
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Análise computacional do scapular notching na 

artroplastia do ombro com prótese inversa 

 

 

João Miguel Pereira Batista 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Biomédica 

 

Orientadores:  Prof. João Orlando Marques Gameiro Folgado 

          Doutor Carlos Miguel Fernandes Quental 

 

 

Júri 

Presidente: Prof. Ana Luísa Nobre Fred 

Orientador: Doutor Carlos Miguel Fernandes Quental 

Vogal: Prof. Luis Alberto Gonçalves de Sousa 

 

 

 

Julho de 2016 



 
 

  



i 
 

Agradecimentos 

 

Ao Doutor Carlos Quental, quero agradecer os preciosos apoios que nunca me negou e a 

atenção com que acompanhou o desenvolvimento deste trabalho. 

Ao Professor João Folgado, pela disponibilidade em esclarecer todo o tipo de dúvidas e 

entusiamo na explicação de conceitos muitas vezes por mim desconhecidos. 

Ao Doutor Marco Sarmento, pelos esclarecimentos prestados. 

Á minha família, pelo apoio que me deram ao longo deste longa jornada. 

E aos meus amigos de sempre, sem os quais esta vida seria certamente mais pobre. 

 

  



ii 
 

  



iii 
 

Resumo 

 

Desde que foi desenvolvida, a artroplastia total inversa do ombro tem sido cada vez mais 

utilizada, assumindo-se como a melhor alternativa no tratamento de falhas severas da coifa dos 

rotadores. Contudo, a inversão da normal anatomia da articulação glenoumeral pode conduzir a 

algumas complicações, das quais se destaca o scapular notching. 

Neste trabalho pretendeu-se avaliar os efeitos mecânicos do scapular notching no 

comportamento da prótese do ombro inversa. Através da segmentação de um conjunto de imagens de 

tomografia computorizada foi obtida a malha superficial de uma omoplata a qual foi, posteriormente, 

convertida num modelo sólido através do software SolidWorks. O modelo do implante foi desenvolvido 

recorrendo-se ao mesmo software. Através do software ABAQUS, foram criados modelos 

tridimensionais de elementos finitos da omoplata e do implante a partir dos modelos geométricos 

desenvolvidos. 

Foram feitas análises de elementos finitos considerando casos de carga correspondentes a 

movimentos de abdução e flexão do membro superior para diferentes níveis de erosão do pescoço 

escapular. Analisaram-se as deformações máximas principais, em absoluto, e pressões de contacto 

nas superfícies da prótese e da glenoide, assim como as tensões de corte entre algumas superfícies 

do implante e a superfície do osso. 

Os resultados obtidos indicaram que, nas condições consideradas neste trabalho, a estabilidade 

do implante para os casos de erosão clinicamente descritos não parece ser comprometida, 

corroborando os resultados clínicos reportados na literatura. Verificou-se, ainda, que um hipotético caso 

de scapular notching onde o parafuso de fixação inferior perca a sua funcionalidade pode conduzir à 

falha do osso e consequente instabilidade do implante. 
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Abstract 

 

Since it has been developed, reverse total shoulder arthroplasty has been increasingly used, 

especially for the treatment of severe failures of the rotator cuff, for which it is assumed as the best 

alternative treatment. However, the reversing of the normal anatomy of the glenohumeral joint can lead 

to several complications, from which one can highlight the scapular notching. 

The aim of this work was to evaluate the mechanical implications of scapular notching on the 

reverse shoulder prosthesis behavior. The superficial mesh of a scapula was obtained by the 

segmentation of a set of computed tomography images and was subsequently converted into a solid 

model using SolidWorks software. The implant model was developed using the same software. Using 

ABAQUS software, three-dimensional finite element models of the scapula and the implant were created 

from the geometric models developed. 

Finite element analyses were performed considering different loading conditions, related to 

abduction and flexion movements of the upper limb, for different levels of scapular neck erosion. The 

maximum principal strains and contact pressures on the surfaces of the prosthesis and glenoid, as well 

as the shear stresses generated between some of the implant surfaces and bone, were analyzed. 

The results obtained indicated that, for the conditions considered in this study, the scapular 

notching described clinically does not seem to compromise the stability of the implant, which is 

consistent with the clinical findings reported in the literature. On the other hand, it was also verified that 

a hypothetical scapular notching condition in which the lower fixation screw loses its functionality can 

lead to bone failure and consequent implant instability. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

1.1 Motivação e Objetivos 

 

 

Desde a sua aprovação pela Food and Drug Administration (FDA) em 2003, a artroplastia total 

inversa (ATI) do ombro tem sido cada vez mais utilizada, representando, em 2011, um terço de todas 

as artroplastias do ombro realizadas nos Estados Unidos da América e contribuindo para o crescente 

recurso a este meio de tratamento nesse país desde 1993 [1, 2]. O atual modelo de prótese inversa do 

ombro é baseado no desenvolvido em 1985 por Grammont mantendo-se, apesar de pequenas 

alterações feitas ao longo do tempo, os princípios biomecânicos por si defendidos como a base das 

artroplastias totais inversas do ombro nos dias de hoje. O seu uso, inicialmente restringido a casos de 

artropatia da coifa dos rotadores, tem sido alargado a situações de rotura irreparável da coifa dos 

rotadores, fratura do úmero proximal ou revisões de artroplastias do ombro mal sucedidas. Contudo, a 

este tipo de tratamento estão associados alguns problemas pós-cirúrgicos. A complicação mais 

frequentemente reportada e que é exclusiva da ATI é o scapular notching que se define pela erosão do 

osso do pescoço escapular inferior e posterior causada pelo contacto repetitivo entre a cúpula de 

polietileno da componente umeral e o osso. Embora a erosão parcial da zona inferior da glenoide 

represente uma clara complicação anatómica, os estudos sobre a sua relevância clinica são 

inconclusivos. Na generalidade dos resultados clínicos reportados na literatura não é verificada 

qualquer relação entre a presença de scapular notching e o aparecimento de dor ou perda de 

mobilidade do membro. No entanto, autores como Sirveaux e Simovitch observaram nos seus trabalhos 

uma perda de funcionalidade da articulação glenoumeral em alguns pacientes com scapular notching 

[3, 4].  

Nas últimas décadas, a aplicação de modelos computacionais tem demonstrado ser uma valiosa 

alternativa para o estudo do comportamento mecânico do corpo humano, permitindo avaliar aspetos 

que de outra forma seriam difíceis, ou até mesmo impossíveis, de avaliar [5]. Para o estudo do 

comportamento mecânico de estruturas biológicas, o Método dos Elementos Finitos (MEF) tem sido 

amplamente aplicado podendo-se destacar, entro outros, a sua aplicação no estudo do comportamento 

de um determinado osso (por exemplo fémur ou omoplata) antes e após a introdução de um implante; 

na análise dos mecanismos que levam ao desgaste de um ou mais componentes de uma prótese ou à 

instabilidade desta; ou na simulação da resposta biomecânica de um determinado segmento da coluna 

cervical quando sujeito a diferentes cargas, permitindo prever lesões resultantes de acidentes 
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rodoviários [6, 7]. O MEF é um método numérico utilizado com o objetivo de se obterem soluções 

aproximadas de um conjunto de equações diferenciais que descrevem um certo comportamento (físico 

ou não) de um dado sistema. Este método centra-se na premissa de que um domínio complexo pode 

ser subdividido em regiões mais pequenas, designadas como elementos finitos. O comportamento ao 

longo de todo o domínio do problema pode ser assim determinado através da resolução do conjunto 

de equações diferenciais para cada elemento. Apesar do seu potencial, estudos computacionais sobre 

o scapular notching são ainda escassos na literatura. 

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto do scapular notching na estabilidade da prótese 

do ombro inversa utilizando o MEF. Para esse feito, são desenvolvidos modelos tridimensionais de 

elementos finitos da omoplata e do implante, e são considerados não só os quatro níveis de erosão do 

pescoço escapular descritos por Sirveaux [3], mas também um quinto nível de erosão extrema. A 

modelação da omoplata foi precedida pela sua segmentação a partir de um conjunto de imagens de 

Tomografia Computorizada (TC), ao passo que o implante foi desenhado com base no modelo de 

prótese inversa da empresa Lima Corporate. O efeito do scapular notching é avaliado através da análise 

das deformações máximas principais resultantes de movimentos de abdução e flexão para os diferentes 

graus de scapular notching, da distribuição das pressões de contacto na superfície da glenoide e das 

tensões de corte entre as superfícies dos parafusos de fixação e a omoplata e entre esta e a prótese. 

 

1.2 Organização da tese 

 

 

Para além do capítulo introdutório, do qual faz parte esta secção, a dissertação encontra-se 

dividida em seis capítulos. 

No segundo capítulo é feita uma breve descrição do complexo do ombro e, em particular, da 

anatomia da articulação glenoumeral e dos músculos que a constituem. São ainda introduzidos os 

principais elementos associados à artroplastia do ombro, resumindo-se também a história do seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento até aos dias de hoje. São apresentadas as vantagens e indicações 

de um caso particular dessa técnica – artroplastia total inversa do ombro – e a complicação mais 

frequente que lhe está associada e que constitui o objeto de estudo deste trabalho, o scapular notching 

No terceiro capítulo são descritas as etapas que levaram à criação dos modelos sólidos da 

prótese inversa e da omoplata, incluindo o processo de segmentação de imagens médicas de TC e o 

tratamento da malha superficial obtida. 

No quarto capítulo são apresentados os modelos de elementos finitos gerados, as propriedades 

dos materiais atribuídas e as cargas e condições de fronteira definidas e aplicadas no modelo. 

No quinto capítulo são expostos e descritos os resultados das análises de elementos finitos dos 

vários graus de erosão do pescoço escapular simulados, comentando-se brevemente esses resultados. 

No sexto capítulo é feita a discussão e comparação dos resultados obtidos com os resultados 

clínicos reportados na literatura. São também identificadas algumas limitações do trabalho realizado. 

O sétimo, e último, capítulo apresenta as principais conclusões deste trabalho, assim como 

algumas propostas para trabalho futuro. 
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Capítulo 2. Complexo articular do ombro 

 

O ombro, representado na Figura 2-1, é o complexo que conjuga os ossos e articulações 

compreendidos entre o braço e a cintura escapular, composta pela clavícula e omoplata, assim como 

os músculos e tendões que neles atuam. A quantidade de estruturas envolvidas, tal como a sua 

especificidade, atribui ao ombro, por um lado, uma grande complexidade e, por outro, enorme 

mobilidade. Neste capítulo, para além de ser feita uma apresentação resumida da osteologia do úmero, 

clavícula e omoplata, é também descrita uma das articulações deste complexo, a articulação 

glenoumeral. 

 

 

Figura 2-1: Vista anterior do ombro esquerdo e dos seus ligamentos (adaptado de referência [8]). 

 

 

2.1 Anatomia do Ombro 

 

 

A omoplata, apresentada na Figura 2-2, é um osso triangular chato situado na zona posterior do 

tórax. Tem três estruturas principais, ou processos: a espinha, o acrómio e o processo coracoide. A 

sua face dorsal é dividida, obliquamente, pela espinha, numa pequena fossa supra-espinhosa e numa 
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fossa infra-espinhosa, maior que a primeira. A espinha termina num processo em forma de gancho - o 

acrómio, ou apófise acromial – o qual se pode palpar na parte externa do ombro. Além de dar fixação 

a algumas fibras dos músculos deltoide e trapézio, forma juntamente com a clavícula a articulação 

acromioclavicular. O processo coracoide é uma saliência curva localizada na face antero-costal e que 

serve como ponto de inserção de alguns músculos do braço e do ombro. Faz também parte da omoplata 

uma outra estrutura fundamental, a cavidade glenoide, que tem forma oval e irregular e que se articula 

com a cabeça do úmero [9, 8]. 

 

 

Figura 2-2: Vista posterior (esquerda) e anterior (direita) da omoplata esquerda (adaptado de referência [8]). 

 

A clavícula, ilustrada na Figura 2.3-B, é um osso longo em forma de S que forma a porção anterior 

da cintura escapular. Constitui a única ligação óssea entre o tronco e os membros superiores e mantém 

o braço afastado do tronco, permitindo-lhe uma grande gama de movimentos. A clavícula forma uma 

articulação com o esterno através da sua extremidade medial (esternal) e com o acrómio através da 

sua extremidade lateral (acromial) [9, 8]. 

O úmero, representado na Figura 2.3-A, é o maior e mais longo osso do membro superior e pode 

ser dividido em duas extremidades e um corpo. A extremidade proximal consiste em dois tubérculos, o 

maior e o menor, que servem de ponto de inserção de alguns músculos, e uma estrutura que articula 

com a cavidade glenoide da omoplata, designada por cabeça umeral, de forma aproximadamente 

semiesférica cuja face articular está coberta por cartilagem hialina, direcionando-se para cima, 

medialmente e para trás. A cabeça encontra-se ligada ao corpo do úmero (diáfise) através do colo 

anatómico. A extremidade distal articula com a cabeça do rádio, através do capítulo (porção lateral) e 

com a ulna, através da tróclea (porção medial) [8, 10]. 
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Figura 2-3: A: Vista posterior do úmero esquerdo; B: Face superior da clavícula esquerda (Adaptado de referência [8]). 

 

 

2.2 Articulação glenoumeral 

 

 

Nesta secção é feita uma descrição da articulação glenoumeral (GH), a principal articulação do 

ombro e a qual é estudada no presente trabalho. A articulação GH, representada na Figura 2-1, também 

conhecida como articulação do ombro, é classificada como uma junta sinovial do tipo enartrose ou ball 

and socket. É formada pela cabeça do úmero, que funciona como esfera, e pela cavidade glenoidal da 

omoplata, ilustrada na Figura 2-4. 

Devido ao facto da superfície da cavidade glenoidal ser relativamente pequena, apenas 1/3 da 

cabeça do úmero entra em contacto com esta (alguns autores afirmam que a área da cabeça do úmero 

coberta pela glenoide é ainda mais reduzida, cerca de 1/4 [11]). Esta característica confere à articulação 

GH uma grande amplitude de movimentos, sendo a articulação mais móvel do corpo humano. Por outro 

lado, a diferença de tamanhos entre as duas estruturas ósseas da articulação faz com que seja a menos 

estável do nosso corpo e a que mais facilmente pode sofrer uma luxação. Para minimizar esta 

instabilidade óssea são importantes algumas estruturas circundantes que têm um papel fundamental 

na estabilização da articulação [10, 12]. 

Para além de alguns músculos que intervêm ativamente impedindo o deslocamento da cabeça 

do úmero, existem outras estruturas que, de uma forma passiva, asseguram a estabilidade da 

articulação.  

Essas estruturas são o debrum glenoideu (labrum) e a cápsula articular. O debrum glenoideu é 

um anel de fibrocartilagem, de forma triangular, localizado nas margens da glenoide e que, ao 
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aprofundar a concavidade da cavidade, aumentando a superfície de contacto, dá maior estabilidade à 

articulação. Serve também como ponto de inserção dos ligamentos glenoumerais. A cápsula articular 

é uma estrutura fibrosa, com aproximadamente o dobro do tamanho da superfície do úmero e que 

envolve totalmente a articulação. A sua estrutura dá-lhe um comportamento solto e permite que as 

superfícies da articulação se separem entre dois a três milímetros. A aparente fragilidade da cápsula é 

no entanto reforçada pelos ligamentos glenoumerais e coracoumeral (que dela fazem parte) e que, em 

posições extremas de movimento, entram em tensão e contribuem para a estabilização da articulação 

[10, 12]. 

 

Figura 2-4: Cavidade glenoide da omoplata direita (adaptado de referência [13]). 

 

A estabilidade da articulação GH depende também e acima de tudo de um controlo muscular 

ativo, sendo os músculos da coifa dos rotadores os principais responsáveis. A coifa dos rotadores é 

formada pelos músculos supra-espinhoso, infra-espinhoso, pequeno redondo e subescapular, cujos 

tendões envolvem a cabeça do úmero reforçando a cápsula articular e forçam o contacto entre as duas 

superfícies da articulação, como observado na Figura 2-5 [8]. Além desta função estabilizadora, os 

músculos desempenham também um papel fundamental na mobilidade da articulação. Juntamente 

com a coifa dos rotadores, os músculos peitoral maior, grande dorsal, deltoide, grande redondo e 

coracobraquial contribuem para o movimento do úmero dotando a articulação com três graus de 

liberdade: abdução/adução, flexão/extensão e rotação [12]. 

 

 

Figura 2-5: Vista anterior (esquerda) e posterior (direita) da coifa dos rotadores (adaptado da referência [14]). 
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2.3 Artroplastia do ombro 

 

 

A artroplastia do ombro pode ser descrita como a substituição, total ou parcial, da articulação 

glenoumeral por componentes mecânicos. Esta articulação é, depois da anca e joelho, a mais 

substituída e as razões que levam a que seja adotado esse tratamento são a dor articular e a perda de 

funcionalidade do ombro, sendo as suas principais causas a osteoartrite (ou artrose), osteonecrose, 

artrite reumatoide, rotura da coifa dos rotadores, fratura e revisão de uma artroplastia anterior [15]. A 

osteoartrite é a patologia mais comum das supracitadas, definindo-se como uma condição crónica que 

causa a degenerescência contínua da cartilagem da articulação. É normalmente associada ao desgaste 

da cartilagem ao longo do tempo, levando à inflamação da articulação e à consequente dor e perda de 

mobilidade. A osteonecrose é caracterizada pelo corte de fluxo sanguíneo para o osso, causando a 

morte do tecido ósseo. A atrite reumatoide é uma doença crónica e auto-imune, onde o sistema 

imunitário se comporta de forma anormal atacando as articulações levando à sua inflamação. A rotura 

da coifa dos rotadores deve-se ao facto de haverem áreas dos tendões da coifa que têm muito baixa 

irrigação sanguínea. Esta característica faz com que estes sejam especialmente vulneráveis à 

degeneração causada pelo envelhecimento, agravando-se ainda esta condição pela aplicação de 

forças excessivas nessa zona, conduzindo a uma rotura por fadiga [16, 17]. 

Atualmente, existem três tipos de reconstrução do ombro que requerem o uso de implantes: 

hemiartroplastia, artroplastia total anatómica e ATI. Na hemiartroplastia apenas a superfície umeral da 

articulação é substituída por um implante, que é composto por uma haste ligada a uma cabeça esférica 

metalizada e o qual é inserido na cavidade intramedular do úmero. Na artroplastia total anatómica, 

apresentada na Figura 2-6-B, ocorre a substituição de toda a articulação sendo inserida, para além da 

componente umeral, uma componente glenoide totalmente constituída por polietileno, ou constituída 

parcialmente por este material e um metal, na cavidade glenoide. A ATI, como o nome indica, consiste 

na inversão da normal anatomia da articulação, substituindo-se a superfície umeral por uma haste 

acoplada a uma componente de polietileno de forma côncava e a superfície glenoide por uma 

semiesfera metálica que se articula com a componente umeral [18]. Na Figura 2-6-A está representado 

um tipo de modelo utilizado nessa técnica cirúrgica. 

O tratamento mais indicado depende do tipo de dano da articulação e das patologias a ela 

associadas. Por norma, a hemiartroplastia é realizada maioritariamente em casos de fratura do úmero 

proximal e a artroplastia total anatómica em casos de osteoartrite em pacientes com idade superior a 

60 anos. A ATI é, na maioria das vezes, indicada para casos em que haja rotura da coifa dos rotadores 

[18]. 

Tal como acontece nas outras articulações, também a artroplastia do ombro está sujeita a 

complicações que podem resultar na sua falência, sendo as mais comuns o loosening da prótese, 

definido como o desprendimento ou descolamento de alguma das componentes do implante, infeção e 

instabilidade glenoumeral, causada principalmente por debilidades musculares, nomeadamente a 

falência da coifa dos rotadores, ou por uma inadequada implantação da prótese. No caso da ATI, ocorre 
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também uma outra complicação, o scapular notching, que é o objeto de estudo deste trabalho e cujas 

implicações clinicas não são bem conhecidas. [18, 19] 

     

 

Figura 2-6: A: Prótese inversa de um modelo da empresa Lima Corporate; B: Prótese anatómica de um modelo da empresa 
Depuy. 

 

2.3.1 Antecedentes Históricos 

 

 

Sabe-se que pelo menos desde o século XIX vários investigadores tentaram substituir 

articulações do corpo humano usando xenoenxertos ou materiais como o marfim. Themistocles Gluck, 

médico romeno nascido em 1853, fez grandes contribuições para diversas áreas de cirurgia 

experimental, nomeadamente no transplante de órgãos e cirurgias a fraturas ósseas. Inicialmente, 

realizou vários ensaios em animais, testando materiais como a madeira, vidro ou alumínio, optando no 

final por próteses compostas por osso de cadáver e marfim. Desenhou vários protótipos de próteses 

do ombro, incluindo sistemas algo complexos de “ball and socket” utilizando marfim e osso de cadáver, 

tendo inclusivamente escrito um artigo em 1891 afirmando que teria inserido um desses sistemas, não 

tendo porém apresentado resultados da operação nem explicitado se teria sido num ser humano vivo 

[20, 21].  

Apesar do importante papel de Gluck e de a ele se atribuir o primeiro desenho e descrição de 

uma artroplastia do ombro, o primeiro registo de uma inserção de uma prótese metálica no ombro 

realizada com sucesso data apenas de 1893 e o seu autor foi o cirurgião francês Jules-Émile Péan. 

Péan nasceu em 1830, em França, e em finais do século XIX era considerado um dos melhores 

cirurgiões do seu tempo. Apesar de não ter desenhado nenhuma prótese nem desenvolvido o conceito 

de artroplastia, Péan foi quase obrigado a usar esta técnica quando um paciente infetado com 
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tuberculose na articulação do ombro se recusou a amputar o membro superior, não deixando outra 

alternativa ao cirurgião que não a tentativa de realizar uma artroplastia. Para a substituição da 

articulação GH, utilizou uma prótese de platina e borracha previamente endurecida através de fervura 

em parafina, representada na Figura 2-7. Na descrição do procedimento cirúrgico, o trabalho realizado 

por Gluck foi citado quatro vezes, demonstrando o papel fundamental das suas inovações [22]. 

 

 

Figura 2-7: Prótese original de Péan (adaptado da referência [21]). 

 

Depois da artroplastia de Péan, cuja prótese teve que ser retirada dois anos depois devido a 

complicações derivadas de uma infeção, os avanços nesta área foram alcançados de forma lenta 

condicionados pelo uso de biomateriais e de métodos de fixação pouco desenvolvidos [22]. 

No início dos anos 50, vários cirurgiões desenvolveram e reportaram o uso de próteses acrílicas 

para a substituição do úmero proximal, destacando-se os trabalhos de Boron e Sevin, Judet e De 

Anquin. Em Dezembro de 1950 foi implantada por Frederick Krueger a primeira prótese do ombro com 

forma anatómica, sendo considerada a primeira artroplastia moderna do ombro a ser realizada. [21]  

A era moderna da artroplastia do ombro chegou com o trabalho de Charles S.Neer II. Em 1953, 

Neer projetou uma hemiartroplastia do ombro, desenvolvendo uma prótese de vitallium, composta por 

um único componente umeral, para o tratamento de fraturas do úmero proximal [23]. Dois anos depois, 

apresentou uma série de 12 operações realizadas com sucesso, tendo feito pequenas alterações ao 

implante original como um alisamento da cabeça umeral de forma a permitir um melhor contacto com 

o grande tubérculo [24]. Neer continuou a aplicar a sua técnica a novos pacientes e em 1974 descreveu 

num artigo a realização de 48 artroplastias do ombro para o tratamento de artrite glenoumeral, sendo 

uma delas uma artroplastia total anatómica do ombro, onde foi utilizada um componente glenoide de 

polietileno [21]. O sucesso dos resultados alcançados por Neer em 1974, não englobavam contudo 

casos em que houvesse rotura ou perda de funcionalidade da coifa dos rotadores. Nos anos seguintes, 

Neer e outros cirurgiões europeus e norte americanos tentaram resolver este problema, testando 

artroplastias totais com o uso de implantes constrangidos (componente umeral fixa à componente 

glenoide), desenvolvendo inclusive modelos inversos da articulação glenoumeral. O problema da falta 

de estabilidade causado por uma coifa deficiente não foi resolvido com este tipo de implantes, os quais 

sofriam problemas de fixação ao osso (loosening) e permitiam uma amplitude de movimentos do braço 

bastante limitada. Não obstante este fracasso, o extenso trabalho desenvolvido por Neer gerou a base 

do conhecimento atual sobre as indicações, técnica cirúrgica, reabilitação e resultados da artroplastia 
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do ombro. Os modelos de prótese inversa foram entretanto aperfeiçoados, sendo utilizados nos dias 

de hoje [22, 25]. 

A partir do final dos anos 70, vários estudos apontaram para uma variabilidade de alguns 

parâmetros anatómicos. Em Boileau et al. [26], por exemplo, é descrita uma vasta gama de valores 

para o ângulo de inclinação da extremidade proximal do úmero. Entrou-se então numa nova geração 

de próteses do ombro, conhecidas como modulares, onde, através do uso de duas peças em vez de 

uma – componente umeral e cabeça – foi alcançada uma melhor reprodução da anatomia da 

articulação tendo em conta a variabilidade de parâmetros já referida. Foram também desenvolvidos 

revestimentos porosos de forma a permitir uma osteointegração [23]. 

Os implantes mais recentes são conhecidos como próteses anatómicas e são utilizados em 

casos em que não haja dano da coifa dos rotadores como por exemplo no tratamento da artrose da 

articulação glenoumeral, desde que os músculos da coifa estejam funcionais. Estas próteses são um 

aperfeiçoamento das próteses modulares e permitiram uma diminuição de dor no paciente e uma 

melhor funcionalidade da articulação a longo prazo. Por outro lado, uma coifa dos rotadores deficiente 

cria instabilidade na articulação, não conseguindo a prótese anatómica colmatar esse problema. São 

por isso utilizadas, para esses casos, próteses inversas, cuja história e descrição são feitas de seguida 

[23, 25]. 

 

2.3.2 Prótese inversa 

 

 

Durante os anos 70 foram experimentadas novas artroplastias totais do ombro com o propósito 

de aumentar a força e mobilidade da articulação sem que houvesse um aumento do risco de deslocação 

e desprendimento do implante. Nos novos modelos desenvolvidos era feita uma inversão da normal 

anatomia da articulação, isto é, no lugar da cabeça do úmero era colocada uma superfície côncava e 

na glenoide era inserida uma superfície convexa - glenosfera. Apesar de diferentes testes terem sido 

feitos, variando o tamanho da glenosfera ou o número e forma dos parafusos que a prendiam à 

glenoide, quase todos se depararam com problemas de desprendimento da componente fixa à 

glenoide. Uma das causas dessas falhas era a presença de um pescoço que ligava a parte do implante 

fixa à glenoide (metaglene) a uma glenosfera, provocando assim uma lateralização do centro de rotação 

da articulação e um consequente aumento da tensão tangencial na interface da glenoide com o 

implante, levando ao desprendimento deste [25, 27].  

Em 1985 Paul Grammont desenvolveu um novo sistema de ATI, diferente dos modelos de ball 

and socket anteriores e o qual se focava em quatro princípios fundamentais: estabilidade intrínseca da 

prótese; a parte que suporta o peso deve ser convexa (glenoide) e a parte suportada deve ser côncava; 

o centro da glenosfera deve coincidir com o pescoço escapular ou estar no seu interior; e deve haver 

uma deslocação medial e distal do centro de rotação em relação à posição anatómica da articulação 

GH [25]. Apesar da eliminação do pescoço que ligava a metaglene à glenosfera ter permitido a 

deslocação medial do centro de rotação, este ainda se encontrava lateral à superfície da glenoide. 

Assim, em 1991, Grammont desenhou uma segunda geração de implantes (Delta III) ao qual foi 
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alterado o tamanho da glenosfera de 2/3 de uma esfera para 1/2, o que levou a uma medialização do 

centro de rotação, colocando-o ao nível da superfície da glenoide. Dessa forma, houve um aumento 

das forças de compressão aplicadas na interface do implante com o osso e uma redução das forças 

tangenciais, diminuindo assim o risco de desprendimento da metaglene. Pequenas alterações foram 

feitas desde então a esse modelo, constituindo os princípios biomecânicos defendidos por Grammont 

a base das artroplastias totais inversas do ombro nos dias de hoje [25, 27]. Na Figura 2-8 é 

representado um dos primeiros modelos de prótese do ombro inversa onde se observa a presença de 

um pescoço de ligação entre o implante e a omoplata, e um modelo atual deste tipo de prótese no qual 

se observam as alterações realizadas ao implante desde então. 

 

                               

Figura 2-8: Modelo de prótese inversa desenvolvido por Neer – Mark I – onde se observa a presença de um pescoço de 
ligação entre o implante e a omoplata (à esquerda) e um modelo de prótese inversa utilizado atualmente pela empresa 

DePuy (à direita). 

 

Atualmente, a principal indicação para uma ATI do ombro é a presença de uma artropatia da 

coifa dos rotadores. A artropatia da coifa foi referida pela primeira vez por Neer, em 1983, e é descrita 

como a presença de rotura maciça da coifa associada a migração superior da cabeça umeral e artrite 

da articulação [28]. Outras indicações para o uso deste tipo de tratamento são a rotura irreparável da 

coifa dos rotadores com pseudoparalisia da elevação anterior, fratura do úmero proximal ou de uma 

parte deste (tubérculos, cabeça) e revisões de artroplastias em que houve grande instabilidade do 

implante, dor ou deficiência dos músculos da coifa [27, 28].  

Além da redução do loosening, a estabilidade da articulação e o aumento da mobilidade do braço 

eram outros benefícios biomecânicos que se pretendiam obter com a aplicação de uma ATI. Uma maior 

estabilidade é alcançada pelo deslocamento distal do centro de rotação, o que maximiza o tamanho e 

tensão do deltoide provocando a compressão da componente umeral com a glenosfera. O aumento da 

mobilidade, ou ROM1, é conseguido, tal como a redução do loosening, pela deslocação medial do 

                                                      
1 Range of Motion. Extensão, medida em graus, do movimento de uma articulação em determinada 

direcção.   
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centro de rotação. Este deslocamento, representado na Figura 2-9, leva ao aumento do braço do 

momento do deltoide, levando inclusivamente a que fibras da porção anterior e posterior deste músculo 

passem a contribuir para o movimento de abdução [29, 30].  

 

 

Figura 2-9: Representação do centro de rotação da prótese inversa vs anatómico e das suas distâncias em relação ao 
músculo deltoide (adaptado da referência [31]). 

Apesar das melhorias no tratamento dos problemas já referidos, a inversão da normal anatomia 

da articulação GH implica mudanças na sua biomecânica e pode conduzir a algumas complicações. 

Aquelas que têm menos incidência e mais raramente são citadas na literatura são a fratura do acrómio, 

infeções, hematomas e instabilidade. Complicações relacionadas com a componente glenoide, 

nomeadamente o loosening, são já bastante frequentes sendo que o problema que mais vezes é 

reportado é o scapular notching, o qual constitui o principal objeto de estudo deste trabalho e que será 

aprofundado de seguida [19]. 

 

2.3.3 Scapular Notching 

 

 

O scapular notching ocorre após a ATI do ombro e deve-se ao repetitivo contacto mecânico entre 

a cúpula de polietileno da componente umeral e a parte inferior do pescoço escapular durante o 

movimento de adução, provocando a erosão do osso. Além disso, esse contacto provoca também a 

libertação de partículas de polietileno que podem levar a que haja uma reação biológica, 

nomeadamente uma osteólise local, provocando a progressão do notch [32]. Este desgaste ósseo pode 

também ocorrer na zona anterior ou posterior do pescoço, dependendo da forma do implante e do seu 

posicionamento. O seu nível de incidência varia bastante, sendo que uma revisão da literatura 

elaborada por Nicholson et al. [33] em 2010 concluiu que 44% a 96% dos pacientes submetidos a ATI 

sofre deste problema e que este surge entre 6 e 14 meses depois da cirurgia. 

Os cirurgiões Nerot e Sirveaux tentaram avaliar a severidade do scapular notching através da 

atribuição de diferentes graus consoante o nível de erosão, criando uma classificação conhecida como 
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Nerot-Sirveaux. O sistema, representado na Figura 2-10, é dividido em cinco graus: grau 0 – não existe 

qualquer notching; grau 1 – pequena erosão do pescoço escapular; grau 2 – erosão do osso até ao 

nível de contacto com o parafuso inferior; grau 3 – existe erosão até à parte superior do parafuso 

inferior; grau 4 – perda de osso até à zona inferior do espigão (peg) da metaglene [3]. 

Embora provoque uma clara modificação anatómica, destruindo parcialmente a região inferior da 

glenoide, a sua relevância clínica não é unânime, existindo estudos que o associam a um pior 

desempenho funcional e outros que descartam qualquer efeito clínico negativo causado por este [19, 

33]. Tanto Boileau et al. [34] como Werner et al. [35] não detetaram qualquer correspondência entre a 

presença de notching e alguma deterioração clinica ou piores resultados no Constant-Murley score2. 

Por outro lado, Simovitch et al. [4] verificou uma diminuição da força e mobilidade da articulação, assim 

como um aumento da dor. Também Sirveaux et al. [3] associou a erosão do pescoço escapular a piores 

resultados clínicos, observando que para níveis elevados (graus 3 e 4) os resultados de Constant-

Murley score eram piores que em pacientes sem este problema. Lévigne et al. [32] , embora não tenha 

encontrado nenhuma correlação entre o scapular notching e uma degradação da funcionalidade da 

articulação, verificou que em pacientes que sofriam deste problema havia, em volta das componentes 

umeral e glenoide, uma maior presença de linhas radiolúcidas, cuja progressão ao longo do tempo é 

por alguns cirurgiões associada a um maior risco de loosening [36]. 

 

 

Figura 2-10: Classificação do Scapular notching segundo Sirveaux et al. [3]. 

 

 

  

                                                      
2 Questionário desenvolvido para avaliar o estado funcional do ombro. Avalia duas variáveis objetivas, ROM 

e força, e duas variáveis subjetivas, dor e desconforto no sono, trabalho e desporto.  
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Capítulo 3. Modelo Geométrico 

 

Neste capítulo é feita a descrição de todas as etapas que precederam a geração do modelo de 

elementos finitos. Para a construção do modelo 3D da omoplata, foi feita a segmentação e posterior 

tratamento de um conjunto de imagens médicas obtidas por Tomografia Computorizada. A malha 

superficial resultante foi exportada para o software SolidWorks onde se fez a sua conversão num 

modelo sólido. As várias componentes do implante utilizado neste trabalho foram modeladas utilizando 

também o SolidWorks. Na Figura 3-1 é ilustrada a sequência das etapas realizadas até à obtenção dos 

modelos geométricos da omoplata e do implante.  

 

 

 

 

Figura 3-1: Etapas seguidas no desenvolvimento dos modelos geométricos. 

 

 

3.1 Aquisição e segmentação das imagens médicas 

 

 

O processo de segmentação de imagem pode ser definido como a divisão de uma imagem em 

regiões não sobrepostas que se distinguem entre si mediante características como a densidade ou 

textura, sendo cada região homogénea em relação a essas características. No caso da imagem médica, 

a segmentação permite o isolamento e identificação de diversas estruturas anatómicas presentes numa 

imagem, como ossos, músculos ou tendões [37].  
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Neste trabalho foi utilizado um conjunto de imagens de TC respeitantes à cintura escapular, 

obtido através da base de dados Visible Human Project, cuja região de interesse, em inglês region of 

interest (ROI), que se pretendeu segmentar foi a omoplata direita. Na Figura 3-2 é visível a delimitação 

dessa região, obtida através do programa open source ITK-SNAP o qual foi utilizado no processo de 

segmentação. 

 

 

Figura 3-2: Slice do conjunto de imagens de TC, no plano sagital, com a região de interesse delimitada pelo retângulo 
vermelho. 

Embora existam várias técnicas de segmentação, neste trabalho foram utilizadas apenas duas 

delas, ambas classificadas como semi-automáticas: o thresholding e os modelos deformáveis, mais 

concretamente, o método dos contornos ativos. As duas técnicas são descritas de seguida, referindo-

se também a segmentação manual, utilizada no final do processo semi-automático como forma de 

corrigir alguns erros resultantes desse processo.  

. 

3.1.1 Thresholding 

 

 

A técnica de segmentação por thresolding consiste na criação de uma partição binária das 

intensidades de uma imagem, definindo um certo valor de intensidade (threshold) e separando-a em 

duas classes distintas: uma com valores de intensidade inferiores ao threshold e outra com valores de 

intensidade superiores a este. O ITK-SNAP permite fazer um ajuste manual da função de thresholding, 

podendo, ao invés de se selecionar um valor de threshold, ser definido um intervalo de intensidades 

entre os quais será atribuído um valor de 1, tomando os pixéis que não pertencem a esse intervalo um 

valor de -1. Neste trabalho, o intervalo definido corresponde aos valores de intensidade dos pixéis 

ósseos. Embora tenha algumas limitações, como a presença de ruido e artefactos e a seleção de 

tecidos não pretendidos (devido ao efeito de volume parcial), esta técnica é simples e constitui uma 

etapa necessária de pré-processamento para a execução do método dos contornos ativos. Os limites 

inferior e superior do threshold utilizados (função de thresholding) assim como o resultado da sua 

aplicação à ROI apresentada na Figura 3-2 encontram-se ilustrados na Figura 3-3. 
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Figura 3-3: Imagem da aplicação de threshold à Figura 3-2 (à esquerda) e respetiva função de thresholding (à direita). 

 

3.1.2 Método dos contornos ativos 

 

 

O método dos contornos ativos pertence ao tipo de técnica de segmentação por modelos deformáveis, 

a qual consiste na utilização de curvas ou superfícies fechadas, parametrizadas, que através da ação 

de forças internas e externas alteram a sua forma e posição de forma a delinear as fronteiras da região 

que se pretende segmentar [37]. 

No método dos contornos ativos as superfícies fechadas são designadas por contorno ativos, ou 

snakes, e evoluem ao longo do tempo de modo a preencherem a estrutura de interesse. Esses 

contornos evolutivos C(u,v;t) são parametrizados espacialmente pelas variáveis u e v e pela variável 

de tempo t, evoluindo de acordo com a equação diferencial parcial (1): 

 

 𝜕

𝜕𝑡
𝐶(𝑡, 𝑢, 𝑣) = 𝐹�⃗⃗�  (1) 

       

onde �⃗⃗�  é o vetor normal unitário do contorno no ponto (u,v) e F representa o somatório de todas as 

forças que neste atuam, na direção normal [38].  

Como foi referido anteriormente, a evolução das snakes é causada pela ação de forças internas 

e externas. As forças internas estão relacionadas com a geometria de cada contorno e têm como função 

impor constrangimentos regulares na sua forma, garantindo a sua suavidade. Estas forças são 

importantes visto que, na maioria das vezes, as estruturas anatómicas do corpo humano apresentam 

contornos suaves (sem a presença de arestas, por exemplo). As forças externas incorporam informação 

da imagem, forçando os contornos em direção aos limites da região a segmentar.  

O ITK-SNAP permite que o método dos contornos ativos seja aplicado de duas maneiras 

diferentes, dependendo da forma como as forças externas são definidas: region-based, ou por regiões 

de competição, apropriada para situações onde a região de interesse tem um intervalo de intensidades 

bem definido em comparação com o background da imagem e edge-based, mais apropriada para casos 
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em que o objeto a segmentar está separado das outras estruturas da imagem por grandes 

descontinuidades de intensidade. 

O método utilizado foi o dos contornos ativos por regiões de competição. Neste método, as forças 

externas são calculadas para todos os pontos da imagem e são proporcionais à diferença entre a 

probabilidade de um dado pixel pertencer à região de interesse e a probabilidade de pertencer a uma 

região de não interesse, sendo essas probabilidades baseadas nos resultados obtidos pela técnica de 

thresholding já referida [38]. O processo iterativo está ilustrado na Figura 3-4 onde, após 170 iterações, 

os contornos não evoluíram mais. 

 

 

Figura 3-4: Evolução das snakes até à iteração 170. 

 

Uma vez que os resultados obtidos pelo método dos contornos ativos não foram totalmente 

precisos (como era previsto), foi necessário efetuar-se uma segmentação manual de forma a corrigir 

os erros desse processo. Comparando a segmentação com a forma anatómica real da omoplata, foram 

feitas as correções necessárias, acrescentando ou removendo pixéis à segmentação de modo a que o 

resultado final fosse o mais próximo da forma real do osso. A malha superficial gerada após o processo 

de segmentação manual está ilustrada na Figura 3-5. 
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Figura 3-5: Malha superficial gerada através da segmentação do conjunto de imagens de TC. 

 

 

3.2 Processamento da malha superficial 

 

 

Como a malha exportada do ITK- SNAP era demasiado complexa, o que posteriormente causaria 

dificuldades na criação do modelo sólido, foi necessário fazer um melhoramento da sua eficiência, 

utilizando a técnica de decimação. Recorreu-se também a um processo de suavização com o objetivo 

de melhorar a pouca qualidade da malha, caracterizada pela presença do efeito de escada visível nas 

Figuras 3-5 e 3-6. 

Uma vez que o tratamento da malha superficial é um passo muito importante no processo de 

construção do modelo sólido, visto condicionar não só a sua qualidade mas também a facilidade ou 

dificuldade com que este é gerado, diferentes ferramentas e softwares foram experimentados. Um dos 

softwares testado foi o 3D Studio Max através do qual se pretendeu fazer uma suavização e 

simplificação da malha. No entanto, pelo facto do processo de simplificação da malha ser pouco 

controlado verificou-se uma redução excessiva do seu número de elementos resultando na alteração 

indesejada da sua topologia. Foi também experimentada a ferramenta ScanTo3D do SolidWorks 

(descrita no capítulo 3.3.1), utilizando-se o assistente Mesh Pre Wizard que faz uma preparação da 

malha simplificando-a e suavizando-a. Contudo, um meio-termo entre a excessiva simplificação da 

malha (como a ocorrida com o 3D Studio Max) e a conservação por parte desta de uma complexidade 

que tornaria muito complicada a sua conversão num modelo sólido revelou-se difícil de encontrar. Desta 

forma, optou-se pela utilização de dois filtros do software Meshlab através dos quais se obtiveram os 

resultados mais satisfatórios. Esses filtros são o Laplacian smoothing e quadric edge collapse 

decimation que se encontram descritos mais à frente e que correspondem às técnicas de suavização 

e decimação, respetivamente. 
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Figura 3-6: Malha superficial da omoplata antes (esquerda) e depois (direita) da aplicação dos dois filtros. 

 

3.2.1 Suavização 

 

 

Nesta técnica é utilizado um filtro laplaciano através do qual é definida uma nova posição para 

cada vértice da malha em função da posição dos vértices vizinhos. Este processo permite uma melhoria 

na aparência da malha, mantendo o número de vértices e de elementos (triângulos). É assim mantida 

a topologia do modelo, alterando-se apenas a sua geometria. Esta técnica, aplicada a um ponto pi na 

posição 𝑥 i é dada pela equação (2): 

     

 
𝑥 i+1 = 𝑥 i + 𝜆∑(𝑥 j − 𝑥 i)

𝑛

𝑗=1

, ∀ j: 0 ≤ j ≤ n 

 

(2) 

onde n é o número de nós vizinhos de pi, 𝑥 j as suas posições e 𝜆 é um parâmetro de peso do nível de 

suavização a aplicar, controlado pelo utilizador. [39] 

 

3.2.2 Decimação 

 

 

O quadratic edge collapse decimation é um algoritmo iterativo que tem como objetivo reduzir o 

número de elementos triangulares da malha (e, consequentemente, o número de faces e vértices), de 

forma a simplificar a malha final. O processo inicia-se com a caracterização da geometria local e 

topologia de um dado nó, determinando-se se este é um potencial candidato a ser eliminado. É, de 

seguida, avaliada a possibilidade de eliminar esse nó, juntamente com todos os triângulos aos quais 

este pertence, utilizando-se um determinado critério de decimação baseado nas suas características. 
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Caso esse critério seja satisfeito, o espaço da malha que foi eliminado é preenchido por novos 

elementos triangulares. 

O processo é repetido até que seja atingida uma certa percentagem de redução da malha original 

ou outro critério definido pelo utilizador (como um valor máximo de decimação) seja atingido. [40]  

Na Figura 3-6 é visível a diferença entre o modelo inicial e o modelo suavizado e simplificado 

após a aplicação dos filtros laplaciano e de decimação. 

 

 

3.3 Modelos sólidos 

 

3.3.1 Modelo Sólido da Omoplata 

 

 

Após se ter feito o tratamento da malha superficial da omoplata, foi necessário fazer a sua 

conversão para um modelo sólido. Para tal, foi importado para o SolidWorks o ficheiro STL da malha já 

simplificada e utilizou-se o add-in ScanTo3D. Esta ferramenta disponibiliza um conjunto de wizards que 

permitem realizar diferentes operações na malha. Através de um desses assistentes – Surface Wizard 

– foi criado, de forma automática, um conjunto de superfícies a partir da malha superficial, as quais 

serviriam, posteriormente, para a criação do modelo sólido. Contudo, como resultado do processo 

automático, surgiram intersecções entre as superfícies geradas que impediram a conversão da malha 

num modelo sólido. Para corrigir esse problema foi feita, numa primeira fase, uma edição das linhas 

características das superfícies (feature lines). Como este processo não foi suficiente para eliminar 

algumas intersecções, foi então necessário eliminar manualmente as superfícies da malha que 

mantinham este problema e preencher os espaços vazios com novas superfícies através da ferramenta 

Surface fill. Quando todas as intersecções foram eliminadas, as superfícies foram ligadas e foi gerado 

o modelo sólido através da ferramenta Surface Knit. O resultado final está representado na Figura 3-7. 

 

 

Figura 3-7: Modelo 3D da omoplata e das superfícies geradas a partir da sua malha superficial.  
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3.3.2 Modelos Sólidos do implante 

 

 

O implante modelado baseou-se no sistema prostético da empresa Lima Corporate 

representado na Figura 2-6-A e, à semelhança da omoplata, foi criado através do SolidWorks. Tanto 

a glenosfera como a metaglene foram modeladas segundo o sistema SMR AXIOMA® TT METAL 

BACK. Os parafusos de fixação inferior e superior foram aproximados com uma forma cilíndrica, 

enquanto o parafuso central foi aproximado com uma forma cilíndrica e cónica [41, 42]. As dimensões 

dos vários componentes foram obtidas do guia da técnica cirúrgica disponibilizado pela Lima 

Corporate e de um modelo Small-R de uma prótese inversa desse mesmo sistema. Note-se que a 

componente umeral da prótese inversa não foi modelada uma vez que não seria necessária na 

simulação do scapular notching. 

A glenosfera modelada foi do tipo standard ou concêntrico e está representada na Figura 3-8 

juntamente com o modelo em que se baseou. As suas dimensões encontram-se representadas na 

Tabela 3-1. 

 

                               

Figura 3-8: Glenosfera modelada (à esquerda) e original (à direita). 

 

Tabela 3-1: Dimensões consideradas na modelação da glenosfera. 

Diâmetro da semiesfera 40.0 mm 

Espessura da semiesfera 1.3 mm 

Diâmetro do furo central 7.8 mm 

Comprimento do pino 30.0 mm 

Diâmetro exterior do pino 10.4 mm 

Diâmetro interior do pino 8.0 mm 

 

 

O modelo da metaglene criado através do SolidWorks e o seu modelo original estão ilustrados 

nas Figuras 3-9 e 3-10. As suas dimensões encontram-se representadas na Tabela 3-2. 
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Figura 3-9: Vista superior da metaglene modelada (à esquerda) e original (à direita). 

 

                               

Figura 3-10: Vista lateral da metaglene modelada (à esquerda) e original (à direita). 

 

Tabela 3-2: Dimensões consideradas na modelação da metaglene. 

Superior-inferior (comprimento) 3 28.0 mm 

Anterior-posterior (largura) 4 22.0 mm 

Raio de curvatura 32.5 mm 

Diâmetro de furo central 8.0 mm 

Diâmetro furos laterais 6.5 mm 

Ângulo entre furos laterais e furo central 17.0° 

Comprimento do peg 5 10.5 mm 

Diâmetro inferior do peg 3.7 mm 

 

Os parafusos de fixação têm o mesmo diâmetro dos furos laterais e um comprimento de 20mm, 

enquanto o parafuso central tem a mesma forma da peg e um comprimento de 34.5mm Os modelos 

dos dois tipos de parafusos gerados assim como os modelos originais em que foram baseados estão 

ilustrados nas Figura 3-11 e 3-12. 

                                                      
3 Em relação à Figura 3-8, distância superior-inferior. 
4 Em relação à Figura 3-8, distância esquerda-direita (lateral). 

5 Em relação à figura 3-9. 
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Figura 3-11: Parafuso de fixação modelado (à esquerda) e original (à direita). 

   

 

Figura 3-12: Parafuso central modelado (à esquerda) e original (à direita). 

 

A inserção da prótese na omoplata foi também efetuada no SolidWorks. O procedimento seguido 

foi aquele aconselhado na documentação sobre a técnica cirúrgica disponibilizada pela mesma 

empresa, estando as várias etapas desse processo esquematizadas na Figura 3-13. O modelo final do 

implante inserido na omoplata encontra-se representado na Figura 3-14. 

 

 

Figura 3-13: Procedimento seguido na inserção do implante na omoplata, segundo a documentação sobre a técnica 
cirúrgica disponibilizada pela Lima Corporate. 
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Figura 3-14: Modelo final da omoplata com todas as componentes do implante (à esquerda) e apenas com a metaglene 
inserida na cavidade glenoide (à direita). 
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Capítulo 4. Modelos de elementos finitos 

Neste capítulo são apresentados os modelos de elementos finitos gerados. São também 

detalhadas as propriedades materiais atribuídas às componentes da prótese e à omoplata. Neste último 

caso, uma vez que as suas propriedades materiais se relacionam com a sua densidade, foi determinada 

a distribuição de densidades ao longo da sua malha de elementos finitos. São ainda descritos os casos 

de scapular notching modelados assim como as condições consideradas na sua simulação. Por último, 

são apresentados os critérios de falha do osso e da interface entre este e o implante considerados na 

análise das várias simulações. 

 

 

4.1 Malhas volúmicas 

 

 

Para a geração da malha de elementos finitos dos modelos sólidos do implante e do osso foi 

utilizado o software ABAQUS. Inicialmente foram utilizados elementos tetraédricos quadráticos, 

correspondentes ao elemento estrutural C3D10 do ABAQUS, para malhar todos os elementos sólidos. 

Contudo, o surgimento de alguns problemas de contacto entre a metaglene e a superfície da glenoide 

levou a que fosse necessário alterar o tipo de elementos utilizados nesses sólidos. Devido à elevada 

dificuldade em se gerar malhas hexaédricas em geometrias muito complexas, como é o caso da 

omoplata, optou-se por manter a malha inicial do osso e alterar apenas a malha da metaglene, 

utilizando-se elementos hexaédricos lineares – C3D8 – pelo facto da combinação entre estes e os 

elementos tetraédricos quadráticos permitir uma melhor simulação do contacto entre as duas 

superfícies [41]. 

O número de elementos e de nós utilizados em cada um dos componentes do implante é 

apresentado na Tabela 4-1. 

 

Tabela 4-1: Número de elementos e de nós utilizados na malha de cada uma das peças do modelo. 

Peça Nº de Elementos Nº de Nós 

Glenosfera 2226 4555 

Metaglene 1997 3208 

Parafusos laterais 377 712 

Parafuso central 848 1491 

 



30 
 

Na Figura 4.1 estão representadas as malhas de elementos finitos das 5 peças que constituem 

o implante e do osso, a qual é composta por 119608 elementos do tipo C3D10 e 182742 nós. 

 

 

 

 

Figura 4-1: A- Malha de elementos finitos da omoplata, construída com elementos tetraédricos quadráticos; B- Malhas de 
elementos finitos das peças do implante utilizado no modelo. 

 

 

4.2 Condições de modelação 

 

 

4.2.1 Distribuição da densidade do osso 

 

 

As propriedades mecânicas do osso relacionam-se diretamente com a sua densidade. Dessa 

forma, para procurar refletir as propriedades efetivas do osso do individuo utilizado neste trabalho foi 

Parafuso central 

Glenosfera 

Metaglene 

Parafusos 

laterais 

A 

B 
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fundamental determinar a distribuição de densidades ao longo da omoplata, a qual está ilustrada na 

Figura 4-2. Para tal, recorreu-se às imagens de TC utilizadas no processo de segmentação.  

 

 

 

Figura 4-2: Visão global (à esquerda) e de um corte (à direita) das densidades atribuídas aos elementos da omoplata. Os 
elementos relativos ao osso cortical encontram-se à superfície e estão representados em tons de vermelho. 

 

Durante o processo de reconstrução de imagem de uma TC, é atribuído a cada pixel um certo 

valor numa escala de cinzentos, em inglês CT value ou CT number, o qual se relaciona diretamente 

com o coeficiente de atenuação (µ) do tecido aos raios-x emitidos [42, 43]. Segundo Hounsfield, para 

um material com um dado µ, este valor é obtido de acordo com a equação (3): 

 

 
𝐶𝑇 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 1000 ×

µ+µwater

µwater
 (3) 

 

onde µwater representa o coeficiente de atenuação linear da água. O CT value é dado em unidades 

Hounsfied (HU), as quais são adimensionais [42]. Existem valores indicativos de CT values para cada 

material, não sendo contudo considerados valores absolutos visto que dependem de fatores externos 

à própria composição do tecido como, por exemplo, a energia dos raios-x emitidos pelo aparelho de 

TC ou a presença de artefactos [42, 44]. Neste trabalho, a obtenção dos CT values da omoplata foi 

feita utilizando o plug-in bonemapy, do ABAQUS. Através da sobreposição do conjunto de imagens de 

TC usado com a malha de elementos finitos do osso criada, o bonemapy devolve o CT value de cada 

nó da malha, obtendo-se assim um mapa de distribuição destes valores na omoplata [45]. 

Os CT values e a densidade aparente de um tecido podem ser relacionados de forma linear, 

sendo essa relação dada por: 

Densidade 
(Kg.m-3) 
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 𝜌 = 𝑎 + 𝑏. 𝐶𝑇 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (4) 
 

onde 𝑎 e 𝑏 são constantes que resultam de uma calibração linear. É assim possível, conhecendo-se o 

CT value e densidade aparente de dois pontos diferentes, obter a densidade aparente de qualquer 

ponto através de interpolação linear dos CT values. Neste trabalho, foram utilizados os dados relativos 

ao osso cortical, cujo CT value considerado foi o máximo obtido através do bonemapy e ao ar, cujo 

valor foi definido como valor mínimo apresentado em todo o domínio das imagens de TC. As 

densidades aparentes foram obtidas de Gupta et al. [46] e são, juntamente com os CT values, 

apresentados na Tabela 4-2: 

 

Tabela 4-2: CT values e densidades aparentes do ar e do osso cortical. 

 CT value ρ (Kg.m-3) 
Osso cortical 2412 1800 

Ar 370 0 

 

Aplicando os valores dos dois pontos selecionados à equação (4), obteve-se a seguinte relação 

CT value- 𝜌: 

 

 𝜌 = −326.1508 + 0.8815. 𝐶𝑇 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (5) 
 

Apesar da distribuição das densidades aparentes estar, na generalidade, de acordo com o 

esperado, isto é, maior densidade nos elementos superficiais (osso cortical) e menor nos restantes 

elementos (osso trabecular), existem limitações inerentes ao próprio processo de obtenção dos CT 

values que conduzem a imprecisões nos resultados e que necessitam de ser corrigidas. Um dos 

constrangimentos deste tipo de processo prende-se com a qualidade das imagens de TC e, em 

particular, com o efeito de volume parcial, o qual é definido como a presença de informação de 

diferentes tecidos no mesmo pixel, fazendo com que o seu coeficiente de atenuação não corresponda 

a um único tecido mas sim à média de todos os que nele estão contidos [47]. A segmentação de imagem 

e o tratamento da malha superficial conduzem também a uma imperfeita atribuição dos CT values aos 

vários nós, uma vez que os dois processos levam a uma alteração involuntária, no caso da 

segmentação, e voluntária, no caso do tratamento, da forma inicial da omoplata correspondente ao 

conjunto de imagens de TC, impedindo a perfeita sobreposição entre este e a malha de elementos 

finitos gerada. Tanto este caso como o efeito de volume parcial afetam principalmente a região 

superficial do objeto e, por essa razão, foi atribuída a densidade máxima (ρ=1800 Kg.m-3), 

correspondente ao osso cortical, a todos os elementos situados na superfície do osso.  

 

4.2.2 Propriedades dos materiais e condições de fronteira 

 

 

A escolha dos dois materiais utilizados nos modelos das peças do implante foi feita com base 

nas indicações do guião da técnica cirúrgica. Esses materiais são as ligas metálicas cobalto-crómio-
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molibdénio (CoCrmo), utilizado na glenosfera e no parafuso central, e titânio-alumínio-vanádio 

(Ti6Al4V), utilizado para os dois parafusos laterais e a metaglene. Os seus coeficientes de Poisson e 

módulo de Young são apresentados na Tabela 4-3, tendo os seus valores sido obtidos através de 

diferentes trabalhos [48, 49]. 

 

Tabela 4-3: Propriedades mecânicas dos dois materiais utilizados no implante. 

Material Módulo de Young (GPa) Coeficiente de Poisson 

CoCrmo 241.0 0.300 

Ti6Al4V 113.8 0.342 

 

As propriedades mecânicas dos elementos ósseos foram determinadas com base nas 

densidades aparentes calculadas anteriormente. A relação entre o módulo de Young e as densidades 

foi dada pelas seguintes equações, obtidas do trabalho de Gupta et al. [46]:  

 

 
𝐸 = 1049.25𝑥10-6. 𝜌2 ,             𝜌 ≤ 350 𝑘𝑔.𝑚-3. 

(6) 
 

 𝐸 = 3𝑥10-6. 𝜌3 ,              350 ≤ 𝜌 ≤ 1800 𝑘𝑔.𝑚-3. (7) 

 

onde 𝐸 representa o módulo de Young do nó com densidade 𝜌. A primeira equação diz respeito ao 

osso trabecular com uma estrutura de open cell6, enquanto a segunda é aplicada ao osso trabecular 

mais denso, com uma estrutura de closed cell, e também ao osso cortical.  

Utilizando estas equações, foram calculados os módulos de Young de 19 densidades, com 

incrementos de 100, tendo como valor mínimo um valor próximo de zero (0.1) e máximo o 

correspondente ao osso cortical (1800). O coeficiente de Poisson atribuído a todos os elementos do 

osso foi de 0.3.  

Os valores das propriedades mecânicas atribuídos a cada caso de densidade aparente são 

apresentados na Tabela 4-4 e foram utilizados no ABAQUS, através do qual foi obtido o módulo de 

Young de cada nó recorrendo a uma interpolação linear. 

Tanto aos materiais que constituem o implante como ao osso foram atribuídas as propriedades 

de um material isotrópico e de comportamento elástico e linear. 

De forma a se manter a omoplata fixa e impedir a existência de movimento de corpo rígido, foram 

encastrados dois conjuntos de nós, localizados em zonas de inserção de músculos [50, 51]. 

As interfaces entre os parafusos laterais e a metaglene, os parafusos laterais e o osso, a 

glenosfera e a metaglene, a glenosfera e o parafusocentral e a metaglene e o parafuso central foram 

modeladas através de um constrangimento tie (superfícies totalmente ligadas). Para a interface da 

metaglene com o osso foram feitas duas modelações diferentes: uma de constrangimento do tipo tie 

(como as restantes interfaces do modelo) e outra com um constrangimento do tipo contacto, ao qual foi 

atribuído um coeficiente de atrito de 0.36 [52]. 

                                                      
6 O comportamento mecânico do osso trabecular é semelhante àquele de um material com estrutura celular. 

Gibson [69] relacionou as propriedades mecânicas e a densidade aparente do osso trabecular utilizando dois tipos 
de células: open, para baixas densidades (maioria do osso trabecular) e closed, para elevadas densidades (osso 
cortical e osso trabecular denso). [68] 
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Tabela 4-4: Valores do módulo de Young e coeficiente de Poisson atribuídos a cada caso de densidade aparente do osso. 

Densidade 
Aparente (Kg.m-3) 

Módulo de 
Young (MPa) 

Coeficiente de 
Poisson 

0.1 1.04925E-05 

0.3 

100 10.4925 

200 41.97 

300 94.4325 

400 192 

500 375 

600 648 

700 1029 

800 1536 

900 2187 

1000 3000 

1100 3993 

1200 5184 

1300 6591 

1400 8232 

1500 10125 

1600 12288 

1700 14739 

1800 17496 
 

 

4.2.3 Modelação do Scapular Notching 

 

 

A simulação do scapular notching foi feita através de uma rotina desenvolvida em MATLAB. 

Considerando uma elipsoide, centrada na base inferior da superfície glenoide, com dimensões variáveis 

de acordo com o grau de desgaste do osso, foi atribuída uma densidade quase nula a todos os nós 

que se encontravam no interior desta. Note-se que desta forma os nós selecionados passaram a ter 

um papel desprezável para a análise devido ao seu baixo módulo de Young, de acordo com a relação 

da Tabela 4-4. Os 4 graus de erosão modelados segundo o sistema de classificação de Nerot-Sirveaux 

[3] estão representados na Figura 4.3, onde se observa também o implante e o parafuso inferior 

permitindo assim uma melhor perceção do desgaste da omoplata (por se tratar do caso em que não 

existe erosão do osso, o grau zero não se encontra representado). 

Embora a classificação criada por Nerot-Sirveaux descreva como pior caso a situação em que 

existe erosão do osso até à zona inferior da peg da metaglene, poderia ser interessante estudar um 

caso excecional onde a erosão da omoplata levasse a que o parafuso de fixação inferior deixasse de 

estar em contacto com o osso. Dessa forma, foi modelado um novo caso onde se pretende estudar o 

comportamento do osso e a estabilidade do implante numa situação de erosão extrema, onde um dos 
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parafusos de fixação deixa de ter funcionalidade. Esse caso limite encontra-se representado na Figura 

4.4 

 

 

Figura 4-3: Representação dos 4 graus de erosão do osso descritos por Sirveaux et al. As imagens a), b), c) e d) 
correspondem aos graus 1, 2, 3 e 4, respetivamente. Para efeitos de visualização, os elementos localizados na região do 

osso que sofre erosão não são apresentados. 

 

 

Figura 4-4: Representação do modelo de um caso extremo de erosão da omoplata, onde o parafuso de fixação inferior 
deixa de estar em contacto com o osso. Para efeitos de visualização, os elementos localizados na região do osso que sofre 

erosão não são apresentados. 

É importante referir que em toda a literatura consultada sobe o tema não houve referência a 

nenhum caso clínico onde este nível de notch fosse observado, tratando-se por isso, neste caso 

específico, de um estudo sobre um caso limite hipotético que até à data não foi clinicamente reportado. 
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4.2.4 Forças 

 

 

Para avaliar o efeito do Scapular Notching foram analisados os movimentos de abdução e flexão 

do membro superior, ilustrados na Figura 4-5. 

                  

Figura 4-5: A: Movimento de abdução umeral; B: Movimento de flexão umeral. 

              

Os dados relativos às forças geradas pelos vários músculos envolvidos nos movimentos, assim 

como as forças de reação nas articulações, foram obtidos através de um modelo músculo-esquelético 

desenvolvido por Quental et al. [41, 53]. O modelo inclui, além do implante, 7 ossos (tórax, caixa 

torácica, clavícula, omoplata, úmero, ulna e rádio), modelados como corpos rígidos e constrangidos por 

6 articulações, e 18 músculos que atuam sobre o sistema. Dos músculos utilizados no modelo faz parte 

o pequeno redondo, um dos músculos da coifa dos rotadores. Embora a principal causa que leva ao 

uso da prótese inversa seja a rotura parcial ou total da coifa, nem todos os músculos que a constituem 

são igualmente afetados, sendo o supra-espinhoso, o infra-espinhoso e o subescapular aqueles que 

mais frequentemente sofrem rotura não fazendo, por isso, parte do modelo, ao contrário do pequeno 

redondo [54, 55]. Para o presente trabalho, foram aproveitados os dados referentes ao ponto de 

aplicação, orientação e magnitude das forças musculares e das forças de reação desenvolvidas nas 

articulações glenoumeral e acromioclavicular. Apesar de se ter acesso aos dados de 12 casos de carga 

diferentes, relativos aos ângulos de 10º, 30º, 50º, 70º, 90º e 110º de abdução e flexão umeral, nos 

planos coronal e sagital, respetivamente, apenas foi utilizado o caso de maior carga de cada 

movimento, correspondendo aos 110º de amplitude umeral. Na tabela 4-5 é especificada a amplitude 

das forças de reação glenoumeral (RGH) e acromioclavicular (RAC) e das forças geradas pelos 

músculos que atuam nos dois casos de carga, músculos esses identificados da seguinte forma: serrátil 

anterior (Serr1, Serr2, Serr3, Serr4, Serr5, Serr6, Serr7), trapézio (TRPc7, T1, TRPt), pequeno 

romboide (RMN), grande romboide (RMJt2), deltoide (Del1, Del2, Del3, Del4, Del5, Del5, Del6, Del7, 

Del8, Del9, Del10, Del11), pequeno redondo (TMin1, TMin2, TMin3), coracobraquial (CRCB) e tríceps 

braquial (TRCIg). As forças aplicadas no modelo de elementos finitos desenvolvido neste trabalho estão 

de acordo com o sistema de coordenadas local da omoplata definido por van der Helm [56], presente 

A B 
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no anexo A juntamente com os dados relativos à orientação das forças e às coordenadas locais dos 

seus pontos de aplicação.  

 

Tabela 4-5: Amplitude das forças aplicadas no caso de maior carga dos movimentos de abdução e flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto as forças musculares como as de reação foram aplicadas como forças concentradas. Visto 

que os músculos se encontram inseridos não num único ponto mas sim ao longo de uma certa área do 

osso, os pontos de aplicação das forças foram ligados a um conjunto de nós do osso, distribuindo assim 

a força por uma dada área. Os pontos de aplicação foram definidos como attachment points, aos quais 

foram ligados pelo menos 30 nós da malha do osso através de um constrangimento de coupling. Os 

attachment points não pertencem a nenhuma malha, sendo assim a força distribuída unicamente pelos 

nós que fazem parte do coupling [50]. Do mesmo modo, o ponto de aplicação da força de reação GH 

foi ligado a um conjunto de nós da metaglene, concretamente, aos nós imediatamente circundantes ao 

furo central dessa peça. 

Apesar da segmentação da omoplata ter sido feita a partir do mesmo conjunto de imagens de 

TC que o utilizado em Quental et al. [50], devido ao uso de diferentes softwares ao longo da construção 

Músculo Abdução (N) Flexão (N) 

Serr3 0.87 0.79 

Serr4 11.07 4.74 

Serr5 17.60 8.23 

Serr6 30.28 12.65 

Serr7 1.08 12.35 

TRPc7 24.76 14.94 

T1 14.86 23.42 

TRPt 25.00 14.04 

RMN 14.24 2.90 

RMJt2 5.64 56.92 

Del3 21.58 6.95 

Del4 6.34 4.64 

Del5 14.24 7.67 

Del6 45.46 11.41 

Del7 24.74 6.97 

Del8 22.63 34.00 

Del9 21.06 36.16 

Del10 3.21 1.15 

Del11 22.74 24.33 

TMin1 26.24 17.88 

TMin2 41.98 31.83 

TMin3 22.96 14.02 

CRCB 24.54 0.00 

TRClg 0.03 3.18 

RAC 69.83 59.80 

RGH 292.70 268.29 
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do modelo de elementos finitos deste trabalho o referencial global dos dois modelos foi diferente, o que 

levou a que as coordenadas dos pontos de aplicação das forças tivessem que ser transformadas para 

o novo referencial. Para contornar esse problema foi necessário relacionar o referencial global dos dois 

modelos, utilizando-se para o efeito o algoritmo Iterative Closest Point (ICP), desenvolvido em MATLAB 

por Wilm et al. [57]. O ICP recebe duas nuvens de pontos e devolve, sob a forma de uma matriz de 

rotação e de um vetor de translação, a transformação rígida que melhor alinha as duas nuvens. O vetor 

e a matriz resultantes do alinhamento das nuvens de pontos das duas omoplatas foram aplicados aos 

pontos de aplicação e direção das forças, alterando-os para o referencial pretendido. 

 

 

4.3 Critério de falha 

 

 

Para analisar os possíveis efeitos mecânicos do scapular notching no comportamento da ATI do 

ombro, foram selecionados, após uma aprofundada consulta da literatura, três critérios de falha que 

permitem avaliar o risco de falência do osso e da interface entre este e o implante. Em Liu et al. [58] é 

feita uma análise de elementos finitos sobre a fratura do fémur onde é utilizado como critério de 

iniciação de dano do osso a deformação máxima principal. Também Schileo et al. [59], igualmente num 

estudo sobre o osso femoral, conclui que, em comparação com a tensão máxima principal, a 

deformação máxima principal é um critério que melhor identifica o risco de falha do osso. Para que uma 

avaliação absoluta dos resultados pudesse ser feita foi necessário determinar um valor de deformação 

acima do qual haveria dano do osso. Em Frost [60] determinou-se uma deformação de 3000 

microstrain7 (µε) como o valor acima do qual existe acumulação de micro-dano, podendo levar a fratura 

do osso por fadiga, o qual foi utilizado neste trabalho. Além da deformação máxima principal, foram 

também avaliadas as pressões de contacto na superfície da glenoide. Com base no trabalho de Kaneko 

et al. [61], definiu-se o valor de 7.89 MPa como limite de resistência à compressão do osso trabecular, 

que é o principal osso constituinte da região da glenoide [8, 62]. 

Por último foi analisada a tensão de corte (CShear) entre duas superfícies de contacto. Num 

estudo realizado por Keyak et al. [63], a tensão de corte máxima é apresentada como um dos critérios 

de falha que melhor prevê o risco de fratura femoral. No presente trabalho foram analisados os valores 

de CShear nas superfícies da peg e dos parafusos laterais em contacto com o osso, pretendendo-se 

dessa forma determinar o risco de loosening do implante. Como valor de referência recorreu-se ao 

trabalho de Ruben et al. [64] no qual é determinada, consoante o nível de osteointegração do implante, 

a tensão de corte acima da qual pode haver uma separação das duas superfícies de contacto. No 

presente trabalho considerou-se existir uma osteointegração máxima nas superfícies dos parafusos, 

determinando o artigo acima referido, para este caso, uma tensão de 35 MPa como valor limite.  

  

                                                      
7 1000 microstrain corresponde a uma deformação de 0.1%. 
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Capítulo 5. Resultados 

 

Neste capítulo são expostos os resultados das simulações realizadas através do software 

ABAQUS relativas aos diferentes níveis de erosão do osso. O capítulo é dividido em três secções onde 

são expostos os resultados das deformações máximas principais na região da glenoide e das pressões 

de contacto e tensões de corte entre a metaglene e a superfície glenoide. São também feitos breves 

comentários aos resultados obtidos, remetendo-se a sua discussão mais aprofundada para o capítulo 

6. 

 

 

5.1 Deformações máximas principais 

 

 

Nas figuras seguintes estão representadas as deformações máximas principais absolutas, isto 

é, as deformações máximas principais, em módulo, para cada grau de erosão do osso. É apresentada 

tanto a situação em que há uma interação de contacto entre a glenoide e a metaglene, Figura 5-1, 

como a situação onde essas duas superfícies se encontram constrangidas por um tie, Figura 5-2. Para 

ambas as situações os resultados expostos são relativos ao movimento de abdução, optando-se por 

não incluir o movimento de flexão visto as representações gráficas das deformações principais dos dois 

movimentos e os seus resultados serem qualitativamente iguais. Os limites inferior e superior das 

deformações principais correspondem aos valores presentes em Frost [60], referidos no capítulo 

anterior, para lá dos quais se considera existir uma acumulação de micro-dano que pode levar à fratura 

do osso.  

Como se pode observar na Figura 5.1, nenhum caso de notching descrito por Sirveaux apresenta 

deformações acima do limite estabelecido. Note-se que no caso 4 existe um pico de deformação de -

3.60×10-3 mas este ocorre apenas num nó de um elemento e resulta do facto desse elemento estar 

ligado a elementos da região do notching (aos quais foi atribuida uma densidade quase nula), isto é, 

com rigidez desprezável. 

No caso extremo já se observa a presença de alguns elementos com micro-dano. Note-se que a 

deformação excessiva desses elementos se deveu a compressão (deformação negativa) verificando-

se, também, a presença de um pico de deformação de 4.467×10-3 cuja causa é, provavelmente, a 

mesma apresentada para o caso 4. 
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Figura 5-1: Deformações máximas principais (ε), para o movimento de abdução e em contacto, nos casos de erosão: A: 1; B: 
2; C: 3; D: 4 e E: extremo. Para efeitos de visualização, os elementos localizados na região do osso que sofre erosão não são 

apresentados. 

A B 

C D 

E 
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Figura 5-2: Deformações máximas principais (ε), para o movimento de abdução e em tie, nos casos de erosão: A: 1; B: 2; C: 

3; D: 4 e E: extremo. Para efeitos de visualização, os elementos localizados na região do osso que sofre erosão não são 
apresentados. 

A B 

C D 

E 
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Para a situação em que a superfície da metaglene e da glenoide se encontram constrangidas 

por um tie, os resultados obtidos são iguais aos dos casos de contacto, notando-se a presença de 

elementos com micro-dano apenas no caso extremo. Observa-se também o aparecimento de um pico 

no caso 4 o qual, à semelhança do caso 4 da situação de contacto, se pode justificar pela ligação de 

elementos com densidade quase nula ao elemento onde ocorre o pico.  

 

 

5.2 Pressões de contacto 

 

 

Nesta secção é feita a exposição da distribuição das pressões de contacto na superfície da 

metaglene. A sua distribuição nos 5 casos de erosão do osso simulados está representada na Figura 

5-3, para o movimento de abdução e na Figura 5-4, para o movimento de flexão.  

Tanto para o movimento de abdução como para o movimento de flexão é visível que, com 

exceção do grau 1, todos os casos de erosão apresentam elementos com pressão de contacto superior 

ao limite de 7.89 MPa referido anteriormente. Nos 3 últimos níveis de notch definidos por Sirveaux, a 

área com pressão acima desse limite está localizada junto ao furo superior. Verifica-se ainda que, no 

caso extremo, para além da área já referida também a peg e a região central da metaglene 

(correspondentes ao furo e região central da glenoide, respetivamente) apresentam pressões de 

contacto superiores ao limite de falha do osso. 

 

a) b) c) 

                            d)       e) 

Figura 5-3: Pressões de contacto (em MPa) na superfície da metaglene, para o movimento de abdução e em contacto, nos 
casos de erosão: a) 1; b) 2; c) 3; d) 4 e e) extremo. 
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a) b) c) 

                             d)        e) 

Figura 5-4: Pressões de contacto (em MPa) na superfície da metaglene, para o movimento de flexão e em contacto, nos 
casos de erosão: a) 1; b) 2; c) 3; d) 4 e e) extremo. 

 

 

5.3 Tensões de corte  

 

 

Nesta área são expostas as tensões de corte entre os dois parafusos de fixação e a peg e a 

superfície do osso. Em relação ao parafuso inferior, os valores máximos de CShear obtidos durante o 

movimento de abdução, tanto para a situação de contacto como para a situação de tie, estão 

representados na tabela 5-1. A Figura 5-5 mostra a evolução da média das tensões de corte com o 

nível de erosão do osso, para as duas situações e movimentos já descritos. O caso de erosão extremo 

não foi analisado pelo facto de, nesta situação, o parafuso inferior não estar em contacto com o osso. 

Na tabela 5-2 estão representados os valores máximos de CShear nas superfícies do parafuso superior 

e da peg, obtidos durante o movimento de abdução e em contacto, para todos os graus de erosão. 

 

 Tabela 5-1: Valores máximos de CShear na superfície do parafuso inferior, para o movimento de abdução nas situações de 
contacto e tie, nos 5 graus definidos por Sirveaux e no caso de erosão extremo. 

 

Pela observação da tabela 5-1 verifica-se que, para o grau de erosão 4, o valor de CShear 

máximo é superior a 35 MPa, definido no capítulo 4.3 como a tensão de corte limite acima da qual a 

 CShear Máximo (MPa) 

Situação 0 1 2 3 4 extremo 

Contacto 7.100 7.185 9.415 9.637 49.165 - 

Tie 6.812 6.832 8.800 25.016 46.772 - 
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superfície do parafuso se poderia desprender do osso. Contudo, é importante notar que os valores 

máximos não correspondem a todos os elementos da superfície, tratando-se de valores pontuais.  

 

 

Figura 5-5: Valor médio de CShear na superfície do parafuso inferior, para os 5 graus da classificação Nerot-Sirveaux nas 
quatro situações estudadas. 

A evolução do valor médio da tensão de corte mostra um contínuo aumento com o grau de erosão 

do osso. Verifica-se também que esse aumento de tensão é mais abrupto na passagem do grau 3 para 

o grau 4. No entanto, em qualquer um dos casos, os valores de CShear não chegam aos 2.5 MPa, 

ficando muito longe do threshold de 35 MPa. 

 

Tabela 5-2: Valores máximos de CShear nas superfícies do parafuso superior e da peg, para o movimento de abdução e em 
contacto, para todos os casos de notch e no caso onde não existe erosão. 

 

 

Como se pode ver na Tabela 5-2, os valores máximos de CShear nas superfícies do parafuso 

superior e da peg ficam bastante abaixo do limite já referido. Verifica-se, tal como para o parafuso 

inferior, um aumento destes valores com o grau de erosão do osso, destacando-se a passagem do 

grau 4 para o grau extremo, onde há um grande aumento da tensão de corte, especialmente na 

superfície da peg. 

Para estas duas superfícies apenas foi apresentado o caso de abdução e em contacto pelo facto 

das outras três situações terem resultados semelhantes, com valores máximos de CShear bastante 
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 CShear Máximo (MPa) 

Situação 0 1 2 3 4 extremo 

Peg 0.157 0.181 0.578 
 

0.592 0.617 
 

8.521 

Parafuso superior 7.162 7.213 7.259 7.292 7.297 8.579 
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inferiores ao threshold de 35 MPa e apresentando a mesma evolução com o grau de erosão do osso 

que a representada na Tabela 5-2. 
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Capítulo 6. Discussão 

 

O objetivo do presente trabalho é verificar se o scapular notching presente na ATI do ombro gera 

instabilidade no implante e possível falência do mesmo. As três análises expostas anteriormente – 

deformações máximas principais, pressões de contacto e tensões de corte – foram realizadas com o 

intuito de avaliar esse risco e comparar os resultados obtidos com os resultados clínicos presentes na 

literatura.  

Na análise das deformações máximas principais foi considerado que a acumulação de micro-

dano no osso passível de levar à sua fratura por fadiga ocorria com uma deformação acima de 3000 

µε [60]. Pela observação das Figuras 5-1 e 5-2 é facilmente verificável que, para os dois movimentos 

(flexão e abdução) e situações (contacto e tie) simulados, apenas para o caso de erosão extremo 

existem elementos cuja deformação excede esse limite. Para os graus de notch clinicamente descritos 

e referidos na classificação de Nerot-Sirveaux [3] não existe presença de micro-dano. No caso extremo, 

apesar da maior parte do volume de micro-dano apresentado estar localizado numa região do osso que 

não está em contacto com o implante, existe uma quantidade não desprezável de elementos com micro-

dano localizados no furo central o que, pelo facto de essa área estar em contacto com o parafuso 

central, pode condicionar a estabilidade da prótese. 

A análise das pressões de contacto na superfície da glenoide indica que estas aumentam com o 

grau de erosão do osso. Esse aumento traduz-se no aparecimento, a partir do segundo grau de notch, 

de pressões superiores a 7.89 MPa, considerado como o limite de resistência do osso à compressão 

[61]. No entanto, para os níveis de erosão da classificação de Nerot-Sirveaux essas pressões apenas 

estão localizadas numa pequena região junto ao furo superior e a qual não varia com o grau de erosão 

do osso. Por outro lado, o caso de erosão extremo apresenta uma área não desprezável com pressões 

acima do limite já referido existindo, inclusivamente, elementos do furo central da glenoide nessas 

condições. A presença de pressões passíveis de provocar falha do osso numa área considerável da 

glenoide pode, à semelhança do que se verificou na análise das deformações máximas principais, levar 

a instabilidades no implante. 

Por último, os resultados das tensões de corte entre as superfícies do parafuso inferior e do osso 

apresentados no capítulo anterior mostram uma diferença considerável entre o último grau de erosão 

da classificação de Nerot-Sirveaux e os restantes graus dessa classificação. Nos primeiros graus de 

notch tanto o valor máximo de CShear como o seu valor médio mantêm-se relativamente constantes, 

apesar de aumentarem com o nível de erosão. A Figura 5-5 ilustra claramente essa evolução 

verificando-se, por exemplo, que no movimento de abdução o aumento do valor médio de tensão do 

nível 3 para o nível 4 é quase três vezes superior ao aumento desse valor do nível 0 para o nível 3. A 
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Tabela 5.1 mostra também esta evolução para os valores máximos de CShear, tendo os quatro 

primeiros níveis valores bastante abaixo de 35 MPa, definido como o limite acima do qual pode ocorrer 

quebra de contacto entre as duas superfícies. Para o grau mais elevado de notch o valor máximo de 

CShear ultrapassa o limite referido. Contudo, além desse limite servir apenas como uma orientação, 

uma vez que tem origem num estudo sobre a estabilidade do implante femoral tendo em conta o seu 

nível de osteointegração, também se deve ter em consideração que os valores máximos obtidos são 

pontuais. Embora não se possa concluir que a presença de scapular notching leve a tensões de corte 

na superfície do parafuso inferior que se traduzam no seu desprendimento do osso, verifica-se, 

contudo, que estas aumentam com o nível de erosão do osso, notando-se, em particular, um grande 

aumento na passagem do grau 3 para o grau 4. 

De forma semelhante, também as tensões de corte nas superfícies do parafuso superior e da 

peg aumentam com o grau de notch, notando-se, nestes casos, um aumento mais severo na passagem 

do grau 4 para o grau extremo. Embora não se aproximem do valor de tensão limite considerado, os 

valores máximos de CShear do caso extremo indicam que a ausência do parafuso inferior leva a um 

aumento significativo da tensão de corte na superfície do parafuso superior e a um grande aumento 

desta tensão na superfície da peg. 

As três análises realizadas sugerem que, nas condições consideradas neste trabalho, a presença 

de scapular notching em qualquer um dos graus definidos por Sirveaux não afeta a estabilidade do 

implante. Estes resultados corroboram a generalidade dos resultados clínicos reportados na literatura, 

onde não se verifica perda de funcionalidade do braço nem aumento de dor dos pacientes [32, 33, 34, 

35]. Apesar de alguns autores referirem uma ligeira deterioração dos resultados do Constant-Murley 

score em alguns pacientes com elevados graus de scapular notching [4], uma relação direta de causa-

efeito nunca foi verificada, tendo Sirveaux, inclusivamente, notado que num estudo de 77 pacientes 

com prótese do ombro inversa 96% tiveram dor mínima ou total ausência de dor, havendo 49 casos de 

scapular notching [3]. Num estudo in vitro realizado por Roch et al. [65] onde se pretendeu avaliar os 

efeitos do scapular notching na fixação da metaglene numa omoplata de material compósito, verificou-

se que para o último grau da classificação de Nerot-Sirveaux a metaglene sofreu um deslocamento 

passível de condicionar a sua fixação. Em quatro das sete amostras com o último grau de erosão, a 

metaglene teve um deslocamento superior a 150 µm, considerado como limite para haver 

osteointegração, ao passo que em todas as amostras sem scapular notching esse limite não foi 

atingido. No entanto, é importante salientar que o propósito desse estudo foi avaliar as condições de 

osteointegração necessárias para a estabilidade inicial do implante. Atendendo ao facto de ter sido 

considerado que o scapular notching já existia aquando da inserção do implante, ao contrário do 

presente trabalho, as condições iniciais dos dois trabalhos apresentam diferenças que devem ser 

consideradas na comparação entre os resultados obtidos por ambos. Utilizando um modelo de 

elementos finitos 2D, Yang et al. [66] analisou a distribuição da tensão máxima de Von mises nos 

parafusos de fixação de uma prótese inversa. Tal como neste trabalho, foi também observado um 

aumento da tensão máxima com o grau de notching, apesar de essa variação ter sido menos 

acentuada. 
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 Observa-se, contudo, que numa hipotética situação onde o parafuso de fixação inferior se 

encontre solto do osso, não havendo contacto entre as duas superfícies, existe uma presença bastante 

significativa de elementos com acumulação de micro-dano o que poderá causar, ou ajudar a causar, o 

aparecimento de fraturas por fadiga. Verifica-se ainda, para essa situação, o aparecimento de tensões 

na superfície da glenoide, provocadas pelo contacto com a metaglene, passíveis de provocar falha do 

osso e consequente instabilidade do implante. No entanto, em toda a literatura consultada não se 

encontrou nenhuma situação igual à descrita, servindo esse caso apenas para verificar quais as 

possíveis consequências da perda de funcionalidade do parafuso de fixação inferior. 

Apesar dos resultados obtidos neste trabalho indicarem que a estabilidade do implante não 

parece ser afetada pela presença do scapular notching é importante referir que, como em qualquer 

estudo computacional, existem limitações que devem ser tidas em consideração. O processo de 

segmentação e tratamento da malha superficial conduz sempre a uma distorção, por muito pequena 

que seja, da morfologia real do osso. Também o processo de definição da distribuição de densidades, 

apesar de estas se terem obtido diretamente das imagens de TC, dá origem a algumas aproximações 

dos valores efetivos do osso que se pretende modelar. Em relação às simulações efetuadas, houve, 

numa primeira fase, problemas de contacto entre as superfícies do implante e do osso. A correção 

desses problemas envolveu a alteração do tipo de elementos utilizados na malha de elementos finitos 

da prótese, subsistindo, contudo, pequenas irregularidades no contacto demonstradas pela presença 

de alguns picos de tensão nas Figuras 5.4 e 5.5. Outra limitação deste trabalho foi o facto de não ter 

sido considerado o processo de remodelação óssea, o que se traduziu numa representação menos 

realista do comportamento do osso quando sujeito a diferentes cargas. O facto de não se ter 

considerado esse mecanismo impossibilitou que se verificasse se haveria uma reparação ou, por outro 

lado, uma acumulação do micro-dano provocado pela aplicação de cargas. Apesar de na análise das 

deformações máximas principais se ter utilizado um limite acima do qual ocorreria uma acumulação de 

micro-dano que poderia conduzir à falha do implante, neste trabalho não foi simulada a evolução do 

dano ao longo do tempo, não se podendo, dessa forma, concluir se essa acumulação de dano 

realmente ocorreria e se traduziria numa fratura por fadiga. Outra limitação deste trabalho prende-se 

com o facto de apenas se terem simulado dois movimentos, abdução e flexão, e de não se terem 

simulado situações consideradas atividades do dia-a-dia. A análise de outros movimentos poderia 

originar outros campos de tensões que se poderiam revelar mais adversos para as várias situações de 

notching.  

Por último, para se avaliar o impacto que o scapular notching teria na estabilidade do implante 

optou-se por se fazer uma análise das deformações máximas principais, das pressões de contacto e 

das tensões de corte. Embora na literatura consultada essas análises fossem indicadas como bons 

critérios de avaliação do risco de fratura do osso, outros critérios eram também sugeridos. Em Keyak 

et al. [63] o critério de falha de Von Mises é apontado, juntamente com a tensão de corte máxima, como 

a teoria que melhor prevê o risco de fratura do osso. Ainda no mesmo artigo é também apontada a 

análise das tensões máximas principais como um critério válido na previsão de falha do osso, o qual é 

também suportado por Ota et al. [67]. 
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Em resumo, não se verificaram, nas condições consideradas neste trabalho, deformações dos 

elementos nem pressões de contacto na região da glenoide ou tensões de corte nas superfícies de 

contacto do implante que indiciassem a instabilidade da prótese nos vários casos de erosão da 

omoplata clinicamente reportados. No entanto, o aumento significativo das tensões de corte na 

passagem do grau 3 para o grau 4 da classificação de Nerot-Sirveaux e os resultados obtidos para o 

caso extremo de erosão (hipotisado neste trabalho), sugerem uma deterioração do comportamento 

mecânico da prótese para condições de elevada erosão do osso que devem ser analisadas com mais 

detalhe em trabalhos futuros. 
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Capítulo 7. Conclusões e trabalhos futuros 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo de elementos finitos que permitiu avaliar o impacto 

que a presença do scapular notching tem na estabilidade da prótese inversa do ombro. Foram 

analisadas as deformações máximas principais dos elementos localizados na região da glenoide e 

pescoço escapular, a distribuição das pressões de contacto na superfície da glenoide e as tensões de 

corte entre as superfícies dos parafusos de fixação e a omoplata e entre esta e a prótese, comparando-

se os resultados com outros estudos clínicos reportados na literatura. 

Os resultados obtidos indicam que, nas condições consideradas neste trabalho, para os quatro 

graus de erosão do pescoço escapular definidos por Sirveaux [3], a estabilidade do implante não parece 

ser afetada. Esta conclusão vai ao encontro da generalidade dos resultados clínicos publicados, nos 

quais não se observam variações na mobilidade ou funcionalidade do membro superior [32, 33, 34, 35]. 

Constatou-se, no entanto, que na presença de um caso de erosão extremo, onde o parafuso de fixação 

inferior deixe de estar em contacto com a omoplata, existe não só um volume considerável de osso 

com acumulação de micro-dano como também uma área não desprezável da glenoide sujeita a 

elevadas pressões de contacto, podendo ambas as situações levar a uma falha na região afetada.  

Apesar dos resultados obtidos estarem consistentes com a literatura, o estudo realizado 

apresenta limitações que devem ser colmatadas em trabalho futuro. No que diz respeito às condições 

de modelação, sugere-se a utilização de uma tensão inicial nos parafusos de fixação do implante. 

Propõe-se, também, a aplicação de um modelo de remodelação óssea para que se possa analisar e 

compreender de que modo a alteração do ambiente mecânico condiciona o processo de adaptação 

óssea. É ainda sugerida a simulação de atividades do dia-a-dia dos pacientes, as quais podem gerar 

outro tipo de forças e levar a resultados mais adversos para as várias situações de scapular notching. 

Outro aspeto deste trabalho que poderá ser melhorado prende-se com a definição de um critério 

de falha do implante. Sugere-se a utilização de outros critérios de falha para além dos utilizados, sendo 

os critério das tensões máximas principais ou o critério de falha de Von Mises algumas das hipóteses 

presentes na literatura que permitem avaliar o risco de fratura do osso e consequente falha do implante 

[63, 67]. 

Apesar das limitações apresentadas e propostas de alterações futuras, os resultados 

apresentados neste trabalho constituem um contributo para a compreensão das consequências do 

scapular notching na ATI do ombro. 
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Anexo A 

 

A.1 Sistema de coordenadas local da omoplata  

 

 

O sistema de coordenadas local da omoplata é obtido através da relação entre os pontos AC, AI 

e TS que se referem ao ponto mais dorsal da articulação acromioclavicular, ao ponto mais caudal da 

omoplata e ao ponto que se localiza na margem medial da omoplata, em linha com a espinha. Os seus 

eixos são definidos da seguinte maneira [56]: 

X: (AC-TS)/||(AC-TS)||. 

Z: Perpendicular a (AI-AC) e a X. 

Y: Perpendicular a X e Z. 

Origem: Ponto AC 

 

 

Figura A-0-1: Sistema de coordenadas local da omoplata (adaptado da referência [56]). 

 

 

 

 

 



A-2 
 

A.2 Dados das forças musculares e de reação 

Tabela A-1: Dados das forças musculares e de reação para o movimento de abdução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abdução 

Músculo 
Ponto de Aplicação Orientação da Força 

x y z x y z 

Serr3 -137.62 -119.02 -11.35 0.1718 -0.6555 -0.7354 

Serr4 -134.41 -114.00 -11.94 0.3563 -0.5615 -0.7468 

Serr5 -134.22 -107.56 -12.64 0.5616 -0.4483 -0.6954 

Serr6 -131.64 -103.77 -9.57 0.7352 -0.1606 -0.6585 

Serr7 -128.50 -54.10 -9.06 0.9264 -0.1920 -0.3238 

TRPc7 -6.77 -0.38 10.50 -0.5800 0.6673 -0.4671 

T1 -68.94 0.41 21.45 -0.2800 0.7916 -0.5431 

TRPt -132.76 -43.57 2.58 -0.8560 -0.0565 -0.5139 

RMN -126.34 -9.57 -2.64 0.5366 0.6894 -0.4866 

RMJt2 -133.09 -45.64 -0.40 0.2573 0.9139 -0.3138 

Del3 -26.29 -13.28 28.23 0.7904 -0.5246 0.3165 

Del4 -16.78 -26.51 27.88 0.8135 -0.4746 0.3361 

Del5 1.96 -21.14 23.15 0.6983 -0.5795 0.4202 

Del6 -10.71 -13.06 33.86 0.7506 -0.5998 0.2771 

Del7 -5.32 -20.50 30.61 0.7525 -0.5691 0.3315 

Del8 4.38 -14.87 22.75 0.6566 -0.6302 0.4143 

Del9 7.88 -15.93 17.08 0.6230 -0.6217 0.4746 

Del10 13.00 -16.41 7.44 0.5603 -0.6062 0.5644 

Del11 14.71 -12.37 -7.13 0.4912 -0.5857 0.6447 

TMin1 -72.47 -83.50 3.72 0.7265 0.5687 0.3858 

TMin2 -84.12 -84.00 8.15 0.7808 0.5746 0.2454 

TMin3 -51.69 -60.70 6.09 0.6956 0.5110 0.5050 

CRCB -9.85 -28.50 -34.89 0.6419 -0.7169 0.2719 

TRClg -36.18 -64.45 9.77 0.6793 -0.4307 0.5942 

RAC 0.00 0.00 0.00 0.4137 0.5012 0.7600 

RGH -26.59 -46.16 2.24 -0.8525 0.1689 -0.4946 



A-3 
 

Tabela A-2: Dados das forças musculares e de reação para o movimento de flexão. 

 

 

Flexão 

Músculo 
Ponto de Aplicação Orientação da Força 

x y z x y z 

Serr3 -145.52 -117.08 -6.45 -0.1421 -0.8186 -0.5565 

Serr4 -142.67 -117.22 -9.23 0.0417 -0.7976 -0.6017 

Serr5 -137.61 -119.02 -11.35 0.2135 -0.7086 -0.6725 

Serr6 -134.41 -114.00 -11.94 0.4221 -0.5802 -0.6966 

Serr7 -134.22 -107.56 -12.64 0.6323 -0.4153 -0.6540 

TRPc7 -131.64 -103.77 -9.57 0.7886 -0.0656 -0.6114 

T1 -6.77 -0.38 10.50 -0.4027 0.7218 -0.5629 

TRPt -68.94 0.41 21.45 -0.1233 0.8064 -0.5783 

RMN -132.76 -43.57 2.58 -0.7629 0.0901 -0.6402 

RMJt2 -89.64 -7.70 9.68 0.9658 -0.1852 -0.1815 

Del3 -59.22 -6.07 20.79 0.9556 -0.2908 -0.0477 

Del4 -26.29 -13.28 28.23 0.8917 -0.4225 -0.1619 

Del5 1.96 -21.14 23.15 0.8171 -0.5375 -0.2085 

Del6 -10.71 -13.06 33.86 0.8059 -0.5280 -0.2680 

Del7 -5.32 -20.50 30.61 0.8233 -0.5041 -0.2607 

Del8 4.38 -14.87 22.75 0.7819 -0.5899 -0.2015 

Del9 7.88 -15.93 17.08 0.7812 -0.6051 -0.1535 

Del10 13.00 -16.41 7.44 0.7709 -0.6341 -0.0602 

Del11 14.71 -12.37 -7.13 0.7404 -0.6658 0.0926 

TMin1 -72.47 -83.50 3.72 0.9358 0.2184 0.2766 

TMin2 -84.12 -84.00 8.15 0.9417 0.2273 0.2479 

TMin3 -51.69 -60.70 6.09 0.9181 -0.1021 0.3829 

CRCB -9.85 -28.50 -34.88 0.9515 -0.2947 0.0886 

TRClg -36.18 -64.45 9.77 0.8990 -0.3523 -0.2600 

RAC 0.00 0.00 0.00 0.4495 0.4775 0.7550 

RGH -26.59 -46.16 2.24 -0.9747 0.2232 -0.0063 


