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1. RESUMO 

Hoje em dia, há uma população das mais variadas faixas etárias que acometidas 

por diversos problemas nas articulações de membros inferiores necessitam da 

colocação de um implante ortopédico de quadril, estes devendo ser mais duradouros 

e que ofereçam mais segurança à saúde do indivíduo, retomando sua qualidade de 

vida. Em detrimento da validação da nova regulamentação da ANVISA que, desde 

2013, determina o aumento dos ciclos de ensaio de fadiga para próteses de quadril 

de 5 milhões para 10 milhões, este trabalho visa verificar se os modelos em estudo, 

comercializados no mercado atual, atenderão às ditas especificações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, uma população cada vez mais jovem sofre uma suscetibilidade 

maior de desenvolver problemas ósseos como desgastes, patologias que 

comprometem as articulações, sendo elas congênitas ou de natureza do próprio 

sistema fisiológico da pessoa, e fraturas devidas aos seus hábitos e/ou possíveis 

traumas. Tais problemas podem ser compartilhados pela população idosa que 

cresce gradativamente com o passar dos anos, conforme o aumento da expectativa 

de vida, porém com causas que se assemelham àquelas desenvolvidas pelos 

jovens. Esses são os principais fatores que levam uma pessoa a necessidade da 

utilização de próteses. [1] 

Tais problemas são comumente encontrados na região da bacia-fêmur, sendo a 

artroplastia total de quadril o procedimento realizado para introdução da prótese no 

paciente. Estas geralmente são compostas essencialmente por duas partes: um 

componente acetabular e outro femural. Para tanto, o implante de um material 

estranho ao corpo precisa ser cuidadosamente avaliado e revisado para causar o 

mínimo de rejeição possível. Os biomateriais são os responsáveis para que o 

indivíduo tenha uma boa aceitação, pois, em contato com os fluídos corporais 

(líquido sinovial), produzem fosfato de cálcio, o mesmo encontrado nos tecidos 

ósseos. 

Uma juventude ortopedicamente limitada e indivíduos vivendo mais necessitam 

de um produto com maior vida útil, melhorando sua qualidade de vida e aumentando 

o tempo de utilização do implante. 

 

 



3. OBJETIVOS 

Este trabalho visa verificar se as próteses de quadril em estudo se enquadram à 

nova regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), da qual 

especifica o aumento de ciclos de operação de 5 milhões para 10 milhões, exigência 

que será testada através da realização de um ensaio de fadiga simulando condições 

reais de temperatura e pH, com uso de extensômetros para medição do gradiente de 

tensão e aquisição de dados. Caracterização microestrutural do material e ensaio de 

tração são outros testes utilizados para complementação da análise.  

 

4. METODOLOGIA 

O plano de trabalho traçado a seguir está sendo realizado com base em próteses 

de quadril e matéria-prima utilizada na sua fabricação, cujos materiais fornecidos, 

aço inoxidável F138 [2] e liga de CoCrMo [3], são metais comumente aplicados na 

confecção de implantes ortopédicos. Inicialmente, foram realizadas reuniões e 

discussões para planejamento das atividades, seguida de revisão bibliográfica. 

Começadas as ações práticas, o primeiro passo foi a preparação das amostras 

para análise metalográfica [4], permitindo que fossem observadas as inclusões não-

metálicas contidas nos espécimes [5] e, após ataque com reagente adequado [6], 

sendo possível a visualização dos grãos da estrutura [7]. 

Finalmente, se dará a realização dos ensaios de tração [8] para obtenção de 

informações como: resistências mecânicas e de escoamento, módulo de 

elasticidade (módulo de Young), ductilidade e rugosidade; e fadiga sendo do tipo 

compressão-compressão voltada para constatação da ação de esforços dinâmicos 

similares aos que ocorrem em um indivíduo que recebeu o implante. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

De chapas do aço F138 foram retiradas amostras que passaram pelos processos 

de embutimento, lixamento com lixas d’água de granulometria 320, 400, 600, 800 e 

1200, respectivamente, e polimento com pastas de diamante de granulometria 6, 3 e 

1µm, respectivamente. Neste processo, obteve-se uma superfície adequada para 

observação no Microscópio Óptico Comum (MOC), o qual permitiu a verificação do 

teor de inclusões não-metálicas presentes nos espécimes. Os mesmos 

procedimentos descritos foram realizados para o outro material.  



Em seguida, realizou-se o ataque eletrolítico com os reagentes. Para o aço foi 

utilizado uma substância de HNO3, imerso por 2 minutos à 2,5V, enquanto para a 

liga, a solução de HCl (10%), diluído em água destilada, à 3V por 20 segundos. 

Dessa forma foi possível a obtenção de imagens da revelação da estrutura dos 

materiais. Informações complementares puderam ser obtidas através de análise no 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) e levantamento de composição química 

por Espectroscopia de Raios X por Dispersão em Energia (EDS). 

Somente para o material F138, foi realizado o ensaio de tração axial com três 

amostras retiradas de uma chapa, em diferentes angulações referentes ao sentido 

de laminação da mesma. As informações obtidas se comportam de modo plausível. 

   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento os dados informados anteriormente se encontram em 

conformidade com as normas, e as características requeridas são completamente 

atendidas. Esses parâmetros serão ainda analisados em paralelo à realização dos 

demais ensaios previstos, a fim de obter resultados mais precisos e conjugá-los com 

os já existentes. 
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