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ALPHA
Prótese Femoral Cimentada

Material
Aço Inoxidável Conformado de Alto Nitrogênio 
- NBR ISO 5832-9.
Acabamento: Polido

Esta técnica cirúrgica foi preparada 
por
Dr. Flávio Turíbio
Dr. Milton Roos
DITEC - Divisão de Tecnologia e Marketing Baumer
Rev. 0.001 - 20/03/2013

Indicações de uso
A Indicação, finalidade ou uso a que se destina o 
produto médico é para os casos de artroplastia parcial 
ou total de quadril, primária ou revisão, decorrente de 
doenças, como:
- Osteoartrite de quadril;
- Osteoartrite pós-traumatica;
- Necrose avascular da cabeça femoral;
- Espondilite anquilosante;
- Otopelve;
- Displasia de quadril;
- Sequela de fratura do color do fêmor;
- Pseudoartrose de cola do fêmor;

- Revisão de artoplastia cimentada;

BANDEJAS DE INSTRUMENTAIS : 
CG.115 e CG.140
CG.123 e CG.139
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Introdução
As cirurgias de artroplastias de substituição da articulação do quadril tiveram seu grande avanço tecnológico a 
partir do final da década de cinqüenta com Sir John Charnley,  que desenvolveu o conceito das próteses articulares 
confeccionadas em polímero e o componente femoral de metal, ambos fixados com o uso do polimetilmetacrilato, 
e da cabeça femoral protética com ø22,25 mm.

Devidos aos insucessos iniciais principalmente em pacientes jovens, novos implantes foram desenvolvidos, 
principalmente nos quesitos de fixação, desenhos e tipos de ligas na confecção dos mesmos.

Após um período de avaliação quanto aos resultados dos implantes utilizados nas ultimas décadas, a Baumer 
S.A. optou em desenvolver o componente femoral ALPHA confeccionado em liga de aço inox, fixado por meio de 
técnicas mais modernas de cimentação, sem apoio no calcar, de superfície polida e com centralizador distal. Nas 
artroplastias cimentadas um fator que deve ser levado em consideração são as forças de tensão e cisalhamento 
que ocorrem entre as faces em contato que são definidas em Megapascal (Mpa). Assim, são dados computados 
que a tensão e o cisalhamento entre o polimetilmetacrilato (PMMA) e a superfície metálica do implante (Aço) e 
entre o PMMA e o Osso Esponjoso (OE) no canal femoral são:

As novas técnicas de cimentação com a utilização de injetores de cimento, que permitem a cimentação retrógrada 
e a pressurização do cimento propiciam uma manta mais homogênea e uma maior aderência ao osso esponjoso.

A boa cimentação apresenta uma manta de 2 mm a 6mm ao redor da haste femoral. A uniformidade da manta ao 
redor da haste previne o debris do acrílico e do metal e diminui a presença de osteólise endosteal.

Os implantes femorais sem apoio no calcar apresentam algumas vantagens quando comparados com aqueles 
que o possuem tais como:
• Permitem que a haste migre distalmente e ancore na manta de PMMA;
• Aumentam a tensão do implante e o PMMA e diminuem o stress de cisalhamento.

PMMA / AÇO (Mpa) 

Tensão = 6.0 - 11.0   -   Cisalhamento = 6.2 - 11.2

PMMA / OE (Mpa)

Tensão=2.0-9.0 - Cisalhamento=12.0 - 48.0
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O conceito de implantes femorais polidos foi desenvolvido por Robin Ling e Graham Gie e Princess Elizabeth 
Orthopaedic Hospital - Inglaterra. Este tipo de implante apresenta algumas características básicas que são: o 
grau do polimento permite a presença de uma superfície lisa e pura de irregularidades, promovendo assim uma 
migração distal do implante e o ancoramento da haste com a manta de cimento e não adere a manta de PMMA, 
diminuindo a produção de debris.

Diferencial
A Prótese de Quadril ALPHA é do tipo modular, utilizada 
com cimento ósseo, disponível nos tamanhos 0,0.5,  1, 
2, 3 e fabricada em Aço Inoxidável Conformado de Alto 
Nitrogênio - NBR ISO 5832-9. Seu desenho anatômico 
permite uma distribuição homogênea de carga e sua 
superfície altamente polida exclui qualquer saliência, 
que minimiza assim produção de debris metálicos ou 
acrílicos.

Raio-X e Templates
A medida do implante a ser utilizado é definida no 
pré-operatório, utilizando-se o exame radiográfico de 
bacia centrado na sínfise púbica, a uma distância de 
cerca de um metro de altura da ampola do aparelho 
radiográfico. Para se visibilizar uma boa extensão da 
diáfise do fêmur é importante que neste exame se 
exclua as cristas ilíacas.

Com a utilização de transparências, que são em 
número de cinco e com desenho de cabeça de Ø22,25/
Ø26,0/Ø28,0 mm, podemos determinar também a 
espessura da manta de cimento, o nível de osteotomia, 
altura da introdução da haste femoral e comprimento 
do colo femoral. 

As marcas laterais existentes nas transparências 
correspondem às mesmas marcas encontradas nas 
raspas femorais e no corpo da haste definitiva.
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Via de acesso
A via de acesso a ser utilizada depende muito do 
cirurgião e para este tipo de prótese é indicado o 
Posterior ou o Anterolateral direta. Na ilustração se 
utilizou a Via Anterolateral direta, com incisão na 
pele com aproximadamente 8 cm proximal ao grande 
trocanter e 6 cm distal, Via de Hardinge.

Início da fresagem
Após a luxação da articulação femoral e osteotomia 
do colo do fêmur a cerca de 1,0 a 1,5 cm do pequeno 
trocanter, se inicia a fresagem do canal femoral com a 
fresa reta FR.10.1 mais delgada no quadrante póstero 
medial do fêmur. 

As fresas retas possuem um desenho cônico 
semelhantes ao canal femoral e ao desenho do 
implante.

A fresagem com a fresa reta FR.10.2 mais larga permite 
uma abertura maior do canal femoral, que facilita de 
sobremaneira a utilização das raspas femorais que 
serão a seguir utilizadas.
A fresa reta deve ser introduzida em toda sua extensão 
no interior do canal femoral.

FR.10.1

FR.10.2
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Raspadores
As raspas femorais RP.9.0/0.5/0/1/2/3, em conjunto 
com o cabo RP.9, deverão ser utilizadas de forma 
progressivas de 0 até 3, obedecendo ao planejamento 
pré-operatório.

As marcas na raspa correspondem à altura em que 
o implante femoral definitivo deve ser introduzido 
no canal femoral, conforme a determinação pré-
operatória. O orifício mais distal existente no corpo das 
raspas femorais é utilizado para extrair o corpo desta, 
se por ventura ocorrer qualquer acidente durante a 
fresagem.
Para que as raspas femorais possam se coaptar  
bem na região do trocanter maior, deve se escarificar 
bem esta região com as próprias raspas femorais. A 
abertura adequada na região trocanteriana facilita a 
introdução do implante em valgo.

Raspa Teste e Cabeça de teste
As raspas femorais permitem a colocação da 
cabeça de teste TT.18.Ref, acoplada à ela para a 
determinação do comprimento do colo do membro 
que está sendo operado, e com isto, propiciar uma 
equalização deste.

Após a preparação adequada do canal femoral, é 
possível visualizar um canal perfeito e homogêneo 
próprio para a cimentação e introdução do implante 
definitivo.

RP.9

RP.9.0/05/1/2/3

TT.18.REF
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Teste do Plug Intramedular
Após retirada da  Raspa/teste do canal medular, o teste plug intramedular é introduzido no interior do canal 
femoral com a utilização de um fio guia FG.20 escalonado até a marca de 160 mm, que corresponde ao tamanho 
do implante adicionado com a distância do centralizador distal. O fio guia é acoplado ao plug intramedular 
TT.44.10/12/14/16/18/20 por um sistema de rosca, que facilita a sua retirada com o auxilio de uma chave "T" CH.9.

A medida do plug intramedular pode ser determinada com a utilização dos templates no pré-operatório, com a 
utilização dos testes do plug intramedular TT.44.10/12/14/16/18/20, ou com a introdução dos impactores retos no 
interior do canal femoral no intraoperatório até se obter resistência a sua progressão.

FG.20

CH.9

TT.44.REF

TT.44.1020 18 16 14 12
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Plug intramedular
O plug intramedular 133.10/12/14/16/18/20 previne 
a progressão do cimento distal ao implante, permite 
a pressurização do cimento, favorecendo uma 
distribuição mais uniforme e diminuindo o stress entre 
o cimento e o osso medular.

A medida do plug intramedular  pode ser determinada 
com a utilização dos templates no pré-operatório, 
com a utilização dos testes do plug intramedular 
TT.44.10/12/14/16/18/20, ou com a introdução dos 
impactores retos no interior do canal femoral no 
intraoperatório até se obter uma resistência a sua 
progressão.

Os plugs intramedulares são apresentados de Ø10 a 
Ø20 mm, com uma escala progressiva de 2 em 2 mm.

O plug intramedular  é introduzido no interior do 
canal femoral com a utilização de um fio guia FG.20 
escalonado até a marca de 160 mm, que corresponde 
ao tamanho do implante adicionado com a distância 
do centralizador distal. O fio guia é acoplado ao plug 
intramedular por um sistema de rosca, que facilita a 
sua retirada com o auxilio de uma chave "T" CH.9.

Impactores de enxerto
Os impactores de enxerto reto IP.34.10/12/14/16/18/20 
são utilizados principalmente nas cirurgias de 
revisão. Nestes casos não se deve retirar o fio guia, 
pois o impactor de enxerto é canulado, e portanto é 
guiado pelo fio guia, para não ocorrer falso trajeto na 
impacção.

133.REF

FG.20

IP.34.20

IP.34.18

IP.34.16

IP.34.14

IP.34.12

IP.34.10
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Os impactores de enxerto são acoplados ao cabo IP.35 
e devem ser utilizados de forma progressiva.
Sem a retirada do fio guia, os impactores de enxerto 
IP.36.0/0.5/1/2/3, que apresentam o mesmo perfil da 
haste femoral, são utilizados no interior do enxerto 
previamente colocado, para desenhar previamente a 
haste a ser utilizada. Estes também apresentam um 
perfil que permite a passagem do fio guia pelo seu 
interior.

Correto posicionamento
A determinação da altura do componente femoral a ser 
introduzido é representada pelas marcas existentes na 
lateral do corpo do raspador e do impactor de enxerto, 
sendo que a distância existente entre os dois  riscos 
horizontais representada por uma linha vertical é o 
quanto o implante definitivo pode migrar distalmente.

IP.36.05

IP.36.1

IP.36.2

IP.36.3

IP.35

IP.36.0

IP.36.A
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Cabeças de teste
Após a colocação do impactor de enxerto, utiliza-se as cabeças de teste TT.18.Ref -  amarela (colo curto), 
vermelha (colo médio), azul (colo longo) e verde (colo extra-longo), excepcionalmente podendo utilizar a cabeça 
de prova com colo extralongo. As dimensões das cabeças de teste são de Ø22,25 mm, Ø26,0 mm ou Ø28,0 
mm, conforme o acetábulo que se está utilizando.

Lembrando que a cabeça de Ø22,25 mm apresenta-se apenas com colo médio e longo.

TT.18.22.M/L

TT.18.22.S/M/L/XL/XXL

TT.18.22.S/M/L/XL

Centralizador
O centralizador confeccionado em PMMA é colocado 
na haste femoral definitiva com dígito pressão até que 
fique fixo.

As vantagens da utilização do centralizador são:
• Desliza na manta de cimento;
• Uniformiza a espessura do cimento;
• Mantém uma compressão constante na interface
cimento/implante.
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Cimentação
Após a preparação do canal femoral com lavagem 
e secagem do mesmo, se introduz o cimento ósseo 
com a utilização do injetor de cimento e com o 
auxilio do pressurizador femoral, que permite uma 
maior penetração do cimento dentro do tecido ósseo 
femoral e sua aplicação com pressão constante em 
um ambiente hermeticamente fechado.
Introduzir a haste femoral cimentada ALPHA com o 
centralizador colocado. Após a colocação do implante 
femoral, antes da redução, coloca-se as cabeças de 
testes (coloridas) e faz os testes de abdução, adução, 
pistonagem, flexão e rotação externa em extensão.

Após os testes de comprimento dos membros e 
dedutibilidade dos implantes, coloque a cabeça 
protética de Ø22,25mm, Ø26,0mm ou Ø28,0mm com 
a altura do colo já definida.

Finalmente se faz as manobras de redução dos 
componentes protéticos, que devem ser feitas 
de maneira suave, e se testa definitivamente a 
estabilidade obtida.
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