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RESUMO

Entre 1986 e 1992 foram avaliados 135 quadris, sub-
metidos a artroplastia total com componente acetabular
não cimentado de Harris-Galante. Foram estudados os-
teólise localizada e desgaste do polietileno, relacionados
com idade, diâmetro da cabeça do componente femoral,
artroplastia primária ou revisão, componente femoral ci-
mentado ou não e espessura do polietileno. Em 46% dos
componentes acetabulares não cimentados, foi encontra-
da osteólise localizada. Não houve correlação significante
com a quantidade de desgaste do polietileno e osteólise,
em que, na maioria dos casos, a espessura do polietileno
utilizado foi igual ou superior a 10mm. O desgaste do po-
lietileno foi de 0,14 ± 0,02mm ao ano, superior às médias
descritas na literatura para artroplastias cimentadas. A
quantidade de desgaste do polietileno foi maior nas ar-
troplastias com cabeça femoral de 28mm de diâmetro.

Unitermos – Osteólise; desgaste; artroplastia não cimentada

SUMMARY

Osteolysis and cementless acetabular component wear in
hip arthroplasties

Between 1986 and 1992, 135 hip joints were assessed that
had been submitted to Harris-Galante cementless acetabu-
lar component. Localized osteolysis and wear of polyethyle-
ne related to age, head diameter of femoral component, pri-
mary or revision arthroplasty, cemented or cementless com-
ponent, and polyethylene thickness were studied. Osteolysis

was found in 46% of the cementless acetabular components.
There was no significant correlation with the amount of wear
and osteolysis, and in most cases the polyethylene thickness
was 10 mm or more. Wear occurred at a rate of .14 ± .02 mm
per year, higher than the mean published in the literature for
cemented arthroplasties, and the amount of wear was grea-
ter in arthroplasties with 28 mm of head diameter.

Key words – Osteolysis; wear; cementless arthroplasty

INTRODUÇÃO

Osteólise é uma complicação reconhecida nas artroplas-
tias cimentadas do quadril. Charnley(8) relata nos primeiros
trabalhos realizados freqüência significativa de osteólise as-
sociada a infecção; atribui a esta a causa da osteólise. Jones
& Hungerford(23) descrevem partículas de polimetilmetacri-
lato localizadas em áreas de osteólise ao redor dos compo-
nentes cimentados soltos; sugerem serem as partículas de ci-
mento as causadoras da osteólise. Por estar associada à sol-
tura asséptica ou infecciosa nas artroplastias cimentadas, a
osteólise foi incorretamente descrita como “doença do ci-
mento”(6,23,24,27,34).

Maior incentivo foi dado ao desenvolvimento das artro-
plastias não cimentadas, visto ser um de seus propósitos evi-
tar a “doença do cimento”. Porém, no seguimento das artro-
plastias não cimentadas, com ou sem sinais e sintomas de
soltura, foi encontrada a osteólise(6,11,15,16,37); dessa maneira,
reconheceu-se a osteólise também como uma complicação
das artroplastias não cimentadas. Com isso, a teoria da “doen-
ça do cimento” foi reformulada.

Embora não seja caracterizada como entidade própria, pas-
sou-se a estudar a osteólise localizada com o objetivo de de-
finir suas possíveis causas e, conseqüentemente, evitar seu
aparecimento.

Na pelve a osteólise localizada é encontrada na interface
implante-osso, ou no osso esponjoso em situação justaceta-
bular. Radiograficamente, manifesta-se como lesões destru-
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tivas, expansivas, de características císticas, com perda do
trabeculado ósseo, de tamanho variado e em alguns casos
rodeada por fino halo de osso esclerótico(6,16,22,27,40,41). Deve
ser  diferenciada da radioluscência linear, que aparece na
interface implante-osso, a qual, ao mostrar-se progressiva nos
exames radiográficos periódicos, é sugestiva de soltura do
componente acetabular(15).

Muitas teorias quanto à etiologia da osteólise localizada
foram descritas. A mais aceita, porém não totalmente com-
provada, a atribui à presença das partículas de desgaste do
polietileno acetabular, que levaria à formação de um granu-
loma com reabsorção óssea(6,11,13,16,22,25,27,29,30,33,34,37). Essas par-
tículas são liberadas no fluido articular e conduzidas ao osso
através do espaço articular efetivo(11), por diferença no gra-
diente pressórico(22,34).

O desgaste do polietileno está relacionado a variáveis como
idade do paciente, atividade física, tipo de material utilizado
nas superfícies articulantes, diâmetro da cabeça femoral do
implante, espessura do polietileno(5) e fatores iatrogênicos.
Existe correlação entre produtos do desgaste do polietile-
no(6,11,13,16,22,25,27,30,33,34,37), abrasão ou corrosão dos componen-
tes metálicos(1,4,6,17,22,27,30,33), fatores mecânicos (micromovi-
mentos e diferença pressórica)(6,11,19,22,27,30,31,33,34) e partículas
de metilmetacrilato na gênese da osteólise(2,6,22,27,30,33,34,38-40).

O objetivo do presente estudo é quantificar o desgaste do
polietileno dos componentes acetabulares não cimentados de
Harris-Galante, aparecimento de osteólise localizada ao re-
dor destes componentes e correlacionar estas variáveis.

CASUÍSTICA E MÉTODO

No período entre 1986 e 1992 foram realizadas no Grupo
de Quadril do Departamento de Ortopedia e Traumatologia
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Pavilhão Fer-
nandinho Simonsen, 175 artroplastias em 140 pacientes, uti-
lizando componentes acetabulares não cimentados de Har-
ris-Galante. Trinta e cinco pacientes tiveram procedimento
bilateral. O tempo mínimo de seguimento foi 36 meses e o
máximo, de 110 meses.

Foram excluídos deste estudo 31 pacientes que não tinham
período mínimo de seguimento equivalente a 36 meses, dois
que apresentaram soltura do componente acetabular, sete que
foram a óbito por outras doenças não relacionadas ao trata-
mento e não tinham período de seguimento suficiente. A sol-
tura acetabular foi avaliada comparando-se a migração e ra-
dioluscência linear progressiva ao redor do componente ace-
tabular, em controles radiográficos periódicos(8,9,13,15,32,41).

Restaram para avaliação 135 quadris, dos quais 76 eram
de pacientes do sexo masculino (56,3%) e 59 do feminino
(43,7%). A idade dos pacientes, na época da realização da
artroplastia, variou de 17 a 79 anos (44,53 ± 14,41 anos). Em
105 quadris (77,8%) a artroplastia foi primária e em 30
(22,2%), revisão; componente femoral não cimentado em 106
quadris (78,5%) e cimentado em 29 (21,5%). O diâmetro da
cabeça utilizada foi de 22mm em 54 quadris (40,0%) e de
28mm em 81 (60,0%). A espessura inicial do polietileno dos
componentes acetabulares variou de 8 a 22mm (14,65 ±
2,66mm). Neste grupo houve dois casos (1,4%) de infecção
e um óbito (0,7%) não relacionado ao tratamento, porém
ambos permaneceram na casuística porque apresentavam
seguimento acima de 36 meses quando da intercorrência.

Foram analisadas radiografias da pelve na incidência ân-
tero-posterior centradas na sínfise púbica, com os membros
inferiores em rotação interna, do pós-operatório imediato e
da última avaliação ambulatorial de todos os casos. Medidas
do diâmetro da cabeça, da espessura e desgaste do polietile-
no e das lesões osteolíticas foram registradas.

A correção da magnificação radiográfica foi obtida divi-
dindo-se o diâmetro real da cabeça do componente femoral,
em milímetros, pela medida do diâmetro encontrado nas ra-
diografias, obtendo-se desta maneira um fator de correção
para cada caso (tabela 1). Multiplicando esse fator pelos va-
lores encontrados nas radiografias, determinou-se o valor real
em milímetros. A medida e o cálculo do desgaste do polieti-
leno foram realizados pelo método descrito por Charnley &
Halley(11).

As lesões osteolíticas foram medidas no comprimento e
largura, em seus maiores eixos, somando-se os valores nos
casos de lesões múltiplas. O resultado foi multiplicado pelo
fator de correção de cada caso para obter-se o valor real em

TABELA 1
Fator de correção da magnificação radiográfica

Cabeça de 22mm Cabeça de 28mm

Diâmetro da Fator de Diâmetro da Fator de
cabeça no RX correção cabeça no RX correção

24 0,91 32 0,87
25 0,88 33 0,84
26 0,84 34 0,82
27 0,81 35 0,80
28 0,78 36 0,77
29 0,75 37 0,75
30 0,73 38 0,73
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milímetros(16). Foi utilizada a classificação de DeLee & Charn-
ley(15) para localizar as lesões (fig. 1).

Na análise estatística dos dados foi utilizado o teste da
análise de variância, em que p > 0,05 foi considerado não
significante.

RESULTADOS

Osteólise foi encontrada em 62 quadris (45,9%), com le-
são única em 51 (37,8%) e múltiplas em 11 (8,1%). Locali-
zadas, segundo a classificação de DeLee & Charnley(15), na
zona I: 30 quadris (22,2%), zona II: 57 (42,2%) e zona III:
quatro (3,0%). Seu comprimento variou de 0,8 a 75,6mm
(25,36 ± 15,78mm), predominando o intervalo entre 10 e
40mm, 47 quadris (75,8%); a largura variou de 0,6 a 43,6mm
(16,0 ± 9,67mm), predominando o intervalo entre 10 e 30mm,
39 quadris (62,9%).

Cinqüenta por cento das artroplastias não cimentadas es-
tavam associadas a osteólise localizada, enquanto que nas
híbridas 31,0% apresentavam estas lesões. A osteólise loca-
lizada foi maior nas artroplastias primárias (47,6% de 105
quadris), comparadas as revisões (40,0% de 30 quadris). Es-
pessura do polietileno inicial e osteólise localizada também
foram comparadas e, da mesma maneira que as relações aci-
ma descritas, não foram estatisticamente significantes (p >
0,05). Em sete casos não houve associação entre desgaste e
osteólise localizada; nos 55 restantes esta associação estava
presente, não havendo correlação entre quantidade de des-
gaste e a magnitude das lesões osteolíticas. A maioria das
lesões osteolíticas foi encontrada entre a 4ª e 5ª décadas, 29

quadris (46,7%), e não houve predomínio significante quan-
to ao sexo. As próteses com cabeça de 22mm apresentaram
osteólise maior (50,0% de 54 quadris) em relação às de 28mm
(43,2% de 81 quadris), o que foi estatisticamente significan-
te (p < 0,05).

Em 117 quadris o desgaste encontrado variou de 0,36 a
2,52mm (0,81 ± 0,43mm), com média de 0,14 ± 0,02mm ao
ano. A maioria foi encontrada na 5ª década (25,1%). Em re-
lação ao sexo houve mais desgaste no masculino (59,8%).

As correlações entre desgaste e componente femoral ci-
mentado e não cimentado, artroplastia primária e revisão, a
espessura do polietileno e tamanho da cabeça, não foram es-
tatisticamente significantes.

DISCUSSÃO

Com o aperfeiçoamento do material de implante associa-
do à melhoria da técnica cirúrgica, pensou-se que a taxa de
complicações, entre elas infecção e soltura, nas artroplastias
não cimentadas, sofreria redução significante(22,30,34); com isso,
ter-se-iam resolvido as complicações advindas do cimento.
Entretanto, observou-se que a osteólise localizada também
foi encontrada nas artroplastias não cimentadas e suas con-
seqüências necessitavam maior atenção(22,30,34) (fig. 2).

Santavirta et al.(33) descrevem osteólise associada à soltu-
ra e migração dos componentes acetabulares não cimenta-
dos, em período de seguimento que variou de 39 a 75 meses.
Contrasta com Maloney et al.(27), que referem encontrar os-
teólise associada a componentes sem sinais de soltura, em
período de seguimento de 53 a 84 meses. Neste estudo, nos-
sos resultados são similares aos de Maloney et al., com tem-

Fig. 2 – Radiografia mostrando detalhe de grande lesão osteolítica locali-
zada na zona II, após 72 meses de seguimento

Fig. 1 – Medida radiográfica da osteólise, diâmetro da cabeça do compo-
nente femoral, espessura do polietileno e demarcação das zonas de DeLee
& Charnley
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po de seguimento similar. Tem-se observado que a osteólise
localizada não está relacionada à soltura precoce do compo-
nente acetabular, mesmo quando as lesões são de grande vo-
lume(16,22,25,27,34,37); porém, à medida que o tempo de uso do
implante aumenta, a osteólise pode tornar-se fator associado
à soltura(27).

Schmalzried et al.(34) apontam a necessidade de descobrir
o fator desencadeante primário da lesão óssea e quais fatores
determinariam sua localização e intensidade.

A estimativa de desgaste com as cabeças de 22mm, nas
artroplastias cimentadas, é de 0,1mm ao ano(10,11,14,21). Liver-
more et al.(25) encontraram em seus estudos desgaste de 0,08
± 0,07mm ao ano nas cabeças de 28mm, também nas artro-
plastias cimentadas. Neste estudo encontramos taxa de des-
gaste de 0,14 ± 0,02mm ao ano, que representa 50% a mais
do que descrito na literatura para as próteses acetabulares
cimentadas.

Os resultados do estudo referentes ao tamanho da cabeça
e desgaste estão em concordância com os dados referidos na
literatura. Os componentes de polietileno acetabular apre-
sentaram desgaste maior com as cabeças de 28mm, apesar
de não ser estatisticamente significante (fig. 3).

Nashed et al.(30) mostraram que não houve correlação en-
tre a espessura do polietileno e desgaste ou osteólise; a es-
pessura do polietileno, em seu estudo, variou de 6,8 a 10,2mm.
Para Maloney et al.(27), assim como para Bono et al.(5), quan-
to menor a espessura do polietileno, maior será o desgaste;
segundo os autores, o polietileno entre 5 e 9mm estará total-
mente desgastado em período de cinco a oito anos de segui-
mento. Bartel et al.(3) relatam que o estresse da cabeça do

componente femoral sobre o polietileno aumenta significati-
vamente ao utilizar-se este material com espessura em torno
de 6mm, que provocaria desgaste importante em curto pe-
ríodo. Os resultados de nosso estudo mostram que a espessu-
ra do polietileno não teve influência no desgaste, embora em
apenas três quadris ela fosse entre 8 e 9mm; no restante, uti-
lizou-se polietileno com espessura igual ou superior a 10mm.

As características do material utilizado também influen-
ciam o desgaste do polietileno. O polietileno modular pode
apresentar defeito no mecanismo de trava com o componen-
te acetabular metálico. Isso levaria a micromovimentos en-
tre a face interna do metal e a externa do polietileno, provo-
cando a liberação de partículas de um e/ou outro material,
aumentando o desgaste(11,27,30). Outro fator que aumentaria o
desgaste seria a rigidez que o componente metálico propor-
ciona ao polietileno, diminuindo sua elasticidade(30).

Outra causa de desgaste é a iatrogênica e está relacionada
com má técnica cirúrgica, como: posicionamento verticali-
zado do acetábulo que, segundo Bono et al.(5), causa maior
desgaste do polietileno; manipulação sem proteção dos im-
plantes durante o ato operatório, pois pequenas fissuras nas
superfícies articulares do polietileno e da cabeça femoral
aumentariam o atrito; e fragmentos de metilmetacrilato sol-
tos atuando como corpo livre intra-articular, nos casos de
artroplastias híbridas, que aumentariam o atrito e, conseqüen-
temente, o desgaste.

Dentre os fatores descritos que provocam osteólise estão
relacionados: mecânicos, como micromovimentos na inter-
face implante-osso ou cimento-osso(6,19,22,27,30,31,33), gradien-
tes pressóricos no espaço articular efetivo(11,22,34), partículas
de metilmetacrilato(2,6,22,27,30,33,34,38-40), produtos da abrasão ou
corrosão dos componentes metálicos(1,4,6,17,22,27,30,33) e particu-
las do desgaste do polietileno(6,11,13,16,22,25,27,30,33,34,37).

Schmalzried et al.(34) descreveram o conceito do espaço
articular efetivo; este espaço inclui não somente a articula-
ção do quadril, mas toda a interface implante-osso que é aces-
sível ao fluido articular. As partículas liberadas no quadril
permanecem no fluido articular e têm o potencial de alcan-
çar o espaço articular efetivo por gradiente pressórico. Nos
locais de menor resistência óssea o fluido e as partículas con-
centram-se, iniciando o processo osteolítico(34).

Histologicamente, essas partículas de desgaste ativam o
complexo antígeno anticorpo, desencadeando o mecanismo
de fagocitose através dos macrófagos, monócitos e células
gigantes(18,20,26,27,33,34). Reação inflamatória com formação de
granulomas desenvolve-se no local, com a liberação de enzi-
mas osteolíticas que iniciam o processo de reabsorção ós-

Fig. 3 – Radiografia mostrando detalhe do desgaste acentuado do polietile-
no (excentricidade da cabeça femoral) e lesão osteolítica localizada na zona
II, após 50 meses de seguimento
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sea(33). Nos locais de menor resistência, maior será o acúmu-
lo de partículas, maior a reação inflamatória, maior a osteó-
lise, diminuindo ainda mais a resistência óssea, favorecendo
aporte de partículas ao local, entrando em ciclo vicioso(34).

Encontramos osteólise em sete quadris, não associada ao
desgaste do polietileno. Essa associação chamou-nos aten-
ção pois, segundo a literatura, seriam as partículas do des-
gaste do polietileno o principal fator desencadeante. Não se
pode afastar histologicamente a existência de partículas de
metal ou mesmo cimento provenientes dos componentes fe-
morais como causadores das lesões neste estudo. Afastamos
soltura, através de controles radiográficos, como fator de-
sencadeante.

Acreditamos que possa existir um fator de pressão hidros-
tática provocado pelo deslocamento, sob pressão, do fluido
articular dentro do espaço articular efetivo de encontro à su-
perfície óssea, que levaria a sua erosão, assemelhando-se ao
que ocorre nos processos de formação de geodos nas artroses
ou na erosão vertebral causada por aneurisma de aorta.

CONCLUSÃO

1) O desgaste do polietileno dos componentes acetabula-
res não cimentados de Harris-Galante foi maior que o descri-
to na literatura, para as artroplastias cimentadas.

2) O componente femoral com cabeça de diâmetro de
28mm produziu desgaste maior que o da de 22mm.

3) Não houve relação significante entre espessura do po-
lietileno do componente acetabular e o desgaste, lembrando
que neste estudo a espessura mínima utilizada foi de 8mm.

4) A osteólise localizada nas artroplastias não cimenta-
das tem incidência elevada, mesmo em período de segui-
mento curto.

5) Acreditamos que maior tempo de seguimento seja ne-
cessário para melhor conhecimento da origem da osteólise
localizada, pois um fator mecânico de pressão hidrostática
pode estar associado a sua gênese.
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