2 – Diagrama Tensão/Deformação
Fonte: Biomateriais em artroplastia de quadril: propriedades, estrutura e composição. Luiz Sérgio Marcelino
Gomes (2010)

Resiliência de um material é a energia absorvida até o ponto em que o material começa a se
deformar. A resiliência de um material corresponde à zona elástica do material. Desta forma,
para materiais submetidos à mesma deformação, quanto maior seu módulo de elasticidade
(maior inclinação da reta ou o ângulo Ө), maior será a energia absorvida pelo material.
O material, após passar pela sua capacidade elástica, inicia a sua capacidade plástica,
deformação, atingindo a tensão de deformação máxima no ponto C e terminando com a sua
ruptura no ponto D.
Tenacidade de um material é a energia absorvida pelo material até a sua ruptura. De modo
mais simples e prático podemos entender a tenacidade como a capacidade do material em
resistir ao impacto.
A ductilidade se refere, portanto à deformação plástica total até o ponto de ruptura. São
materiais dúcteis os metais e polietileno.
Por outro lado, materiais que sofrem ruptura, sem deformação prévia significativa, são
chamados de materiais frágeis, como os materiais cerâmicos e o cimento ósseo.
A dureza é uma propriedade que indica a resistência do material à penetração. Os materiais de
maior dureza são mais difíceis de serem riscados e mantém por tempo mais longo o polimento
que lhes é aplicado, sendo por isto mais frequentemente indicados para o uso em superfícies
articulares (cromo-cobalto, materiais cerâmicos).
Rigidez de um material é definido em relação à deformação sofrida por um material frente a
aplicação de uma determinada força. Quanto mais rígido for um material, maior será a força
necessária para sua deformação.
É possível fazer um paralelo entre módulo de elasticidade e rigidez do material, observando,
porém que este último conceito é definido em relação à deformação absoluta frente a uma
força F e, portanto varia com o design do material. Considerada esta observação podemos
dizer que, para corpos de mesma geometria, quanto mais rígido o material (menor
deformação), maior será seu módulo de elasticidade.
A relação entre Módulo de Elasticidade e energia absorvida pelo material é importante, pois
influencia a transmissão dos esforços até os tecidos adjacentes ao implante. Para implantes de
mesmo design, aquele constituído por um material de maior módulo de elasticidade será mais
resiliente e assim irá restringir a magnitude das tensões transmitidas ao osso adjacente. Este
fenômeno de diminuição dos esforços transmitidos ao tecido ósseo, como a decorrente da
presença de um implante, denomina-se blindagem (stress shielding na língua inglesa),
resultando na reabsorção óssea adaptativa.
Ainda na Figura 2 observamos que a partir do ponto A, se a tensão é removida, o material não
retorna ao seu estado original, indicando assim que houve deformação definitiva ou plástica,
resultado de um deslocamento permanente dos átomos que constituem o material. O ponto B
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delimita, portanto, a região na qual o material sofre deformação permanente e é chamado de
ponto de escoamento. A tensão associada a este ponto, chamada tensão de escoamento,
representa a capacidade do material em resistir à deformação permanente. Observe que nesta
região o material sofre uma grande deformação sem acréscimo significativo da tensão. Após
o escoamento (B), observa-se um aumento progressivo da resistência do material (por
encruamento), até que a tensão atinja um ponto máximo (ponto C) chamado limite de
resistência, após o que a ruptura pode ocorrer sem aumento expressivo da tensão (limite de
ruptura). A tensão associada a este ponto é chamada de tensão de ruptura (ponto D).
Observe que no material em questão, no ponto B (escoamento), pequena variação da tensão
provoca grande deformação do material, característica esta dos materiais dúcteis (ex. metais e
polietileno).

Figura 3 – Diagrama Tensão/Deformação
Fonte: Biomateriais em artroplastia de quadril: propriedades, estrutura e composição. Luiz Sérgio Marcelino
Gomes (2010)

Na Figura 3, observamos que o material frágil (1) não apresenta deformação plástica
significativa e apresenta baixa tenacidade ou resistência ao impacto. O material dúctil (2) se
deforma plasticamente antes de se romper e, principalmente, apresenta maior tenacidade.
A Figura 4 nos apresenta um desenho da curva tensão-deformação aproximada para os
principais biomateriais utilizados em cirurgia ortopédica (materiais cerâmicos, metálicos,
compósitos e poliméricos). Observe a diferença de comportamento mecânico entre os
diferentes materiais utilizados em artroplastia de quadril.

Figura 4 – Diagrama Tensão/Deformação
Fonte: Biomateriais em artroplastia de quadril: propriedades, estrutura e composição. Luiz Sérgio Marcelino
Gomes (2010)
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Analisando a Figura 4, para materiais submetidos a igual deformação, podemos concluir que:
a) A cerâmica possui uma resiliência maior, ou seja, capacidade de absorver maior quantidade
de energia, zona elástica maior. Possui um modulo de elasticidade maior, menos elástica,
sofre menor deformidade. São materiais frágeis, pois sofrem ruptura sem deformação prévia.
São materiais rígidos, pois são resistentes frentes a aplicação de uma determinada força e não
sofrem deformação. Ductilidade e tenacidade menor;
b) Os metais têm resiliência e módulo de elasticidade menor que o da cerâmica, ou seja, é
mais elástico, sofre maior deformação. Tem mais ductilidade, ou seja, sofrem uma
deformação plástica maior até a sua ruptura. Tem uma tenacidade maior. Não são frágeis,
deformam antes de se romperem. Como sofrem uma deformação maior que a da cerâmica,
são menos rígidos que a cerâmica;
c) O cimento ósseo é material frágil, porém rígido. Possui um módulo de elasticidade menor
que do metal e da cerâmica, portanto sofre maior deformação, sendo mais elástico;
d) O polietileno, em relação aos materiais estudados, é o que apresenta menor módulo de
elasticidade, sofrendo maior deformação e maior elasticidade. Possui grande ductilidade e
tenacidade, não é frágil.
2.4 Estrutura e composição dos biomateriais
Os biomateriais mais usados em artroplastia total de quadril são os metais (aço inoxidável,
ligas de cromo e cobalto, ligas de titânio e o tântalo), os materiais poliméricos, os cerâmicos e
os compósitos.
2.4.1 Materiais metálicos
Os metais e algumas ligas metálicas são materiais adequados à utilização como implantes
protéticos graças à sua resistência ao carregamento cíclico e grande ductilidade. As
propriedades como biocompatibilidade, resistência à corrosão, resistência mecânica e ao
desgaste são, contudo bastante dependentes da estrutura, composição e processamento da liga,
do design protético e do ambiente mecânico a que o implante está sujeito. Estruturalmente são
materiais cristalinos, em que cada cristal individual, denominado grão, contém no seu interior
átomos arranjados segundo um único modelo e orientação. O tamanho dos grãos tem grande
influência nas propriedades dos metais e pode ser alterado por vários processos químicos e
metalúrgicos. Com raras exceções, podemos dizer que maiores grãos implicam em menor
resistência à tração e à fadiga da liga metálica.
A resistência à corrosão depende em grande parte da presença de uma camada natural de
óxido estável e bem aderente ao substrato, chamada camada de passivação, que protege a
superfície do implante da ação dos fluidos biológicos adjacentes. A camada de passivação
pode ser removida por ação biológica ou mecânica como a micro movimentação in vivo do
implante, levando a corrosão. O teor adequado de cromo, níquel e molibdênio, aumenta a
resistência à corrosão, enquanto o manganês e o nitrogênio dão estabilidade à estrutura
austenítica do aço inox. O enxofre e o selênio facilitam o processo de fabricação
(usinabilidade). A presença de maior teor de carbono pode aumentar a dureza e resistência do
material em prejuízo da ductilidade e, em caso de precipitação de carbonetos, pode predispor
à sensitização ou corrosão intergranular. Os materiais metálicos mais utilizados como
implantes protéticos são as ligas de aço inoxidável, ligas a base de cobalto, titânio e suas ligas
e o tântalo.
Entre as propriedades mecânicas dos metais temos a resistência à tração, a resistência ao
escoamento e o módulo de elasticidade.

10

Tabela 1 – Propriedades mecânicas das ligas metálicas
Fonte: Biomateriais em artroplastia de quadril: propriedades, estrutura e composição. Luiz Sérgio Marcelino
Gomes. 2010.

A resistência ao início da deformação definitiva do material é chamada de resistência ao
escoamento, iniciando a sua zona plástica.
Módulo de elasticidade: quanto maior o módulo, menor a deformação, menor elasticidade.
O módulo de elasticidade dos diversos metais é o principal fator para a escolha do metal nas
artroplastias não cimentadas. O módulo de elasticidade do osso é aproximadamente 5000Nm²,
o do cimento é ao redor de 3000N/m² e dos metais variam de 100.000N/m² no titânio,
200.000N/m² no aço e 220.000N/m² na liga de cromo-cobalto. Isso evidencia que os
componentes metálicos possuem um módulo de elasticidade muito maior do que o do osso.
Assim sendo, quando usamos uma prótese metálica, a transmissão da carga do peso corporal
através do implante ocorre na região diafisária do fêmur e não na região metafisária, a qual
por desuso passa a ter reabsorção óssea, também conhecida por stress shielding. Nas
artroplastias cimentadas esse problema é minimizado pelo cimento, uma vez que o mesmo
possui módulo de elasticidade semelhante ao do osso.
Os materiais metálicos mais usados nas cirurgias ortopédicas são:
a) Aço inoxidável: temos o aço 316 Low – 316L e o aço 316 Low Vacum Melting –316LVM:
as ligas de aço inoxidável (metais ferrosos), como implantes ortopédicos, sofreram
adequações em sua composição para melhor desempenho em meio biológico. Hoje, utiliza-se
de baixo teor de carbono. Os átomos de carbono podem reagir com o cromo formando assim
precipitados de carboneto de cromo, diminuindo a concentração de cromo nesta região o que
predispõe à corrosão, quando exposto ao meio corrosivo, promovendo a falha dramática do
metal por falência mecânica por fadiga. O aço 316LVM, através do processamento de fusão a
vácuo, apresenta maior resistência à fadiga por produzir um material com menor teor e menor
tamanho de inclusões, portanto, maior resistência à corrosão. Embora as ligas de aço inox
tenham sido bastante utilizadas como implantes protéticos até uma década atrás nos EUA, e
ainda são na Europa e no Brasil, as ocorrências de diferentes processos corrosivos, e a
introdução de novas ligas metálicas não ferrosas, limitaram seu uso como implante
permanente;
b) Ligas de cromo-cobalto: nas ligas de cromo-cobalto o maior teor de cromo promove maior
resistência à corrosão, e o molibdênio produz grãos mais finos. Sua microestrutura permite
maior concentração de carbono cujos carbonetos resultantes encontram-se dispersos no
interior dos grãos e em seus contornos, e assim sua precipitação pode resulta em maior
resistência e maior dureza da liga. Desta forma estas ligas são caracterizadas por elevada
resistência mecânica e à corrosão, o que as credenciam para o uso em implantes protéticos.
Sua elevada dureza permite seu uso como superfície articular constituindo assim o par
tribológico com o polietileno ou com a própria liga metálica (articulação metal-metal).
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Apresentam como desvantagem a grande dificuldade para serem usinados. Sua elevada
rigidez e, portanto, maior resiliência pode produzir grande remodelação óssea adaptativa por
blindagem, de consequências mais observadas em implantes não cimentados;
c) Ligas de titânio: os grandes atrativos das ligas de titânio como implante protético, são sua
alta resistência e seu baixo módulo de elasticidade (E= 110 GPa) que resultam em
flexibilidade duas vezes maior e resistência à fadiga no mínimo 30% maior que as ligas de
aço inox. A grande afinidade do titânio pelo oxigênio permite a auto passivação e assim
grande resistência à corrosão. Contudo altos teores de oxigênio, como constituinte da liga,
comprometem a resistência à fadiga e sua ductilidade tornando-a mais frágil. Estas
características habilitam as ligas de titânio para utilização em implantes destinados a fixação
biológica (não cimentados). Eventualmente em uma determinada região do implante se
aplicam superfícies micro porosas constituídas por titânio comercialmente puro com o
objetivo de facilitar o processo de osteointegração. Sua utilização como hastes cimentadas
está associada a um elevado grau de corrosão, pelo baixo teor de oxigênio na interface
haste/cimento, o que ocasiona uma pilha de aeração diferencial, e consequentemente a
corrosão em frestas. Novas ligas e novos processamentos estão sendo recentemente
introduzidos, como o caso das ligas de titânio β que apresentam módulo de elasticidade ainda
mais baixo. Uma grande desvantagem das ligas de titânio é sua baixa resistência ao desgaste,
inviabilizando sua utilização como superfície articular. Mesmo a micro movimentação em
caso de instabilidade do implante é suficiente para ocasionar desgaste por fretagem (fretting) e
assim produzir e depositar óxido de titânio que ao impregnar os tecidos adjacentes denominase metalose. Novos processamentos do titânio como a expansão a vácuo pode produzir uma
estrutura metálica com grande porosidade que se assemelha ao osso esponjoso e por isto
denominada metal trabecular. Ao contrário do tântalo, de utilização clínica já estabelecida, o
metal trabecular de titânio ainda está restrito à produção experimental;
d) Tântalo e outros materiais metálicos: o tântalo processado de maneira a constituir uma
estrutura trabecular (por isto denominado metal trabecular) vem ganhando utilização
crescente devido ao seu módulo de elasticidade que se situa entre o do osso esponjoso e do
osso cortical (1-16 GPa). Sua biocompatibilidade manifesta através do crescimento
osteoblástico, que chega a preencher 40-50% das cavidades porosas em cerca de 4 semanas.
Habilita sua aplicação em inúmeras circunstâncias osteoarticulares em que se necessita de
preenchimento ósseo. Mais frequentemente é utilizado em cirurgias reconstrutoras do quadril
e joelho e notadamente em deficiências acetabulares em artroplastia de revisão de quadril. O
processamento deste metal trabecular envolve a produção de um esqueleto poroso de carbono
(cerca de 75-80% de poros em volume) sobre o qual é depositado o tântalo comercialmente
puro. O elevado coeficiente de atrito sobre a superfície do implante de tântalo agrega
estabilidade inicial e melhor fixação mecânica ao osso adjacente. Seu uso em revisão
acetabular, muito embora os resultados iniciais sejam adequados, necessita maior tempo de
seguimento, uma vez que é conhecida a deterioração dos resultados com os métodos usuais,
quando avaliados com mais de 10 anos de acompanhamento. É também motivo de
preocupação a indicação com cimentação uma vez que o baixo módulo de elasticidade do
tântalo pode gerar maior deformação do manto de cimento. O elevado custo constitui também
limitação adicional de sua utilização. Cabe mencionar ainda outras ligas que utilizam zircônio
(Zr-Nb) e apresentam propriedades mecânicas muito próximas às ligas de titânio. Sua
passivação quando do aquecimento controlado, é feita pela formação de óxido de zircônio que
é altamente resistente ao desgaste e à corrosão.
2.4.2 Materiais poliméricos
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Em relação aos materiais poliméricos mais usados em uma atroplastia total de quadril, temos
o Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular – PEUAPM e o Polimetacrilato de Metila –
PMMA.
a) Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular – PEUAPM: na artroplastia de quadril, este
polímero surgiu como superfície articular protética em substituição ao politetrafluoretileno ou
fluon (Teflon®) o qual, inicialmente utilizado por apresentar baixo coeficiente de atrito,
mostrou-se muito pouco resistente ao desgaste. O polietileno é obtido a partir da
polimerização do etileno. Por outro lado o polietileno constituído por longas cadeias
carbônicas saturadas de ultra alto peso molecular (PEUAPM), quando comparado ao fluon,
apresenta maior resistência ao desgaste, cerca de 1000 vezes. Pode-se dizer, contudo que o
polietileno é um material dúctil, tenaz e que apresenta uma grande fluência. O aumento da
resistência ao desgaste do polietileno tem sido obtido pela elevação do seu peso molecular.
Embora a falha do polietileno possa ocorrer devido a uma fratura ou a um desgaste externo, a
falha mais comum é o desgaste interno na interface metal polietileno. Os fatores
determinantes desse desgaste são o coeficiente de fricção, lubrificação, carga/peso, diâmetro
da cabeça, números de ciclos e dureza dos materiais. Outro fator é o torque, quanto menor o
torque entre os componentes, menor desgaste e maior durabilidade da artroplastia. A força
friccional depende da carga aplicada, peso, e também da superfície de contato entre a cabeça e
o soquete. Quanto maior a cabeça, maior a força friccional, maior o desgaste entre os
componentes. Essa força é transmitida a todos os componentes da artoplastia podendo levar
soltura dos componentes;
b) Polimetacrilato de Metila – PMMA: o cimento ósseo (polimetacrilato de metila) é utilizado
desde há cerca de 50 anos com o objetivo de acoplar implantes artroplásticos ao tecido ósseo
adjacente, é uma resina acrílica resultante da polimerização do metacrilato de metila. As
formulações comerciais atuais, pouco modificadas desde a década de 60, constam
basicamente de um pré-polimerizado (pó) que misturado ao monômero (líquido) resulta na
polimerização em poucos minutos, na dependência de sua composição química. Para uma
adequada visualização radiográfica do manto de cimento, acrescenta-se ao pó substâncias
radiopacas como o sulfato de bário ou o óxido de zircônio. A formulação dos cimentos
disponíveis comercialmente é bastante variada e assim nem todos os cimentos de PMMA são
iguais. Do ponto de vista mecânico o cimento ósseo é um sólido com característica
viscoelástica, de baixa rigidez, cujo módulo de elasticidade é menor que o osso e muito menor
comparando com as ligas de cromo-cobalto (E= 2.3 GPa; Eosso cortical=16 GPa; ECr-Co=
250 GPa). Porém quando comparado a outros polímeros (como por exemplo, o polietileno)
apresenta grande rigidez e baixa ductilidade, e, portanto um comportamento frágil. Estas
propriedades devem ser consideradas perante sua utilização em artroplastias que requer uma
atuação como transmissor de esforços do implante aos tecidos adjacentes. Com características
viscoelásticas o cimento pode fluir, e assim permitir a migração de implantes. Saliente-se,
contudo que a resistência mecânica do cimento é dependente de vários fatores como o peso
molecular, proporção e constituição do monômero, características e concentração dos
aditivos, temperatura, métodos de esterilização e técnica de manejo. Desta forma a utilização
do cimento ósseo requer uma técnica adequada e racional dentro dos preceitos recomendados
pelo fabricante, assim como do conhecimento dos fatores que possam alterar seu
comportamento mecânico. A mistura à vácuo, diminui a formação de bolhas, aumentando a
sua resistência. A adição de substâncias como bário e ou antibióticos diminui a sua
resistência. Na artroplastia, o cimento ósseo é usado como material de enchimento para
transferência de estresse da superfície do implante para a superfície óssea, reduzindo a
pressão por unidade de superfície. Não é uma cola, não tem propriedades adesivas; não se liga
a superfície polida dos componentes, mas se liga de certa forma à superfície porosa, áspera
por interdigitação. Ele é um sólido quebradiço e relativamente rígido, apesar de ter um
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módulo de elasticidade menor que o do osso, ou seja, mais elástico que o osso. Ele é três
vezes mais forte, resistente, à compressão que a tensão ou cisalhamento.
2.4.3 Materiais cerâmicos
Os biomateriais cerâmicos se referem a um grupo de materiais quimicamente compostos pela
ligação iônica de um ou mais íons metálicos com um íon não metálico, frequentemente o
oxigênio. Sua estrutura molecular é bastante variável podendo se apresentar sob a forma
policristalina ou amorfa. A potente ligação iônica confere aos materiais cerâmicos grande
estabilidade, elevado ponto de fusão, grande dureza e resistência às alterações químicas
sendo, portanto inerte nos fluidos biológicos uma vez que liberam quantidade desprezível de
produtos de degradação. Representam uma variada classe de biomateriais cujos principais
representantes são a alumina (Al2O3), zircônia (ZrO2) e hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2).
A utilização da alumina cerâmica (Al2O3) há cerca de 30 anos como superfície articular
confirmam suas excelentes propriedades tribólogicas oriundas de sua elevada dureza e baixo
ângulo de contato o que oferece um maior molhamento das superfícies articulares.
A zircônia (ZrO2) introduzida como opção de superfície articular com o polietileno na década
de 80, é um composto cerâmico que pode se apresentar sob diferentes fases de acordo com a
temperatura. Por este motivo, estabilizadores de fase devem ser adicionados durante a
fabricação. Ainda que apresente maior resistência mecânica que a alumina, a possibilidade de
transformação de fase limita sua produção a fornos específicos e impede sua esterilização em
vapor úmido (autoclave), uma vez que nestas condições a incidência de fratura de cabeças
cerâmicas podem se aproximar de nove por cento.
A Hidroxiapatita inclui um grupo de cerâmicas policristalinas de fosfato de cálcio, com
estrutura semelhante à apatita óssea, seja de origem mineral (fosfato de cálcio tribásico) ou
sintética (fosfato tricálcico). Tem função predominantemente osteocondutiva e por isto na sua
forma granular ou maciça é usado em enxertia óssea de defeitos ósseos cavitários. Sua
resistência à fadiga é baixa e, portanto não adequada a ambientes de grande solicitação
mecânica.
2.4.4 Compósitos
Referem-se à combinação de materiais de modo que as propriedades mecânicas resultantes
sejam superiores a dos componentes isoladamente. Frequentemente agregam um elemento
constituído por fibras a um elemento matricial, como as fibras de carbono adicionadas a uma
matriz polimérica. Sob este prisma o osso é um material compósito que apresenta fibras
colágenas imersas em uma matriz inorgânica.
Dentre os compósitos utilizados em cirurgia ortopédica, destacam-se a polissulfona, a fibra de
carbono (ambos por sua importância histórica), os compósitos cerâmicos e o poliéter-étercetona (ou PEEK), este de utilização mais ampla. Nova superfície articular a base PEEK tem
sido testada experimentalmente e clinicamente, porém os resultados em longo prazo devem
ser aguardados.
2.5 Propriedades tribológicas dos implantes protéticos
O termo tribologia se refere à ciência que estuda a interação de superfícies em movimento
relativo e, portanto considera suas determinantes principais que são o atrito, a lubrificação e o
desgaste.
O conceito de atrito diz respeito à obstrução (atrito estático) ou à restrição (atrito cinético) ao
movimento relativo entre as superfícies de corpos em contato, quando sujeitos a uma força
externa. Mesmo em implantes polidos e aparentemente lisos, o atrito pode ocorrer pelas
irregularidades superficiais, rugosidades em nível microscópico.
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Os biomateriais constituintes do par tribológico, o design e a tecnologia de fabricação
influenciam grandemente na intensidade do atrito, uma vez que sua origem está ligada à
deformação na superfície de contato entre os materiais, e pela adesão entre os átomos e
moléculas das superfícies opostas. Quanto maior a dureza dos materiais mais fácil a
manutenção do polimento e mais difícil riscar a cabeça. Por esse motivo, as superfícies mais
duras, cerâmica-cerâmica, metal-cerâmica, metal-metal, apresentam melhor desempenho
tribológico.
Como resultado do atrito entre as superfícies, o movimento irá gerar um torque de atrito na
interface entre o componente acetabular e o osso, que é tanto maior quanto maior o diâmetro
da cabeça, porém em módulo sempre muito inferior ao torque experimental necessário para
soltar o componente. Desta forma, embora o atrito tenha grande contribuição no desgaste
articular, seu papel para a soltura dos implantes parece não ser tão significativo. Assim sendo,
em uma articulação sinovial com lubrificação o seu coeficiente de atrito é de 0.005-0.02. No
par cerâmica-cerâmica é de 0.04; no par cerâmica-metal é de 0.05; metal-polietileno é de 0.1 e
metal-metal de 0.40. Portanto, a cerâmica é a que apresenta menor coeficiente de atrito.
Para que o atrito seja diminuído é importante que não haja contato direto entre as superfícies
articulares durante o movimento e o suporte de carga, papel este que pode ser exercido pela
interposição de um filme líquido, lubrificação. O simples fato de umedecer a superfície
protética pode diminuir o atrito, e assim materiais que permitam um maior molhamento
(medido pelo ângulo de contato) de sua superfície têm melhor desempenho tribológico, como
a cerâmica, pois a maior dispersão do liquido promove melhor lubrificação. A propriedade do
líquido se distribuir sobre a superfície de um material, chamada de molhamento, é medida
pelo ângulo de contato. Quanto menor o ângulo de contato, melhor a distribuição do líquido
na superfície e, portanto melhor a lubrificação. Dentre os materiais utilizados em superfícies
protéticas, a cerâmica apresenta o menor ângulo de contato.
Nos casos em que se utiliza o Polietileno, ainda que uma fenda articular adequada seja obtida
inicialmente, a possibilidade de deformação do polímero tende a produzir um contato
equatorial, de maior atrito, e assim o principal regime de lubrificação passa a ser o marginal
ou de superfície. Materiais mais rígidos como as ligas de cromo-cobalto e a cerâmica
deformam-se muito pouco e permitem a manutenção da fenda articular e o contato polar,
favorecendo o regime de lubrificação hidrodinâmico ou misto.
O desgaste é consequência inevitável do movimento entre duas superfícies opostas. A cada
ciclo de marcha, pelo desgaste, devido à ação mecânica, podem ser geradas milhares de
partículas nos tecidos.
Na articulação protética o desgaste é determinado por diferentes mecanismos, em função do
atrito, da lubrificação e do meio adjacente. O mecanismo mais frequente de desgaste é a
abrasão, em que as asperezas superficiais funcionam como uma lixa ao contato com o
elemento oposto. A abrasão é grandemente influenciada pelos biomateriais constituintes do
par tribológico, uma vez que materiais mais duros, e com menor ductilidade mostram-se mais
resistentes à abrasão por apresentarem menor desgaste e maior resistência ao dano superficial,
como a articulação cerâmica-cerâmica.
A movimentação e o carregamento cíclicos entre as superfícies articulares podem iniciar a
fadiga do material através de micro trincas que ao se propagarem promovem a delaminação
de fragmentos para o interior do espaço articular. Este desgaste por fadiga gera, portanto
partículas maiores que podem atuar como terceiro corpo ou mesmo ocasionar bloqueio
articular. O polietileno é particularmente susceptível a este mecanismo quando da sua
oxidação, uma vez que a consequente alteração de suas propriedades mecânicas diminui sua
resistência à fadiga.
As partículas ou debris formados pelos diferentes mecanismos de desgaste podem, por
mecanismos mecânicos e ou biológicos, levar à soltura e destruição óssea progressiva e assim
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não só comprometer a longevidade da artroplastia, como dificultar os procedimentos
reconstrutivos futuros.
O impacto do desgaste na gênese da osteólise e ou soltura é dependente não só do número de
partículas como também de sua morfologia, dimensões, atividade biológica e citotoxicidade.
Embora cabeças protéticas de maior diâmetro possam apresentar o mesmo desgaste linear, o
desgaste volumétrico é maior, portanto o número de partículas é também significativamente
maior. Observe que para um mesmo desgaste linear, o desgaste volumétrico de uma cabeça de
32 mm é cerca de duas vezes maior que o da cabeça de 22 milímetros. Assim, pelo maior
número de partículas geradas, dá-se preferência ao desgaste volumétrico como parâmetro a
ser comparado com o desfecho clínico das artroplastias totais. Desta forma há que se
considerar a relação risco/benefício para a prática mais recente de se utilizar cabeças
protéticas de maior diâmetro, com o objetivo de aumentar a estabilidade e diminuir a
possibilidade de impacto com a borda acetabular protética.
2.6 Resposta orgânica aos biomateriais
Os Biomateriais podem ocasionar efeitos locais (tecidos adjacentes), remotos (órgãos à
distância) ou sistêmicos, na dependência do tipo, quantidade, tamanho e toxicidade das
partículas e substâncias liberadas, de sua resistência à corrosão e da resposta orgânica aos seus
produtos.
O organismo é bastante tolerante aos biomateriais, sobretudo em condições de estabilidade do
implante. O cimento ósseo enquanto um manto íntegro ao redor do implante promove uma
interface com o osso sem a interposição de membrana e sem sinais de reação inflamatória
(osteointegração do cimento).
A reação às partículas oriundas do desgaste do polietileno, quando menor que 0.9mm/ano,
pode permitir uma sobrevivência da reconstrução protética em até 90% aos 10 anos de
seguimento. Esta tolerância às partículas ocorre porque, algumas semanas após a artroplastia,
forma-se uma pseudocápsula constituída na sua porção mais superficial por tecido fibroso
onde se nota a presença de alguns macrófagos. Em condições habituais, as partículas
formadas pelo desgaste são absorvidas pela pseudocápsula e em seu interior são fagocitadas
pelos macrófagos. A fagocitose de partículas maiores requer a fusão de vários macrófagos
(células gigantes multinucleadas) que resulta em verdadeiros granulomas de corpo estranho.
Outro destino das partículas é o espaço perivascular linfático a partir do qual as partículas
alcançam os vasos linfáticos, linfonodos regionais e, eventualmente os órgãos do sistema
reticulo-endotelial, constituindo assim um mecanismo de limpeza, porém de disseminação das
partículas.
Na dependência das características e toxicidade das partículas, ocorre a liberação de
quimocinas (M-CSF e MCP-1) que recrutam células inflamatórias, prostaglandinas
(principalmente E2) e citocinas (Inter leucina 1β e 6, fator de necrose tumoral α entre outros)
que podem não só determinar a necrose dos macrófagos, como também iniciar a atividade
osteoclástica, ou ainda levar à apoptose do osteoblasto, com consequente necrose e osteólise.
A disseminação de partículas ocorre também através do chamado espaço articular efetivo,
tendo como meio de transporte o fluido articular e assim as partículas podem alcançar o tecido
ósseo adjacente, a interface cimento-osso e a interface cimento metal.
O titânio é bem tolerado pelo organismo exceto em condições de instabilidade protética ou de
contato direto com outros metais, ocasião em que sua baixa resistência ao desgaste leva a
produção de um grande aumento do número de partículas de óxido de titânio (TiO2). Estas
partículas ao se depositarem nos tecidos adjacentes produzem uma coloração escura
denominada metalose e intensa atividade inflamatória que resulta em soltura do implante e/ou
intensa osteólise.
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A toxicidade do cobalto e do cromo tem sido motivo de preocupação, sobretudo em
articulações metal/metal, onde uma grande quantidade destes íons é liberada e pode ser
detectada no sangue (entre 5 a 10 vezes a concentração pré-operatória) e na urina em
pacientes submetidos a este procedimento.
Ainda para a articulação metal-metal tem sido descrita uma reação de hipersensibilidade, do
tipo IV ou tardia, mediada por linfócitos tipo T, fazendo com que o quadro histológico das
falhas em relação aos outros biomateriais, mude de um infiltrado macrofágico para um quadro
histológico linfocitário, que pode se estender, através do espaço articular efetivo, para os
tecidos peri articulares, e também à distância, através da corrente vascular e linfática. Esta
reação linfocitária pode ocasionar na membrana sinovial, um quadro de sinovite proliferativa
descamante que está frequentemente associado à dor de origem desconhecida nas superfícies
protéticas metal-metal. Por outro lado, o infiltrado linfocitário pode se alojar no interior do
tecido ósseo e predispor à soltura e mesmo à osteólise.
Embora vários estudos epidemiológicos não demonstrassem incidência aumentada de
neoplasia ou outras lesões em órgãos do sistema reticulo-endoteliais, e malformações fetais
em pacientes submetidos ao implante de articulações metal-metal, alguns cirurgiões preferem
contra indicá-la em pacientes com insuficiência renal e mulheres em fase reprodutiva.
Partículas cerâmicas, por sua estabilidade química (baixa reatividade), e, portanto grande
resistência à corrosão, são muito bem toleradas pelo organismo.
2.7 Custo
A procura incessante de materiais de uma maior longevidade, principalmente para o uso em
pacientes mais jovens, fez com que o custo desses materiais aumentasse. Quando realizamos
uma artroplastia em um paciente de 50 anos, devemos considera uma sobrevida do paciente
em aproximadamente de 30-40 anos e, consequentemente, uma durabilidade do implante pelo
mesmo tempo. Em relação aos milhões de ciclos executados nessa articulação nesse período
de tempo, uma artroplastia metal-polietileno não suportaria tal carga, sendo necessário outro
tipo de implante como cerâmica-metal ou cerâmica-cerâmica.
Na relação custo/efetividade para as superfícies alternativas em artroplastia total de quadril,
temos que considar a idade do paciente, custo do implante e a redução da possibilidade de
revisão em relação à superfície protética convencional. Estudos mostram que para pacientes
na faixa etária de 50 anos, uma superfície alternativa com incremento de custo da ordem de
2.000 dólares seria justificada somente se estivesse associada à redução de no mínimo 19% de
falha aos 20 anos de implantação. Para pacientes acima de 63 anos este mesmo custo
adicional não se justificaria independente da redução presumida da taxa de revisão. Para
pacientes acima de 75 anos, nenhum custo adicional é justificável, independente do seu valor
e da redução presumida da taxa de revisão.
Conclusão
O sucesso de uma artroplastia total de quadril depende de três fatores básicos: escolha do
paciente, escolha do implante e escolha da técnica cirúrgica. São aliados importantes na
durabilidade de uma artroplastia o refinamento da técnica cirúrgica, a experiência do
cirurgião, os conhecimentos sobre as propriedades dos biomateriais, o conhecimento da
biomecânica do quadril e a atualização constante do cirurgião sobre os materiais usados. Em
uma artroplastia total de quadril, a longevidade da reconstrução protética está associada à
sobrevivência dos implantes e suas interfaces através da criação de uma articulação estável,
com baixa fricção e firmemente fixada ao osso. Em relação à escolha do implante, há uma
inconsistência entre a quantidade de próteses e marcas diferentes, para casos clínicos
similares. Uma ação importante é a busca de um consenso entre aspectos técnicos e clínicos

17
para indicação de determinada prótese. Se fosse possível, ao tratar-se da escolha do implante,
teríamos que escolher uma prótese com um módulo de elasticidade igual ou próximo ao do
osso, com baixa reatividade, boa tolerabilidade pelo organismo, pouca reação biológica e
resiliência e dureza maiores. A cerâmica, por exemplo, possui as características citadas
anteriormente, porém ela apresenta módulo de elasticidade alto, ductilidade e tenacidade
menores, sendo, assim, considerada como frágil ao sofrer ruptura sem deformação prévia. Se
escolhêssemos um metal, poderíamos optar por uma prótese de titânio. Essa possui alta
resistência, rigidez, módulo de elasticidade mais baixo, boa ductilidade e capacidade de
promover a osteointegração através da implantação de micro poros em sua superfície. Em
contrapartida, ela apresenta baixa resistência ao desgaste devido a sua baixa dureza, sendo
capaz de sofrer riscos, o que inviabiliza seu uso em superfície articular, além de poder
promover a metalose. Assim sendo, analisando as características e propriedades dos
biomateriais no mercado, não há um material ideal para uma perfeita interação com o nosso
organismo, principalmente quando relacionamos com a doença de base, com a idade do
paciente, com a expectativa e hábitos de vida. Portanto, o fator determinante mais importante
para a escolha da prótese em uma artroplastia total de quadril ainda é a escolha do paciente.
Para pacientes jovens e ativos, abaixo dos 60 anos de idade, com boa qualidade óssea, a
prótese de cerâmica parece ser a melhor escolha. Atualmente, a cerâmica vem ganhando os
seus defensores, uma vez que esse material possui excelentes características friccionais e
pequeno desgaste quando associado com polietileno ou com a própria cerâmica. A
combinação clássica de um metal articulado com uma superfície de polietileno de peso
molecular ultraelevado permanece ainda a mais utilizada. Para pacientes jovens, com até 50
anos, é justificável o uso de uma prótese de custo mais elevado na tentativa de evitar uma
falha precoce do implante. Nos dias atuais, entretanto, devemos ter cuidado com as inovações,
pois, ao invés de representarem avanços, acabam resultando em falhas precoces com
consequências desalentadoras. Diante disso, percebe-se que não há, até o momento, um
material que atenda, simultaneamente, a todas as exigências mecânicas, metalúrgicas,
funcionais e biológicas necessárias para um implante protético perfeito.
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