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Abstract  
 

One of the diseases that affect many older people is osteoporosis and one of the major 

consequences of this disease is vertebral body fracture, because osteoporosis is a disease where 

bone density decreases and the trabeculae are also affected by this disease, became more thin 

and long and some of them disappear. So the vertebrae is more brittle and fragile, which rise the 

probability of fractures that is a serious matter and can cause a lot of pain in the spine of the 

patient.  

With these problems becomes essential develop methods to better understand this disease which 

may prevented the fractures, that is, the osteoporotic patient and most likely to suffer a fracture 

will be treated before the fracture occurs. Improving the life quality of the patient and economically  

not only wins the patient but also hospitals and Government.  

The finite element (FE) model arise as an opportunity that can make a significant contribution to 

the development of methods that can help in medicine more precisely in this field. So the main 

goal is trying to find a methodology for define a vertebral failure criterion.  

We developed a FE model through CT (Computerized Tomography) scan images of a healthy  

human vertebrae and with a bone remodelling model assigned the vertebral material properties .  

The bone remodelling bone has several parameters that are defined by the user, the parameters  

are adjust over the time until we find the healthy case. 

From a previous work that find a relationship that would simulate osteoporotic models using the 

bone remodelling model, where the reference parameter and that who would be changed, would 

be a parameter directly related to bone density. Them was possible simulated different  

osteoporotic cases and compare them, this comparison was made using a failure criterion set for 

vertebral fractures. 

It was possible to realize the most critical areas and these regions are coincident with the CT 

scan images of a vertebrae that suffered a fracture. The higher the degree of osteoporosis, higher 

the area affected, defined by the failure criterion, and consequently more likely of fracture.  
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Resumo  
 

Uma das doenças que mais afecta pessoas idosas é a osteoporose, sendo uma das principais  

consequências desta doença a fractura de corpos vertebrais, devido à diminuição da densidade 

óssea que a caracteriza e que afecta as trabéculas do osso, tornando-as mais finas e longas, no 

limite algumas podem acabar por desaparecer. Assim a vértebra fica mais frágil o que a torna 

mais propensa a fracturas, essas fracturas podem provocar muitas dores na coluna do paciente.   

Torna-se então fundamental desenvolver métodos que tentem perceber melhor esta doença e 

que possam evitar as fracturas, ou seja, o paciente com osteoporose e, portanto, com maior 

probabilidade de sofrer uma fractura seja intervencionado antes de esta ocorrer, ganhando 

qualidade de vida.  

Para tal os modelos de elementos finitos (EF) surgem como uma ferramenta que pode dar um 

contributo importante para o desenvolvimento de metodologia, sendo que estas podem ser 

implementadas no contexto clínico. Assim o nosso principal objectivo passou por tentar encontrar 

uma metodologia que pudesse definir um critério de falha para a vértebra, em que através desse 

critério fosse possível definir a probabilidade de fractura da mesma.  

Foi desenvolvido um modelo de EF através de imagens de TAC (Tomografia Axial 

Computorizada) de uma vértebra humana saudável e do apoio de um modelo de remodelação 

óssea, desenvolvido pelo grupo de investigação do IST. O modelo de remodelação óssea tem 

vários parâmetros que são definidos pelo utilizador, ao longo do trabalho vão sendo ajustados 

até encontrarmos o caso saudável. 

Depois de fixar esses parâmetros e através de uma relação encontrada na literatura foi possível 

fazer a simulação de casos osteoporóticos, utilizando um dos parâmetros do modelo que está 

directamente relacionado com a densidade óssea.   

Com o critério de falha definido foi possível comparar os casos osteoporóticos com o caso 

saudável, com esta análise encontramos as áreas críticas da vértebra à fractura. Podemos 

afirmar que a zona anterior da vértebra é a mais crítica, o que coincide com as imagens de TAC 

de vértebras fracturadas, nos casos menos críticos a fractura começa nessa região propagando -

se para o resto do corpo vertebral nos casos mais severos. Quanto maior o grau de osteoporose 

maior a região afectada, definida pelo critério de falha, e consequentemente maior a 

probabilidade de fractura. 
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Vertebroplastia e Cifoplastia 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO  

Com o aumento da esperança média de vida da população, a população está a envelhecer, e 

consequentemente muitos problemas de saúde associados ao envelhecimento estão a aparecer.  

Uma patologia associada à população idosa é a osteoporose, caracterizada pela diminuição de 

densidade óssea.  

A osteoporose afecta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo e uma das suas 

principais consequências são fracturas, num total de 8.9 milhões anualmente. Na União Europeia 

em 2010 cerca de 27.5 milhões de pessoas sofriam de osteoporose e foram registadas cerca de 

520 mil fracturas vertebrais. [1][2] 

A motivação deste trabalho surge assim na tentativa de dar resposta a este problema de saúde,  

a fractura de corpos vertebrais, seria muito importante prevê-lo e tentar tratá-lo antes do seu 

aparecimento. Porque o importante é a qualidade de vida do paciente, para tal seria importante 

entrevir antes do problema se desencadear, para minimizar as suas sequelas e a dificuldade de 

tratamento associado a essa patologia.  

Para tentar dar resposta a este problema os modelos computacionais podem ser uma solução, 

pois permitem simular e tentar prever a anatomia de um dado segmento do corpo humano e 

consequentemente o desenvolvimento de uma dada patologia associada ao mesmo. Nasce 

assim a oportunidade de tentar perceber como aplicar estes modelos no contexto hospitalar.  

A aplicação dos modelos computacionais passa pela ajuda na decisão do médico, tentando 

prever quando pode ocorrer uma fractura, para se poder intervir mais cedo e evitar que esta 

ocorra, sendo que a intervenção precoce traz imensas vantagens não só para o paciente, mas 

também para a equipa médica e consequentemente para o hospital.  

Comecemos por explorar as vantagens para o hospital, passam não só pela diminuição de custos 

e poupança de recursos hospitalares e humanos, mas também como o paciente é 

intervencionado antecipadamente e de uma forma programada, evita maiores complicações que 

possam advir da fractura e da cirurgia para o seu tratamento. Isso faz com que o paciente possa 

ter uma recuperação mais rápida, evitando assim permanecer no hospital por um longo período 

de tempo. 

Para o paciente o principal ganho é qualidade de vida, pois ao ser intervencionado mais cedo 

evitam-se complicações futuras que possam advir de uma fractura e que fiquem sequelas para 

o resto da vida. O paciente tem uma recuperação muito mais rápida quando comparada com a 

recuperação após a farctura, é muito menos doloroso para o paciente e pode voltar mais 

rapidamente para a sua vida activa.  
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1.2 OBJECTIVO  

O nosso objectivo é tentar com o apoio de modelos de elementos finitos (EF) analisar casos 

patológicos de osteoporose e tentar prever a probabilidade de fractura da vértebra. Sendo 

fundamental encontrar um critério de falha para definir essa probabilidade e identificar as zonas 

mais críticas.  

O ponto de partida é um modelo geométrico criado através de imagens de Tomografia Axial 

Computorizada (TAC). Com esse modelo desenvolvemos um modelo de EF e com o apoio de 

um modelo de remodelação óssea desenvolvido por um grupo de investigação do IST é possível 

fazer a simulação de casos osteoporóticos. 

Com o critério de falha definido é possível fazer uma comparação entre o caso saudável e os 

casos osteoporóticos, percebendo assim a relação entre o critério estabelecido e a probabilidade 

de fractura. Um outro ponto fundamental é a identificação das regiões afectadas e a comparação 

com as imagens de TAC de fracturas de corpos vertebrais osteoporóticos.  

1.3 ESTRUTURA DA TESE  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos: 1. Introdução, 2. Revisão Bibliográfica, 3. 

Modelo Computacional, 4. Resultados e Discussão, 5.Conclusões e Trabalhos Futuros.  

No primeiro capítulo apresentamos a motivação desta tese, os objectivos e um resumo do 

trabalho que irá ser apresentado posteriormente.  

Na Revisão Bibliográfica (no capítulo 2) vai ser introduzido sucintamente a anatomia e função da 

coluna vertebral e a biomecânica da mesma, para perceber melhor como funciona a coluna e em 

que medida a fractura de uma vértebra é algo muito grave para o ser humano. Vai ser 

apresentada a remodelação óssea e a importância de perceber este processo na decisão de 

como atribuir as propriedades dos materiais nos modelos de EF. Para essa atribuição das 

propriedades vão ser introduzidos alguns modelos computacionais de remodelação óssea que 

já foram desenvolvidos. Um outro tópico que vamos expor é a osteoporose e uma das suas 

principais consequências, as fracturas vertebrais, no seguimento das fracturas perceber quais  

os tratamentos para estes casos e em que medida os modelos de EF podem ajudar nesta área.  

No capítulo 3, vamos descrever como foi implementado o modelo computacional de EF e como 

foi utilizado o modelo de remodelação óssea. No capítulo 4, vamos apresentar os resultados 

obtidos para o caso de uma vértebra saudável, os casos osteoporóticos simulados e por fim a 

comparação entre eles através do critério de falha estabelecido. 

Finalmente, as conclusões serão debatidas e por fim apresentamos algumas sugestões para 

trabalhos futuros que podem ser explorados e ajudar no estuda desta área.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o aumento da esperança média de vida surgem cada vez mais problemas da saúde 

associados à coluna, tais como fracturas, sendo que essas fracturas na maioria dos casos ocorre 

na população mais idosa e que sofre de osteoporose, ou seja, tem uma menor densidade óssea 

em comparação com um indivíduo saudável.  

A osteoporose é caracterizada pela baixa massa mineral óssea e uma deterioração da 

microarquitectura do tecido ósseo, consequentemente aumenta a fragilidade do osso e aumenta 

o risco de fractura. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

A osteoporose afecta cerca de uma em cada três mulheres pós-menopausa e um em cada cinco 

homens, o que corresponde a 200 milhões de pessoas em todo o mundo. A osteoporose causa 

mais de 8,9 milhões de fracturas por ano globalmente, sendo que mais de 50% ocorrem na 

Europa e no continente americano. [1] 

A osteoporose é uma doença com elevada relevância pois uma das  suas principais  

consequências são fracturas que podem ocorrer em várias zonas do corpo, as principais são na 

coluna, na anca e no pulso.   

Estima-se que uma em cada duas mulheres e um em cada quarto homens, com mais de 50 

anos, venha a desenvolver uma fractura ao longo da vida, caso já tenham tido uma fractura 

anteriormente o risco de uma nova fractura aumenta de 2 para 5 vezes. Estima-se que na Europa 

em 2025 cerca de 20% a 25% da população com mais de 65 anos irá sofrer uma fractura devido 

a diminuição de massa óssea que ocorre com o envelhecer do ser humano. [1] 

As fracturas associadas à osteoporose estão intimamente relacionadas com a morbilidade e 

mortalidade da população mais idosa, como tal esta doença é bastante preocupante a nível social 

e económico.  

Figura 2.1 - Diferença entre uma vértebra saudável e uma vértebra de uma pessoa com perda de 

densidade óssea. 
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Cerca de 25% das mulheres que já passaram pela menopausa sofreram fracturas vertebrais ,  

sendo que estas fracturas provocam dor crónica incapacitante e isto leva a que a actividade 

normal da pessoa seja afectada. [3] A fractura da vértebra por compressão devido à osteoporose 

é responsável por 27% das fracturas registadas quer em homens quer em mulheres por ano.  

Sendo que a fractura das vértebras em muitos dos casos nem é detectada, só aproximadamente 

30% dos casos é detectado clinicamente. [4] 

Na União Europeia foi estimado em 2010 que cerca de 22 milhões de mulheres e 5,5 milhões de 

homens teriam osteoporose e foram registados cerca de 520 mil fracturas vertebrais. O impacto 

económico desta patologia foi estimado num valor aproximadamente de 37 biliões de euros 

sendo que as fracturas incidentes representam 66% dos custos, as frac turas de longa duração 

29% e 5% são custos em medicação para prevenção. [2] 

2.1 COLUNA VERTEBRAL: ANATOMIA E FUNÇÃO 

A coluna vertebral é uma estrutura mecânica complexa composta por vértebras, discos 

vertebrais, tendões e músculos. [5] A coluna vertebral é composta por uma série de ossos, as 

vértebras, que protegem e circundam a medula espinhal, permitem movimento, suportam a 

cabeça e servem de ponto de ligação para as costelas, a cintura pélvica e os músculos das 

costas.   

No início do seu desenvolvimento, um ser humano tem 33 vértebras. No entanto, algumas dessas 

vértebras fundem-se e, tipicamente, restam 26 vértebras distribuídas por 5 regiões da coluna  

como está ilustrado na Figura 2.2[6]:  

 - Região cervical: 7 vértebras cervicais na zona do pescoço;   

- Região torácica: 12 vértebras torácicas na cavidade torácica;   

- Região lombar: 5 vértebras lombares na parte inferior das costas;   

- Sacro ou região sacral: 1 vértebra com origem na fusão de 5 vértebras originais;   

- Cóccix: 1 vértebra com origem na fusão de 4 vértebras. Zona terminal da coluna Vertebral. 
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Pela Figura 2.2 também é possível visualizar as 4 curvas normais da coluna, sendo estas curvas 

responsáveis pelo aumento da sua resistência, ajudam a manter o equilíbrio na posição vertical,  

absorvem o choque enquanto andamos e corremos e ajuda a proteger as vértebras de fracturas.  

[7] 

As vértebras cervicais, torácicas e lombares são móveis ao contrário da região sacral e do cóccix. 

Desde a segunda cervical até a região sacral, entre cada vértebra existem os discos 

intervertebrais. Cada disco tem um anel de fibrocartilagem e uma parte mais macia, polposa e 

altamente elástica no seu interior. É devido aos discos que formam juntas e essa condição resulta 

na possibilidade de vários movimentos pela coluna vertebral e são também muito importantes 

para absorver choques verticais. [7] Nesta tese as vértebras que vão ser estudadas vão ser as 

vértebras lombares, mais especificamente a vértebra L1. A escolha desta vértebra deve-se ao 

facto de a zona que suporta o peso da nossa região superior do corpo ser a região lombar, ou 

seja, o nosso centro de massa encontra-se nesta zona. Assim foi escolhida esta região, um outro 

factor que também contribuiu para esta escolha advém de um dos objectivos desta tese, tentar 

perceber melhor a osteoporose e as consequentes fracturas que ocorrem nas vértebras devido 

a esta patologia, foi assim escolhida uma das vértebras mais afectadas para fazer esse estudo. 

Apesar das semelhanças, há algumas diferenças nas vértebras de acordo com a sua localização, 

sendo que essa diferença é importante para a função que desempenham. Apesar disso, uma 

Figura 2.2 - Anatomia da coluna vertebral. [7] 
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vértebra normal consiste em duas partes, a parte central, o corpo, e a parte posterior, o arco 

vertebral, como podemos observar na Figura 2.3. Todas as vértebras têm um orifício com forma 

triangular que são as paredes do canal da medula espinal que faz a ligação do sistema nervoso 

do cérebro para o resto do corpo, sendo por isso uma protecção muito importante para este 

sistema. [8]  

    

A parte do corpo tem, dito de uma forma mais lata, uma forma cilíndrica com um diâmetro lateral 

com cerca de 40-50 mm e um diâmetro sagital com 30-35 mm [9]. A parte exterior é composta 

por uma fina camada de osso cortical, aproximadamente de 0.35 mm na parte lateral sendo que 

na parte superior e inferior do corpo vertebral essa camada é ligeiramente mais espessa tendo 

aproximadamente 0.5 mm. A parte interior é osso trabecular, sendo este mais poroso o que faz  

com que a vértebra seja mais flexível e tenha uma a maior resiliência. [9] [10] 

Figura 2.3 - Anatomia esquelética de uma vértebra lombar, à esquerda em vista de topo, e à 

direita vista de lado. [7][62] 

Figura 2.4  Diferença entre a parte cortical e trabecular da estrutura óssea da 

vértebra. Adaptado de [63]. 



7 
 

2.1.1 Biomecânica da coluna vertebral 

No corpo humano existem 3 estruturas fundamentais, os músculos que proporcionam o 

movimento do corpo, os ossos que permitem que haja esse movimento e o sistema nervoso que 

o controla. Uma outra estrutura que desemprenha um papel importante no movimento são as 

articulações, estas têm como função impedir que haja fricção entre os ossos, enquanto os 

movimentos ocorrem, na coluna existem ligamentos e articulações que limitam o movimento de 

cada segmento.  

É devido a todos estes factores que a coluna vertebral desempenha um papel importante como 

estrutura biomecânica pois tem 4 papéis: estabilização, flexibilidade, movimento e protecção das 

estruturas adjacentes, de serem danificadas por forças e pelo movimento. A região lombar tem 

o papel mais relevante no que toca a estas funções pois é a estrutura que suporta a maioria dos 

carregamentos, forças e momentos e por outro lado oferece uma grande mobilidade ao corpo 

humano. 

A capacidade que uma estrutura tem para carregar cargas depende da sua geometria, das 

condições da aplicação de carga na estrutura e das propriedades mecânicas dos materiais que 

constituem a estrutura. Neste caso a resistência mecânica depende princ ipalmente da geometria 

da vértebra, da estrutura interna da matriz do osso trabecular, das condições de carregamento 

da vértebra pelas estruturas adjacentes das estruturas da coluna (discos intervertebrais) e das 

propriedades do tecido cortical e trabecular do osso. 

No segmento lombar podemos encontrar 3 movimentos distintos: rotação axial, flexão lateral e 

flexão/extensão, estes 3 movimentos definem a amplitude de movimento (ROM,  range of motion) 

de cada segmento lombar como podemos ver na Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 - Referencial para um segmento de duas vértebras e todos os movimentos possíveis 

com a identificação dos respectivos planos anatómicos. [57] 
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Na Figura 2.6, podemos ver quais os valores limites da amplitude de cada movimento. Sendo 

que estes valores dependem de diversos parâmetros tais como, geometria, hidratação, idade,  

degeneração ou rigidez dos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais têm um papel muito 

importante na mobilidade, o seu tamanho influência a amplitude máxima possível  para cada 

segmento, sendo que na região lombar a altura dos discos é maior e consequentemente esta é 

a região com maior mobilidade. [6] 

 

 

Como já foi referido a amplitude de movimentos feita pela coluna vertebral é fortemente 

influenciada pelos discos intervertebrais assim quando estes sofrem alguma alteração a 

amplitude permitida pela coluna vertebral também sofre alterações. A pressão nos discos varia 

de acordo com os movimentos efectuados, de acordo com a nossa posição e com as actividades 

efectuadas como se pode visualizar na Figura 2.7. 

Figura 2.6 - ROM para as três rotações de cada segmento lombar. [6] 

Figura 2.7 - Pressão nos discos intervertebrais de acordo com a posição. [58] 
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2.2 REMODELAÇÃO ÓSSEA 

O osso é um tecido dinâmico e activo, e pequenas mudanças na arquitectura do osso ocorrem 

continuamente. Ao longo de uma semana 5-7% da nossa massa óssea é reciclada. No esqueleto 

humano ocorre formação de osso e reabsorção do mesmo, este processo tem o nome de 

remodelação óssea, as células responsáveis por este processo são os osteoblastos e os 

osteoclastos. Em adultos saudáveis a massa óssea não varia, isto acontece, pois, o rácio da 

formação e reabsorção de osso ser igual. [11] 

A remodelação permite que o esqueleto mantenha a forma, qualidade e o tamanho graças a 

constante deposição de osso após a reabsorção. Neste processo são reparadas pequenas 

microfracturas e a estrutura é modificada em resposta as forças biomecânicas a que o esqueleto 

está sujeito. Para além disso ainda permite a homeostasia mineral, principalmente de cálcio e de 

fosfato. 

O osso é composto por dois tipos de células, os osteoclastos e osteoblastos e por uma matriz 

extracelular, maioritariamente mineralizada, fibras de colagénio e água. O esqueleto é composto 

por dois tipos de osso que apesar de terem a mesma composição química apresentam diferentes 

estruturas arquitetónicas. O osso cortical, que constitui 80%  da massa do esqueleto, é denso e 

compacto, tem um rácio de remodelação mais lento, tem uma elevada resistência à flexão e 

torção, e constitui a parte exterior das estruturas que formam o esqueleto. O osso trabecular 

constitui 20% da massa do esqueleto, mas constitui 80% do seu volume, isto deve-se ao facto 

de este tipo de osso ser menos denso, mais elástico e tem uma maior taxa de remodelação 

comparativamente ao osso cortical. Tem um papel mais importante na função metabólica do 

nosso organismo, em casos graves de défice de alguns minerais, o osso trabecular funciona 

como o primeiro fornecedor dos mesmos. Contribui para o suporte mecânico, esse papel é 

notório no que toca às vértebras, vários estudos realizados neste âmbito comprovam que o osso 

trabecular nas vértebras tem um maior contributo para a sua resistência à fractura. [12] [13] 

Figura 2.8 - Esquema das várias fases da remodelação óssea. [27] 
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O processo de remodelação óssea é controlado por várias factores, tais como interação de forças 

mecânicas, hormonas, citoquinas, prostaglandinas e factores de crescimento. O processo é 

iniciado com a deposição de células de revestimento, a fase de activação como podemos ver na 

Figura 2.8. 

De seguida, na fase de reabsorção as células osteoclásticas começam por reabsorver o osso, 

formando uma cavidade onde futuramente os osteoclastos se vão estabelecer e formar novo 

osso, dando origem a osteócitos. Ocorre a acidificação da lacuna, esta lacuna tem a designação 

de lacuna de Howship, através da produção de protões H+ e de aniões Cl-, ocorrendo a 

dissolução dos cristais de hidroxiapatite, que fazem parte da parte mineral da matriz óssea. 

Seguidamente ocorre a degradação total da fase orgânica por acção de várias enzimas. [14] 

A fase de reversão ocorre durante a transição entre a fase de reabsorção e de formação, durante 

esta fase células percursoras de osteoblastos que estão presentes na lacuna de Howship são 

recrutados para iniciar a formação óssea. Na fase de formação os osteoblastos activos sintetizam 

a matriz orgânica e controlam a mineralização. Depois da fase de formação chegar ao fim a 

maioria dos osteoblastos sofre apoptose, cerca de 50–70%, e os restantes dá origem a osteócitos 

ou a células de revestimento. [14] 

2.2.1 Modelos da Remodelação Óssea  

A dependência da morfologia do osso em relação às cargas aplicadas foi descrita por Julius  

Wolff, a lei de remodelação óssea de Wolff a qual descreve que o osso trabecular se adapta às 

cargas a que é sujeito. [15]  

Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos nas últimas décadas para tentar perceber 

como funciona a formação de osso, com o objetivo de encontrar modelos que simulem com maior 

proximidade da realidade as suas propriedades mecânicas e o valor da densidade óssea em 

cada região. As primeiras abordagens destes modelos matemáticos optaram por desenvolver 

modelos em que o osso tinha propriedades isotrópicas, pois é mais simples e fácil de simular, 

porém o osso é um material mais complexo, tendo propriedades ortotrópicas, ou seja, não é 

homogéneo nem isotrópico, em que as propriedades do material podem variar de acordo com a 

direcção se as cargas aplicadas também variarem de direcção. Nos modelos isotrópicos as 

propriedades mecânicas são iguais à densidade óssea em cada ponto, como foi desenvolvi do 

por Weinans et al. [16].  

Para tentar melhorar estes modelos e tentar ter modelos matemáticos que simulassem com 

maior precisão o osso humano, com vista a tentar simular as adaptações que a arquitectura do 

osso sofre foram feitos progressos com estudos de Fernandes et al. [17] e com Pothuaud et al. 

[18]. Sendo que estes modelos puderam ser desenvolvidos devido aos avanços tecnológicos que 

temos assistido, permitem que cálculos bastante complexos sejam feitos muito mais rapidamente 

devido ao poder computacional que temos nos dias de hoje.  
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Estes modelos matemáticos aplicados a modelos computacionais não só permitem a avaliação 

de casos clínicos pós intervenção cirúrgica, mas também podem vir a ser uma ferramenta muito 

importante para tentar prever futuras alterações biológicas no osso. É o caso da remodelação 

óssea, que tem um papel muito importante nas alterações das propriedades do material que são 

aplicadas nos modelos de elementos finitos, sendo que podemos usar esses modelos para tentar 

prever a falha do material.  

No caso do presente trabalho o objectivo é desenvolver uma ferramenta que posso ser usada na 

prática clínica, a qual possa ajudar os médicos na tomada de decisão na avaliação de casos 

clínicos, como ferramenta de suporte. Neste caso aplicado a uma patologia concreta, a 

osteoporose e as fracturas que pode provocar nos pacientes com esta patologia.  

2.3 OSTEOPOROSE 

A osteoporose é a doença óssea metabólica mais prevalente, sendo por isso de grande interesse 

tentar perceber melhor esta patologia, as suas consequências e o que pode ser feito para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com esta doença.   

Apesar de a diminuição da massa óssea ser a alteração mais relevante na osteoporose, outras  

alterações também são registadas em pacientes com esta patologia, tais como alterações na 

qualidade do osso e alterações no rácio de remodelação óssea, ocorrendo mais absorção que 

formação óssea. A diminuição da massa óssea pode ocorrer na região trabecular, verificando -se 

um aumento da porosidade o que leva a defeitos na microarquitectura do tecido ósseo, como se 

pode observar na Figura 2.9  e consequentemente causa fragilidade no osso e aumenta a 

vulnerabilidade a fracturas, e/ou no osso cortical. [19] [20] 

 

 

Figura 2.9 - Osso normal vs Osteoporótico. Estas imagens foram obtidas através de microscopia electrónica 

de varrimento de b iopsias de um paciente saudável e outro com osteoporose. [27] 
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A perda de massa óssea e a diminuição da sua resistência pode dever-se a diversos factores[20]:  

a) Não ser atingido o pico óptimo de massa óssea enquanto jovem adulto 

b) Depois de ter sido atingido o pico de massa óssea ocorrer excessiva reabsorção de osso 

c) Durante a remodelação não haver uma resposta normal no que toca à formação de osso.  

O facto de algumas vezes não ser atingido o pico médio de massa óssea normal para um adulto 

e que levam a que não seja desenvolvido um esqueleto forte, pode dever-se a vários factores 

como podemos ver na Tabela 2.1, onde também podemos ver os diferentes agentes que 

contribuam para a ocorrência de fracturas. [21] 

 

Tabela 2.1 - Causas da perda de massa óssea e das fracturas na osteoporose. 

Incapacidade de desenvolver um 

esqueleto forte 

Perda de osso devido a excessiva 

reabsorção  

Genética – limite no crescimento do esqueleto 

ou reabsorção óssea anormal 

Decréscimo da produção de hormonas 

sexuais  

Nutrição – deficiência de nutriente como 

cálcio, fósforo e vitamina D e uma nutrição 

pobre no geral 

Deficiência de cálcio e vitamina D, aumento 

da hormona paratiroideia  

Estilo de vida – falta de exercício e tabagismo Excesso de produção de factores locais de 

reabsorção 

Incapacidade para repor o osso perdido 

devido a uma formação debilitada 

Aumento da tendência para quedas 

Perda de habilidade para replicar as células 

ósseas com a idade 

Perda de força muscular 

Decréscimo na produção de factores de 

crescimento  

Reflexos lentos e pouca acuidade visual  

Perda local de factores de crescimento  Medicação que prejudica o equilíbrio   

 

Em relação às causas da osteoporose estas podem ser classificadas como primária e 

secundária, sendo que a primeira é muito mais comum e deve-se à normal perda de massa 

óssea relacionada com o envelhecimento do ser humano. A osteoporose primária é classificada 

como de tipo I e tipo II. A osteoporose secundária resulta da presença de outras doenças ou 

condições que predispõe à perda de massa óssea, sendo classificada como tipo III.  [20][22] 

A osteoporose tipo I ou osteoporose pós-menopausa é uma doença óssea bastante comum em 

mulheres no período pós-menopausa e é causada principalmente pela deficiência dos níveis de 

estrogénio que ocorrem na menopausa, esta hormona sofre um decréscimo na sua produção 

nesta fase da vida da mulher. No caso da osteoporose tipo II esta está relacionada com a perda 

de massa óssea devido ao envelhecimento aparecendo tanto em mulheres como em homens.  
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No caso da osteoporose secundária, tipo III, como já foi referido em cima é uma condição 

resultante de outras doenças já existentes no indivíduo, ou seja, é uma complicação secundária 

de outras condições médicas, consequência de mudanças na actividade física, ou resultados 

adversos de intervenções terapêuticas para certas doenças, como podemos ver na Tabela 2.2. 

[20] 

 

Tabela 2.2 - Doenças da remodelação óssea 

Osteoporose  

Primária Secundária 

 

Associada com a Menopausa 

Relacionado com o envelhecimento 

Induzida por glucocorticoides 

Induzida por imobilização 

Osteodistrofia renal 

Osteopetrose 

Doença de Paget 

 

Em 1994 a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um relatório sobre a avaliação do 

risco de fracturas e da sua aplicação para o diagnóstico de osteoporose pós -menopausa, o 

critério utilizado para o diagnóstico era baseado na medição da dens idade mineral óssea (DMO).  

[23] 

DMO é descrita na maioria dos casos como um índice T (T-score) em que as unidades são 

expressas em número de desvios-padrão (DP), ou seja, o T-score descreve a diferença entre a 

massa óssea actual do individuo e a massa óssea da população de jovens adultos e saudáveis ,  

o pico de massa óssea para indivíduos saudáveis.  

Para a avaliação da DMO é feito uma densiometria óssea ao colo do fémur, sendo depois  

avaliado esse valor, foi definido pela OMS que para valores inferiores a -2.5 SD o individuo é tem 

osteoporose. Na Figura 2.10 podemos ver a distribuição da população em função dos valores de 

DMO. [2] 

Para fazer o diagnóstico desta patologia a uma série de passos, deve-se saber o historial clínico 

do paciente, fazer um exame físico ao paciente, exames laboratoriais e radiografias e por fim 

determinar a DMO. Depois de realizar estes procedimentos clínicos todos fazer a avaliação final 

e determinar se o paciente tem ou não osteoporose.  

No caso do exame físico, este serve por exemplo para avaliar se o indivíduo já sofreu uma 

fractura vertebral, pois muitas vezes estas são silenciosas e não provocam qualquer tipo de dor 

ou se provocam é associado a uma dor normal da coluna e desvalorizada pelo indivíduo. Estas 

podem originar deformidades visíveis da coluna e uma diminuição da altura. Os exames 

laboratoriais e as radiografias servem para despistar outros tipos de causas para a perda de 
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massa óssea, no caso de radiografias para identificar se existem ou não fracturas, não servindo 

para avaliar a DMO. 

Para determinar a DMO existem algumas técnicas disponíveis para fazer esta avaliação, são 

elas: 

 Absorciometria de raios-X de dupla energia (Dual Energy X-Ray Absorptiometry - DEXA),  

 Tomografia quantitativa computorizada (TQC), 

 Ultrassonografia quantitativa (USQ), 

 Ressonância Magnética (MRI). 

A mais utilizado é a DEXA devido à sua disponibilidade, elevada precisão e exactidão,  

capacidade de determinação da DMO numa grande diversidade de localizações e reduzida 

exposição à radiação.  

 

Porém apesar de existirem vários meios de diagnóstico estes não são 100% eficazes na 

detecção da osteoporose, pois para além de esta ser uma doença silenciosa, raramente 

apresenta sintomas antes de ocorrer uma fractura, esta não depende só da DMO e os métodos 

de imagem não são suficientemente precisos. É necessário desenvolver métodos de aquisição 

de imagem mais precisos e tentar com a ajuda dos modelos de elementos finitos combater esta 

lacuna e evitar que não seja feito o diagnóstico correcto provocando malefícios para a saúde da 

população que poderiam ser facilmente evitados.  

Figura 2.10 - Distribuição de DMO para jovens saudáveis do sexo feminino em unidades SD e os valores 

limite para a osteoporose e para valores de baixa densidade óssea.[2] 
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Segundo um relatório elaborado pela Fundação internacional de Osteoporose (IOF) e pela 

Federação Europeia das Associais e de Indústrias Farmacêuticas (EFPIA) em 2013, usando o 

critério definido pela OMS para o diagnóstico de osteoporose em 2010 cerca de 27.6 milhões de 

pessoas tinham osteoporose. Na Figura 2.11, podemos ver estes dados e como já seria de 

esperar esta doença é muito mais comum nas mulheres, do total de pessoas afectadas 80% é 

do sexo feminino. [2] 

 

A população da EU (União Europeia) ronda os 500 milhões de habitantes segundo dados de 

2010, ou seja, cerca de 5.5% da população sofre com esta doença. Como é uma patologia que 

se manifesta geralmente em pessoas com idade avançada com o envelhecer notório da 

população nas últimas décadas devido ao aumento da esperança média de vida estes valores 

nas próximas décadas vão possivelmente aumentar. Consequentemente os custos com o 

tratamento da doença e do tratamento das consequências da mesma também vão aumentar,  

torna-se assim necessário tentar minimizar tais custos e para isso é necessário fazer prevenção,  

diagnosticar mais cedo e fazer tratamentos mais eficazes.  

Não é uma doença fatal, porém é uma das principais causas para aumentar a morbilidade, pois 

é uma das principais causas de fracturas em pessoas com esta patologia e com idade avançada,  

diminuindo a qualidade de vida das mesmas. Um outro lado negativo são os custos associados, 

não só para o paciente, mas também para o Estado.  

Num relatório que analisou dados de 2010 em relação aos países da EU, definiram como 

população de risco para a osteoporose a população com mais de 50 anos, incluindo homens e 

Figura 2.11 - Distribuição da prevalência de osteoporose na União Europeia e os 5 países com a população 
mais elevada com esta doença em 2010.[2] 
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mulheres. Assim, em Portugal existem 1.762.000 homens e 2.160.000 mulheres em risco. Sendo 

que destes 590,000, segundo o critério da OMS, têm osteoporose. [24] 

Relativamente ao diagnóstico existem 26.9 equipamentos de scan DEXA por 1 milhão de 

habitantes e o tempo de espera é de 8 dias, como podemos ver na Figura 2.12. Como podemos 

ver Portugal está muito bem posicionado quer num caso quer noutro encontrando-se bem acima 

da média europeia no que toca ao número de equipamentos e abaixo relativamente ao tempo de 

espera, o que são dados muito positivos.   

No que toca ao diagnóstico para além do equipamento Portugal segue também as orientações 

para a avaliação e tratamento da osteoporose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste relatório também foram calculados os custos da osteoporose para os diferentes países,  

para esses cálculos foram tidos em conta três componentes:  

1) Custo das fracturas que ocorreram que ocorreram em 2010 (“custos do primeiro ano”),  

2) Custo das fracturas que ocorreram no ano anterior, mas que ainda representaram custo 

em 2010 (“custos de incapacidade de longo-termo”), 

3) Custo de medicação para prevenção de fracturas incluindo custos administrativos e de 

monitorização (“custos de medicação para prevenção de fracturas”).  

 

 

Figura 2.12 - Unidades de DXA/1 milhão de habitantes e tempo de espera em 2010. [4] 
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Podemos observar pela Figura 2.13, que os custos em medicação para prevenção representam 

apenas 3.5% dos custos totais sendo que a maioria dos custos advém de fracturas e dos 

consequentes custos em recuperação das mesmas. Ass im, podemos concluir que seria 

necessária uma intervenção atempada, antes de ocorrer fracturas, para evitar esses custos. 

Sendo necessário a realização de um estudo para perceber qual a melhor estratégia a adoptar,  

mas antes de pensar em custos, só em qualidade de vida já haveria ganhos ao tentar intervir 

mais cedo e evitar as fracturas. Com um seguimento médico mais regular e com medicação ou 

intervenção cirúrgica. Depois ter em conta os custos para tentar perceber se é ou não a melhor 

solução. 

Uma abordagem possível para o tratamento da osteoporose retirada de um relatório do 

Departamento dos EUA da Saúde e Serviços Humanos, representada na Figura 2.14 [25], 

podemos ver que antes de partir logo para a medicação o mais importante e se for num estágio 

inicial da doença é tentar mudar o estilo de vida. Por isso, é que é importante ser diagnosticado 

o mais cedo possível, pois a estrutura óssea ainda não se encontra muito degradada e permite 

estabilizar a sua progressão evitando agravar-se o estado do osso e a perda de densidade 

mineral óssea de uma forma progressiva.  

 

Figura 2.13 - Custos da osteoporose (€) em Portugal de acordo com a idade e género, no ano de 2010. [30] 
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Figura 2.14 - Abordagem piramidal para o tratamento da osteoporose. [31] 

 

2.4 FRACTURAS: PRINCIPAL CONSEQUÊNCIA DA OSTEOPOROSE  

O principal problema da osteoporose são as fracturas que ocorrem, a maioria dos casos são 

bastante graves, ocorrem na maioria dos casos em pessoas com osteoporose, população de 

elevado risco devido a sua estrutura óssea mais vulnerável. Consequentemente a recuperação 

é bem mais lenta, sendo que ainda se agrava mais se o caso for de uma pessoa mais idosa.  

Segundo dados de um relatório sobre a “Osteoporose na UE” em Portugal o número total de 

fracturas está previsto subir de 52.000 em 2010 para 69.000 em 2015, o que corresponde a um 

aumento de 33%. Sendo que fracturas da anca, coluna, antebraço e outras fracturas representam 

9.860, 7.805, 8.173 e 25.893, respetivamente. [24] 

Os custos da osteoporose na EU, incluindo os custos de medicação, em 2010, foram estimados 

de €37 biliões. O custo do tratamento de fracturas reincidentes representa 66% destes custos, a 

prevenção através de medicação 5% e os cuidados a longo prazo das fracturas 29%.  O número 

anual de fracturas irá aumentar de 3.5 milhões em 2010 para 4.5 milhões em 2015, o que 

corresponde a um aumento de 23%.[2] 

As fracturas da anca são as que acarretam mais custos, não só porque são as mais frequentes,  

pelo menos reportadas, pois as fracturas vertebrais muitas vezes não manifestam qualquer tipo 

de sintomas, o que leva a que em muitos casos o paciente não seja diagnosticado pois nem se 

dirige a um serviço hospitalar. Os custos elevados associados as fracturas da anca devem-se ao 

facto de estas na maioria dos casos levarem a que seja necessário a substituição do osso, 

requerendo uma prótese, que tem um custo elevado. No caso do antebraço é tratado com gesso 

Tratamento 
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e na coluna ou com um colete ou em casos mais graves com um método cirúrgico não-invas i vo 

de injecção de um material para tentar recuperar a estrutura da vértebra.  

Estes números são bastante preocupantes e por isso é que aparecem cada vez mais modelos 

para tentar prever o risco de fracturas e assim intervir antes de esta ocorrer. Como é o caso do 

FRAX, um modelo desenvolvido pela OMS para avaliar o risco de fractura dos pacientes, é 

baseado em modelos individuais dos pacientes em que é tido em conta tanto os riscos 

associados com os factores de risco clínico como também a DMO no colo do fémur. Foi 

desenvolvida tendo em conta um vasto grupo populacional, pessoas da Europa, América do 

Norte, Ásia e Austrália. O algoritmo desta ferramenta clínica dá a probabilidade de fractura em 

10 anos. A probabilidade para a fractura da anca e probabilidade de uma fractura grave (coluna,  

antebraço, anca ou ombro).  

Esta ferramenta é um bom começo, pois ter só em conta a DMO não é suficiente, mas pode ser 

feito muito mais nesta área, encontrar modelos que promovam o custo-efectividade. Com os 

modelos de elementos finitos e com o desenvolvimento de melhores métodos de aquisição de 

imagem, usando bases de dados para ter um vasto leque de casos, pode se obter algoritmos de 

previsão do risco de fractura personalizados a cada indivíduo e muito mais exacto.  

2.4.1 Fracturas vertebrais por compressão (FVCs): causas e tratamento 

A Fundação Nacional de Osteoporose nos EUA estima que mais de 100 milhões de pessoas em 

todo o mundo, e aproximadamente 30 milhões nos EUA, estejam em risco de desenvolver 

fracturas secundárias devido à osteoporose. Nos EUA, estima-se que ocorrem 700.000 fracturas 

Figura 2.15 - Consequência das fracturas de compressão no esqueleto humano com o avançar da idade. 

[19] 
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de compressão do corpo vertebral a cada ano, em que mais do que 1/3 dos casos sofre de dor 

crónica. [19] 

Apenas 25 a 35% das fracturas devido a osteopeneia são clinicamente diagnosticadas, muitas 

são assintomáticas, nem chegam a ser vistas por um profissional de saúde, em 75% dos casos 

que fizeram um raio-X e aparentava ser uma FVC foi negligenciado e dado como falso positivo.  

E em alguns dos casos em que o corpo vertebral tinha uma pequena deformidade no raio-X 

inicial colapsou com o tempo. As FVC´s representam aproximadamente 45% das fracturas 

provocadas pela osteoporose. [19] [26] [27]  

O melhor método de imagem para diagnosticar as FVC’s  é a MRI, pois tem um elevado poder 

de resolução permitindo diferenciar a gravidade da fractura, se o osso osteoporótico fracturado 

já calcificou e perceber qual a causa das dores na coluna, pois pode não ter como origem uma 

fractura vertebral por compressão. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes com fracturas de compressão têm 15% de maior risco de morte em comparação com 

os que não sofreram qualquer fractura de compressão. [28] A maioria das fracturas, cerca de 

60% a 70%, ocorre na região torácico-lombar, este segmento é entre a T12 e a L2 e é 

considerado a zona de transição entre a coluna vertebral torácica mais rígida e a coluna vertebral  

lombar que permite uma maior mobilidade. Neste trabalho a vértebra que vai ser estudada é a 

L1, por se encontrar neste segmento, sendo uma das que regista um maior número de fracuras 

de compressão. [28] 

2.4.2 Vertebroplastia e Cifoplastia 

Em pacientes com os ossos enfraquecidos devido a osteopeneia, a cirurgia convencional não é 

normalmente realizada porque os implantes de metal falham na sua fixação devido a pobre 

qualidade do osso. Para além disso, a maioria dos pacientes são idosos e/ou pessoas 

Figura 2.16 - Fracturas de compressão de vértebras lombares devido à osteoporose. A seta indica a 

vértebra que colapsou. [32] [3] 
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debilitadas, sendo que um procedimento cirúrgico desta envergadura tem um elevado risco. É 

invasivo, requere um elevado tempo de recuperação e normalmente não é recomendado. Assim 

opta-se por outras alternativas no tratamento das FVCs, existem três opções para o tratamento 

dos pacientes com esta condição: tratamento não invasivo, vertebroplastia e cifoplastia. [19] [27] 

Na maioria dos casos a abordagem clínica para o tratamento das FVCs é o tratamento não 

invasivo, que passa por repouso, analgésicos e um colete para a coluna. Seguido normalmente 

por fisioterapia para fortalecer os músculos das costas, aconselhamento para tentar prevenir 

quedas e estratégias para eliminar a dor crónica. [19] 

Normalmente a calcificação do osso após fractura demora aproximadamente 6 a 8 semanas,  

porém estudos reportaram que esse período pode ser muito superior. Em alguns pacientes com 

graves FVCs que foram tratadas com uma abordagem não cirúrgica, demostraram que não 

tiveram quaisquer melhoras a nível da dor e da qualidade de vida passadas 6 semanas. Para 

além disso, esta via de tratamento não previne a deformação da coluna devido ao colapso da 

vértebra que leva à deformidade cifótica, leva a uma marcha desequilibrada, a uma redução da 

mobilidade, dificuldade da realização de tarefas diárias e uma diminuição da performance física.  

O paciente fica mais dependente e com menor qualidade de vida o que torna necessário outra 

abordagem que evite todas estas complicações.  

Para tentar minimizar todos estes aspectos negativos foi desenvolvido um procedimento cirúrgico 

em França na década de 80, vertebroplastia. Nas ultimas décadas aumentou a sua popularidade 

sendo realizada muito mais regularmente, tanto a nível preventivo como terapêutico. [29] 

A vertebroplastia consiste na injeção de um “cimento” no estado líquido no corpo vertebral que 

colapsou e solidifica já dentro da vértebra, o “cimento” ósseo mais utilizado é o 

polimetilmetacrilato (PMMA), no corpo da vértebra, utilizando uma cânula de trabalho introduzida 

através do pedículo vértebra. Este procedimento cirúrgico é muito eficaz, pois tem resultados 

bastante imediatos, em mais de 90% dos casos verificou-se o alivio da dor. De um ponto de vista 

biomecânico, serve para manter a geometria normal da vértebra e da coluna, através do aumento 

da espessura e da resistência do corpo vertebral. [26][1] 

Como qualquer procedimento cirúrgico tem alguns riscos associados, um dos quais está 

relacionado com o material usado, PMMA, sofre uma reacção exotérmica que pode provocar 

danos neurológicos, inflamação localizada e osteonecroses. Também pode ocorrer 

extravasamento do material para o canal raquidiano provocando compressão medular ou para o 

sistema venoso. Para tentar diminuir o extravasamento de material uma das soluções 

encontradas foi aumentar a viscosidade de baixa para média, o extravasamento do “cimento” no 

corpo da vértebra que sofreu fractura foi reduzido passando de 50% para 10%. Uma outra 

complicação é a fratura das vértebras adjacentes, depois da vertebroplastia a probabilidade de 

novas fracturas aumenta. [26][30] 

Para tratar situações mais graves e num estado mais avançado, não só de fractura e colapso da 

vértebra, mas de cifose em que a coluna já tem um elevado grau de deformação, como podemos 
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ver na Figura 2.17, foi desenvolvido um procedimento cirúrgico para tratar esses casos, a 

cifoplastia. O cirurgião introduz um balão dentro do corpo vertebral, que é insuflado com o 

objectivo de restaurar a altura do corpo vertebral, como podemos observar na Figura 2.17, com 

isto pretende-se reduzir as dores residuais resultantes da deformidade cifótica regional, tentando 

alinhar a coluna. É introduzido no interior do corpo vertebral PMMA, porém neste caso a 

probabilidade de extracasamento é muito menor em comparação com a vertebroplastia.  [31] 

 

 

Na Figura 2.18, podemos ver o resultado de uma cirurgia para tentar reparar uma FVC, como 

podemos ver os resultados são muito satisfatórios, pois a nível da geometria da vértebra 

podemos ver que é recuperada. 

 

Figura 2.17 - Visualização fluoroscópica de cifoplastia. (A) Posicionamento da agulha. (B) Insuflação do 
balão. [35] 

Figura 2.18 - Cifoplastia realizada numa mulher de 52 anos, com uma fractura na L1. (A) Raio -X realizado 
antes da operação. (B) Raio-X realizado depois da cirurgia passados 6 meses. Pelas linhas vermelhas 

podemos perceber a deformação em (A) e a recuperação da geometria em (B) da vértebra. [19] 
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Novos métodos têm sido desenvolvidos para melhorar estes procedimentos cirúrgicos e colmatar 

as falhas existentes, um dos quais é o Aumento Vertebral Orientado por Radiofrequênc ia 

(Radiofrequency Targeted Vertebral Augmentation - RF-TVA). O “cimento” injectado tem elevada 

viscosidade e é aquecido por radiofrequência, a uma taxa de injecção controlada, que permite 

um menor rácio de extravasamento em relação à vertebroplastia e a cifoplastia. [30] 

Vários estudos usando modelos de elementos finitos foram desenvolvidos para tentarem 

perceber melhor o efeito biomecânico da vertebroplastia e da cifoplastia na vértebra e em toda a 

coluna. Estes modelos são úteis para tentar perceber o que falha e o que pode ser feito de 

diferente fazendo as simulações para tentar encontrar os melhores métodos e os melhores 

materiais que resultem numa vértebra com características semelhantes â vértebra com osso 

saudável. [32] [25][33] 

2.5 CRITÉRIO DE FALHA: PREVER FRACTURAS 

Um dos principais objectivos deste trabalho foi tentar perceber como poderíamos prever a falha 

de uma vértebra, para tal e depois de uma aprofundada pesquisa na literatura percebemos que  

na maioria dos estudos o osso era tratado como um material frágil, como é o caso dos estudos 

de Chen et al. e Bessho et al. [13][34] Esta abordagem é feita devido ao facto de o osso ter uma 

resistência à tração menor que a resistência à compressão, por este motivo o osso é então 

tratado como um material frágil. 

Um dos critérios que poderia ser utilizado para tentar prever quando é que uma vértebra poderá 

fraturar é analisar a extensão principal mínima (minimum principal strain). Este critério é utilizado 

para prever a falha e analisar os resultados de estudos de EF (elementos finitos). Ficou provado 

num estudo realizado por Eswaran et al. a correlação dos valores dos testes biomecânicos e as 

medidas feitas com os resultados das análises de EF. [35][36]  

Encontramos diferentes estudos que utilizam este critério, alguns deles para além da análise de 

elementos finitos também tem a componente experimental para validar os modelos. Os trabalhos 

mais relevantes encontrados foram os estudos realizados por Eswaran et al., Mabe et al. e Fields 

et al. Destes três os dois primeiros foram os utilizados para referência na nossa análise, nestes 

trabalhos foi utilizado como critério de falha a extensão principal mínima. 
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3 MODELO COMPUTACIONAL 

Para obter o modelo geométrico que será usado como modelo para a análise de elementos finitos  

são necessários vários passos, não é um processo directo e simples, sendo que a criação da 

geometria do modelo é muito importante. Existem vários passos que tem de ser seguidos desde 

que se obtém as imagens do TAC (Tomografia Axial Computorizada) até obtermos o modelo de 

elementos finitos. 

Desde a aquisição das imagens existem cinco ideias gerais que têm de ser seguidas:  

1) Reamostragem de imagens, 

2) Segmentação das imagens da reamostragem,  

3) Ajustamentos da superfície da malha, 

4) Construção de um modelo sólido, 

5) Gerar um modelo volúmico de elementos finitos. 

Neste trabalho, foi utilizado o TAC de um paciente sem qualquer patologia, um paciente do sexo 

feminino e com 33 anos de idade, realizado na Clínica Ecorad em 2013. Tem 291 imagens de 

toda a coluna, são imagens baseadas num método de escala de cinzentos.  

Depois da aquisição das imagens de TAC, foi utilizado o software Mimics para o processamento 

da imagem e a sua segmentação, que com a ajuda do 3d-Matic, fornecem uma malha superficial 

pré-processada que permite a redução de triângulos, limita a complexidade das imagens para 

níveis suportados pelos PC’s, e a eliminação de artefactos. Um ficheiro do tipo Point Cloud foi 

obtido e importado para o Solidworks, através de uma funcionalidade deste, o Scanto3D, a malha 

superficial pode ser restaurada e suavizada. Seguiu-se a conversão para superfícies e finalmente 

para um modelo sólido. Este modelo sólido, um ficheiro do tipo Parasolid, foi importado para o 

Abaqus, onde foi criado o modelo de elementos finitos para análise.  

Depois do modelo de elementos finitos criado e da análise de convergência, foi utilizado um 

modelo com propriedades isotrópicas e a análise para os critérios de falha foi desenvolvida.  

Utilizando o modelo de elementos finitos (EF), a distribuição de densidades na vértebra que 

melhor descrevem a vértebra real foi obtida utilizando um modelo de remodelação óssea.  Desta 

forma podemos considerar propriedades ortotrópicas para o osso, na análise da fractura da 

vértebra utilizando o critério de falha adequado. Podemos ver na Figura 3.1 a descrição do 

processo realizado.  
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Figura 3.1 - Metodologia utilizada para desenvolver o modelo. 

3.1 AQUISIÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS 

Existem vários métodos de aquisição de imagem, variam desde o tempo que levam a adquirir as 

imagens, o tipo de radiação usada, entre outras características que distinguem cada método, de 

acordo com essas características vamos obter imagens com melhor ou menor resolução e a 

escolha de cada método também depende do tipo de tecido alvo que queremos observar.  

São métodos não invasivos de ajuda a diagnóstico e tratamento, permitindo assim um maior 

conhecimento do corpo humano, os mais comuns são, Raio-X, Ressonância Magnética (MRI) e 

Tomografia Axial Computorizada (TAC).    

Neste caso para a obtenção das imagens a utilizar para o desenvolvimento do modelo 

geométrico foram usadas imagens de TAC como já foi dito acima. Esta técnica, TAC, foi 

desenvolvida em 1972 por Godfrey Hounsfield. O TAC permite a aquisição de imagens de Raio-

X em 2D, de pequenas “fatias” do corpo humano. São adquiridas várias “fatias” de espessura 

reduzida e no final é reconstruída uma imagem do corpo humano em 3D, a espessura dessas 

“fatias” e outros factores (número de detectores, o tipo de feixe de raios-X, entre outros) 

conjugados vão influenciar a resolução da TAC. [37] 
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O TAC funciona da seguinte forma[38]:  

1) Uma mesa monitorizada move o paciente através de uma abertura circular do sistema 

de aquisição de imagem do CT, 

2) Enquanto o paciente está dentro da abertura, uma fonte de raio-X e um detector em 

conjunto com o sistema rodam à volta do paciente. Uma única rotação normalmente 

demora um segundo ou menos. Durante a rotação, a fonte de raio-X produz um feixe em 

forma de hélice um feixe de raios-X que passa através de uma secção do corpo do 

paciente, 

3) Detectores em linha na posição oposta à fonte de raio-X registam o raio-X que passam 

através do paciente, como uma imagem instantânea no processo de criar a imagem final.  

São registadas diferentes imagens instantâneas (de diferentes ângulos através do 

paciente) durante a aquisição de apenas uma rotação, 

4) Para cada rotação da fonte de raio-X e do detector em conjunto, os dados de cada 

imagem são enviados para um computador para a reconstrução de todas as imagens 

instantâneas individuais para formar um ou várias imagens de uma dada secção do 

paciente (“fatias”). 

 

 

 

A fonte de raios-X é composta por 2 elétrodos: um cátodo, que funciona como fonte de electrões,  

e um ânodo, que contém uma chapa metálica. Uma diferença de potencial, que normalmente 

varia ente 15 a 150 kV, dependendo da aplicação, é aplicada entre ambos e os electrões que 

tiverem energia suficiente vão ser injectados da superfície do cátodo e vão ser atraídos para a 

superfície metálica. Assim, é criado um feixe de raio-X. [37]   

Figura 3.2 - Funcionamento básico de um CT.[64][38] 
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Um factor a ter em conta é a quantidade de radiação a que o paciente é sujeito durante o TAC, 

o raios-X são um tipo de radiação ionizante e como tal podem causar danos nos tecidos de 

diferentes maneiras. Como tal há uma dose máxima a que uma pessoa pode ser sujeita por ano.  

3.2 MODELO GEOMÉTRICO  

3.2.1 Segmentação (processamento de imagens) 

Após a aquisição das imagens através do TAC é necessário fazer a sua segmentação, ou seja, 

extrair a informação relevante das imagens adquiridas. É o processo de dividir uma imagem em 

várias regiões (conjunto de “pixels”) com o objectivo de simplificar uma imagem e mudar o seu 

formato para facilitar a sua análise.  

Existem diferentes algoritmos que se baseiam em diferentes técnicas para a segmentação das 

imagens, podem basear-se na cor, intensidade, textura ou continuidade dos pixels. Este 

processo é muito útil no campo da medicina, para localizar tumores ou outras patologias, medir 

o volume de tecidos, para diagnóstico e para o estudo de estruturas anatómicas. [39] 

Neste trabalho foi utilizado o software Mimics para a segmentação das imagens de CT. Na 

obtenção de imagens de osso, neste caso uma vértebra, foi usado uma técnica de segmentação 

manual. O Mimics permite que o utilizador crie modelos baseados na escala de cinzentos destas 

imagens (unidades de Housfield nas imagens de CT). Cada pixel da imagem tem associado um 

valor na escala de cinzentos, sendo que este valor está directamente associado com a densidade 

e assim é possível fazer a distinção entre tecidos com este software. [40] [41] 

Depois de inserir as imagens DICOM no software, o utilizador define o intervalo de intensidades 

que contém a informação de interesse, neste caso osso, através do histograma de volume de 

intensidades do pixel. Assim, o utilizador está a aplicar um limite, em que a região de interesse 

(ROI - region of interest) é selecionada e os valores acima ou abaixo do intervalo escolhido são 

eliminados. Porém esta técnica depende da experiência do utilizador, pois não tem em conta 

informação espacial, ou seja, pode eliminar regiões de interesse. Por isso, para obter bons 

resultados é necessário ter imagens com elevado contraste, pois o software não é sensível ao 

ruído e artefactos. [42] 

Podemos ver as imagens da metodologia seguida no software Mimics na Figura 3.3.  
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Figura 3.3 – Metodologia implementada no programa Mimics. [46] 
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O Mimics oferece ferramentas de edição manual avançadas, tais como, “crop mask ”, 

“morphology operations”, “multi-slice editing”.  

Após a segmentação o próximo passo é a conversão da segmentação numa malha superficial 

3-D. Através de uma funcionalidade do software, “Convert mask  to 3D solid”, em que uma malha 

triangular é atribuída usando uma adaptação de Marching Cubes Algorithm (MCA) que tem em 

conta os Partial Volume Effects (PVE). O voxel de uma imagem 3-D é considerado como nó 

tridimensional com um valor de intensidade associado, o utilizador especifica qual o intervalo de 

valores de intensidade do voxel que vai contribuir para a “isosurface”. O algoritmo percorre toda 

a imagem e estabelece uma superfície de fronteira composta por elementos triangulares. [42] 

A malha superficial resultante é importada para o 3-matic, um software que combina ferramentas 

de CAD e funcionalidades de pré-processamento. Duas consequências devido ao MCA ocorrem 

que devem ser tidas em conta: 

1) Uma superfície em forma de escada, que é diferente da curvatura da superfície natural 

da vértebra, 

2) Excesso de nós e faces que origina excesso e até informação errada.  

Por isso, este software é utilizado para tentar colmatar estes problemas, para tal são utilizadas 

duas funcionalidades do mesmo, “smoothing” e “decimation”, para tal é utilizado a “triangle 

reduction”. [41] 

No final a superfície é “remashed”, ou seja, volta a ser atribuída uma malha, porém é uma malha 

volúmica. O ficheiro é guardado no formado Point Cloud File (.txt).  

 

3.2.2 Conversão num sólido 

Para a conversão num sólido é utilizado o software SolidWorks. É importado o ficheiro point could 

e é utilizado uma ferramenta do software, o Scanto3D. Esta ferramenta tem duas funcionalidades 

que permitem obter no final o modelo geométrico pronto a usar no modelo de elementos finitos, 

são elas Mesh Wizard e Surface Wizard.   

Como já foi referido acima, o modelo em 3-D criado sofre efeito escada, pois como cada “fatia” 

do CT se encontra separada das suas adjacentes por uns milímetros, o software de segmentação 

tenta fazer uma aproximação com a “fatia” seguinte resultando nesse efeito. Por isso, torna-se 

necessário um processo de suavização (smoothing) da superfície do modelo para tentar 

aproximá-la o mais possível à anatomia humana.   

Com as funcionalidades já referidas com o Scanto3D torna-se possível a simplificação da malha 

e a suavização da superfície, reduzindo o número de vértices da malha e permite a correção de 

arestas salientes e de áreas não refinadas.  
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A maioria do processo de conversão do modelo segmentado num sólido é feito de modo 

automático devido à complexidade da geometria da vértebra, a percentagem de simplificação 

(diminuindo o número de pontos do ficheiro original) e de smoothing pode ser alterada pelo 

utilizador e o número de superfícies, em que é alterado o detalhe da superfície, ajustando a sua 

resolução.  

No final do processo obtemos um modelo sólido que pode ser importado para o Abaqus, neste 

caso foi importado um ficheiro do tipo Parasolid (.x_t). 

 

   

   

Figura 3.4 - Criar modelo sólido da vértebra L1 humana, com a ajuda de Mesh Prep e Surface Wizards. 
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3.3 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

A análise de elementos finitos é um método numérico para a resolução numérica de um sistema 

de equações diferenciais, um método tradicionalmente usado em Mecânica Estrutural. Mas que 

nos dias de hoje é usado em diversas áreas, desde análises térmicas, de fluidos, eléctricas e na 

área de biomecânica e biomateriais.  

Devido ao potencial que está associado a este tipo de análises vários modelos da coluna humana 

foram desenvolvidos nas últimas décadas, alguns modelos analisam só uma vértebra ou partes  

dela (modelos simplificados), outros analisam um segmento (duas vértebras e os respectivos 

discos) e alguns analisam toda a coluna.  

Para a análise é necessário desenvolver um modelo, em que damos como “input” a geometria 

do modelo, as suas propriedades e as condições de fronteira, no final como output obtemos 

tensões, deformações, deslocamentos, entre outros, em cada ponto.  

No modelo desenvolvido as irregularidades da vértebra estão presentes, sendo que o modelo 

está o mais próximo possível da coluna humana real, pois foram usadas as imagens obtidas por 

TAC de um indivíduo como já foi explicado anteriormente, na secção 3.2. O modelo desenvolvi do 

no Solidworks foi então importado para o software Abaqus onde a análise de elementos finitos  

foi realizada.  

Depois de importado o ficheiro parasolid (.x_t) com o modelo geométrico para o Abaqus como 

um modelo sólido como foi explicado anteriormente na secção da definição da metodologia deste 

trabalho. Através da correcção automática disponível neste software e usando uma ferramenta 

de geometric edit tool e virtual topology toolset do Abaqus pequenas correcções foram feitas no 

modelo, em que algumas superfícies de pequena dimensão foram removidas, pois não eram 

úteis para o modelo e mais tarde na construção da malha poderiam ter um efeito negativo nesta 

fase do trabalho. 

3.3.1 Parâmetros do modelo 

Para desenvolver o modelo para a análise de elementos finitos no Abaqus vários passos têm de 

ser seguidos, começando pela atribuição das propriedades dos materiais do modelo em questão,  

passando pela atribuição de secções a cada componente do modelo. 

Depois foi feita a copia da geometria já corrigida para poder ser feita a criação da shell, para 

podermos ter duas partes, uma parte interior que irá simular o osso trabecular e a shell que irá 

ser o osso cortical, assim, no nosso modelo iremos ter a distinção destas duas zonas do osso. 

No modelo geométrico foi criada uma shell, ou seja, uma superfície exterior na vértebra com uma 

dada espessura e que irá ser a zona cortical do osso, assim a nossa vértebra terá a diferenciação 

entre osso cortical e trabecular. Na Tabela 3.1, as propriedades dos materiais estão 

especificadas detalhadamente.  
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Tabela 3.1 - Propriedades do material. [10][43][44][9][45]  

 Módulo de Young 

[MPa] 

Coeficiente de 

Poisson 

Tipo de 

elementos  

Osso cortical 12000 0.3 M3D3 

Osso trabecular 100 0.2 C3D4 

 

Numa primeira abordagem, os materiais foram considerados com propriedades lineares elásticas 

e isotrópicas, para a análise de convergência, na segunda fase do trabalho, para a simulação 

dos modelos osteoporóticos, os materiais têm propriedades ortotrópicas, na análise em que a 

distribuição de densidades do osso foi obtida recorrendo a um programa de remodelação óssea. 

Como podemos ver na Figura 3.5 a vértebra tem associado as propriedades de osso cortical e 

osso trabecular, para tentarmos ter um modelo o mais próximo do real possível, apesar de esta 

abordagem ser um pouco simplificada e não ter em conta que a zona trabecular tem 

características diferentes desde o interior até ao exterior. Para a atribuição de propriedades de 

osso cortical foi considerada uma camada exterior (através da criação de uma shell com 

elementos do tipo membrana), com uma espessura de 0.35 mm. [10][19] 

Depois de feita a respectiva atribuição de material às duas partes do modelo geométrico, foi 

então necessário a criação de pontos de referência (Reference Points) no modelo como é 

possível ver na Figura 3.6. Estes pontos irão servir para a atribuição das condições de fronteira ,  

num dos casos para a aplicação do carregamento e no outro para definir o ponto onde a vértebra 

irá estar fixa, neste caso foi definido como um encastre.  

 

 

Figura 3.5 -  Vértebra L1, em que podemos ver a shell, que representa o osso cortical e a 
parte interior, osso trabecular. 
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No Abaqus na secção Interaction é possível criar constrangimentos (Constraint), nesta secção o 

Reference Point é associado a uma superfície, em que definimos qual o tipo de ligação entre o 

ponto e a superfície, neste caso foi definido como uma distribuição contínua, sendo que ao 

escolher o tipo de ligação estamos também a restringir os graus de liberdade.  

Este método foi escolhido pois podemos aplicar os carregamentos num ponto, que serão 

distribuídos pela superfície. De facto, os carregamentos que a vértebra sofre estão distribuídos 

por toda a superfície e não só por um ponto. Relativamente aos constrangimentos, a vértebra 

também está fixa em toda a sua superfície, tal como foi definido no modelo e podemos observar 

na Figura 3.7. 

Depois de termos as Constraints definidas, na secção Load foi possível então adicionar o 

carregamento e as condições de fronteira. No caso do carregamento foi definido como uma força 

concentrada com um valor de 18kN, com a direcção vertical e como força de compressão. Este 

valor foi retirado do trabalho desenvolvido por uma colega, Sofia Faria, resultante de testes 

mecânicos realizados em vértebras de ovelha no IDMEC, este valor é o valor limite antes de a 

vértebra começar a fractura. [46] Foi aplicada no Reference Point 1 como foi já referido a cima, 

sendo que toda a superfície defina na Constraint ficou submetida a este carregamento.  

Figura 3.6 - Reference Points: RP1(à esquerda), onde foi aplicado o carregamento e RP2 (à direita), onde 

foi aplicado o encastre. 

Figura 3.7 -Constraints criadas para a aplicação dos carregamentos: superfície superior da vértebra para a 
aplicação do carregamento (à esquerda), superfície inferior para a aplicação das condições de fonteira (à 

direita), onde foi aplicado o encastre. 
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No caso das condições de fronteira, estas foram aplicadas no Reference Point 2, e definidas 

como encastre, assim a superfície inferior da vértebra estava totalmente fixa, não permitindo 

qualquer grau de liberdade nestes pontos.  

 

3.4 ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA 

O método de elementos finitos consiste num método em que o modelo, domínio contínuo, é 

subdividido em múltiplas regiões de menor dimensão e finitas, que se dá o nome de elementos,  

sendo que esses elementos têm pontos em comum, os nós.  

Os nós devem obedecer as equações de equilíbrio de forças e a ligação entre os deslocamentos 

e as soluções das forças devem dar a solução geral para o domínio continuo que as contém. O 

conjunto de elementos todo ligado dá-se o nome de malha, neste caso a malha é criada 

automaticamente. 

Para um sistema geral e linear, a relação entre forças e deslocamentos é dada pela seguinte 

expressão: 

 [𝐾]{𝜇} = {𝑓} (3.1) 

 

onde,  {f} = o vector de forças externas aplicadas e dos momentos nos nós,  

 [k] = matriz de rigidez e 

 {µ} = vector dos deslocamentos e rotações desconhecidos nos nós.  

A matriz de rigidez depende da geometria da estrutura e das propriedades elásticas dos materiais  

do sistema. As condições de carregamento, tanto forças como momentos, são inseridas no 

vector {f} e as condições de fronteira, quer deslocamentos e rotações, são calculadas,  

encontrando a sua solução, o vector {µ}, ou seja, é resolvido o sistema e encontrada a solução. 

A solução é encontrada através do cálculo da matriz de rigidez inversa ([K] -1) e de encontrar as 

soluções de equilíbrio, através de iterações sucessivas para um dado incremento. [47][48] 

Para a análise de convergência foi necessário então fazer diferentes análises, foi sempre 

utilizado o mesmo tipo de elementos para a construção da malha no Abaqus, neste caso foram 

utilizados elementos tetraédricos (tet) ao invés de hexagonais (hex) para facilitar a análise de 

elementos finitos, pois devido à complexidade da geometria do modelo os elementos tetraédricos 

são mais adequados. 

No que respeita à escolha entre elementos lineares e quadráticos, apesar de os quadráticos 

darem resultados mais precisos do que os lineares, foram escolhidos elementos lineares, pois 

os elementos quadráticos não funcionam muito bem em partes com interações, como é o nosso 

caso, em que temos a Shell e a parte interior sólida. [49] 
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Assim, depois de analisadas todas as opções e de escolhidos os melhores elementos para a 

nossa análise, a malha na vértebra foi então construída usando elementos lineares tetraédricos 

com 4 nós (C3D4) e elementos lineares triangulares com 3 nós (M3D3), os elementos C3D4 são 

elementos do tipo continuo, usados na parte trabecular da vértebra, já os elementos usados na 

parte cortical são do tipo membrana, os elementos M3D3. [48][50] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na análise de convergência, o tamanho global aproximado das seeds foi variando para 

percebermos qual a melhor malha, ou seja, a malha foi sendo refinada até estabilizar os valores 

dos critérios utilizados para controlar a convergência dos mesmos, para uma dada malha, em 

função do número de elementos.  No Abaqus o que se controla é o tamanho das seeds, ou seja, 

a distância entre nós, ao diminuir esse valor aumentamos o número de elementos, assim vamos 

ter uma malha mais refinada. O ideal era ter o máximo possível de elementos, porém isso iria 

comprometer o tempo em que obteríamos resultados, pois teria um elevado poder 

computacional. 

Foram escolhidos pontos específicos localizados em zonas de interesse do modelo para a 

análise de convergência, preferencialmente um ponto com elevados valores de tensão, mas não 

uma singularidade. Depois foram controladas as tensões e deformações nesses pontos para as 

diferentes malhas e foi possível assim construir gráficos das tensões/deformações em função do 

número de elementos. As análises foram repetidas até duas simulações com diferentes malhas 

terem os mesmos resultados, ou muito semelhantes, o que significa que a convergência foi 

alcançada. O gráfico será semelhante ao apresentado na Figura 3.9. [51] 

 

 

C3D4 

Figura 3.8 - Elementos do tipo C3D4 e M3D3 usados no Abaqus. 
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Como já foi referido anteriormente, para o controlo da malha, do seu refinamento, foi utilizado o 

tamanho das seeds, seeds são pontos colocados ao longo das arestas do modelo, sendo a 

distância entre elas o que podemos controlar na construção da malha. Depois de escolhido esse 

valor a malha é contruída livremente. 

O primeiro valor global para o tamanho das seeds foi de 5, que da uma malha pouco refinada e 

com elementos com grandes dimensões, como pode ser visto na Figura 3.10, e na mesma figura 

também é possível ver os resultados desta primeira análise para a tensão, neste caso tensão de 

von Mises. Como podemos ver na Figura 3.10, na vértebra existem zonas com elevadas tensões 

que estão assinaladas, e como podemos também observar, no caso da parte posterior, que não 

tem qualquer carregamento, o valor registado de tensões é mínimo.  

 

 

 

  

 

 

 

Foram feitas doze malhas diferentes e analisados os resultados, começamos com uma malha 

com um tamanho global de seeds de 5, como já foi referido, até ao valor de 0.8, em cada análise 

eram registados o número de elementos e retirados os valores de tensões/extensões nos pontos 

escolhidos, para posteriormente poderem ser feitos os gráficos do número de elementos em 

função das tensões/extensões. 

 

 

Figura 3.9 - Curva típica para um estudo de convergência.[51]  

Figura 3.10 - Vértebra (tamanho da seeds de 5) com malha à esquerda, resultados das tensões para essa 

malha à direita. 
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Na Figura 3.11 podemos observar as diferenças entre duas malhas, em (A) com menor número 

de elementos em comparação com (B), ou seja, aumento o refinamento da malha, temos 

assinalado com um ponto vermelho, o ponto escolhido para a análise de convergência. Podemos 

ver que se encontra numa região de fronteira de diferentes tensões, o que demostra a 

importância de ter um número elevado de elementos, pois quanto mais pequena for a região do 

elemento mais próximo será o valor da tensão próximo da realidade.  

O valor apresentado para o elemento é feito com uma média dos valores dos nós do elemento,  

assim se esse elemento se encontrar numa região com valores muito próximos de tensões o 

valor final vai ser muito mais próximo da realidade, porém como já foi referido temos de ter em 

atenção o poder computacional requerido para tal análise.  
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Figura 3.12 - Curva da convergência para a vértebra L1 e a respectiva linha de tendência logarítmica. 

(A) (B) 

Figura 3.11 - Resultados de duas simulações com malhas diferentes, e que podemos ver a tensão de von 
Mises, em (A) para uma malha com tamanho global de seeds de 4 e em (B) de 1.6. O ponto vermelho na 

vértebra é o ponto escolhido para a análise de convergência. 
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Na figura anterior, a Figura 3.12, temos o gráfico da evolução da tensão máxima com o número 

de elementos, podemos ver que no início os valores de tensão oscilam entre valores negativos,  

-0.5 MPa, passando para valores positivos de 3 MPa, aqui podemos ver o quão importante é ter 

uma malha mais refinada, diminuindo a região do elemento e aumentando a precisão dos 

valores. Os valores encontram-se na ordem de grandeza (MPa) do trabalho realizado no trabalho 

do qual nos baseamos para o valor do carregamento. [46] 

Podemos ver pelo gráfico que a partir de um valor de seeds de 2, que corresponde a 58.131 

elementos, o valor da tensão começa a estabilizar e a variação de valores não é assim tão 

significativa. Assim, foi escolhido como valor de referência do tamanho global de seeds 1.6, com 

este valor de seeds obtemos uma malha com 102.762 elementos. O valor de tensão principal 

máxima convergiu para um valor à volta de 1.3 MPa, como podemos ver pelo gráfico da curva 

de convergência, poderia ter sido escolhido um valor menor para o tamanho de seeds, porém 

iríamos ter um valor muito elevado de elementos o que apesar de termos resultados melhores 

iria comprometer o tempo útil de realização do trabalho. Pois iria ser necessário um elevado 

poder computacional, o que faria aumentar o tempo das análises que futuramente queríamos 

fazer, assim optou-se por esta malha pela viabilidade que demonstrava.  

Podemos também analisar qualitativamente as distribuições de tensões e os deslocamentos na 

vértebra resultante da análise computacional do modelo de elementos finitos. Na Figura 3.13 

podemos ver as regiões onde são registados os valores máximos da tensão principal máxima 

(C) e da tensão de von Mises (B), em (A) temos os valores da tensão principal mínima onde 

podemos observar as regiões com os menores valores, sendo que nesta figura são mostrados 

os resultados obtidos só para a parte interior da vértebra, a parte trabecular sem a shell. Também 

podemos observar os deslocamentos em (D), sendo o descolamento no eixo da aplicação da 

força.  

Podemos ver pelo código de cores que nas apófises a tensão de von Mises e a tensão principal 

máxima são mínimas o que era de esperar, pois o carregamento foi só aplicado no corpo da 

vértebra para esta análise. Assim quer a nível de tensões quer a nível de deslocamentos os  

valores mínimos são observados nas apófises.  

Os descolamentos máximos foram registados perto da aplicação do carregamento, como a 

vértebra estava fixa na zona inferior do corpo, nessa região os valores do deslocamento são 

nulos como é possível ver na Figura 3.13 em (D).  À medida que nos afastamos da zona de 

carregamento os valores de descolamento vão diminuindo. 
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(C) 

(D) 

(B) 

(A) 

Figura 3.13 - Tensão Principal Mínima (MPa) em (A), em (B) tensão de von Mises (MPa), tensão principal 

máxima (MPa) em (C) e em (D) os deslocamentos (mm). 
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Na Figura 3.14, retirada do trabalho feito por Chevalier et al., podemos comparar os resultados 

que obtiveram com o nosso trabalho, neste trabalho utilizaram diversas vértebras lombares,  

assim é possível comparar os resultados. Podemos ver o gráfico que tem a relação entre a força 

aplicada no corpo da vértebra com o deslocamento resultante desse carregamento, neste caso 

só foram feitas análises para valores de força de 3.5 KN. Na nossa análise de convergência foi 

utilizado um valor de força de compressão de 18 KN, neste trabalho o valor que obtiveram de 

deslocamento para uma força de 3.5KN foi de 1 mm e no nosso caso foi de 3 mm. O que está 

de acordo com o observado no gráfico pois com o aumento da força aumenta o deslocamento 

da vértebra e nós obtivemos um valor superior ao registado por este grupo.  

É de salientar a importância destes resultados, pois este grupo fez trabalho experimental, testes 

de compressão de diferentes vértebras, o que validou os resultados obtidos pelo modelo de EF, 

o que torna ainda mais importante esta comparação.  

Na imagem que Chevalier et al. obtiveram para o Damage podemos ver as regiões críticas da 

vértebra e que têm uma maior probabilidade de sofrer uma fractura, usando este critério para 

critério de falha e comparando com os nossos resultados, podemos ver no caso da tensão 

principal mínima, as regiões onde se registam os menores valores coincidem com a região em 

que ocorre um maior Damage. No caso das tensões, quer da principal máxima quer da de von 

Mises, essas regiões de maior Damage, coincidem com as de maior tensão nos nossos 

resultados. 

Na Figura 3.15 temos mais dois casos de outros estudos, de Mirzaei et al. e de Zeinali et al., tal 

como no anterior foram recolhidas amostras de vértebras de cadáveres, em todos os casos de 

pacientes saudáveis e sem qualquer tipo de fracturas registadas, foram utilizadas quer vértebras 

torácicas quer lombares. Estas vértebras foram utilizadas para experiências de testes de 

Figura 3.14 - Resultados de análise de FE e dos testes de compressão in vitro em vértebras lombares feita 
por Chevalier et al. de um modelo de compressão em que os deslocamentos em função da força aplicada. 
Temos o Damage em 3 fases: (1) região linear, (2) yield e (3) máxima força. [55] 



41 
 

compressão e para análises de elementos finitos, foram feitos CT-Scan para desenvolver o 

modelo a utilizar. 

 

 

Na Figura 3.15 também podemos ver que os nossos resultados estão de acordo com os obtidos 

por ambos os grupos, nestes casos para além de vértebras lombares também foram utilizadas 

vértebras torácicas que apesar de terem alguma diferença em comparação com as lobares 

apresentam algumas semelhanças principalmente as vértebras finais dessa região, tendo uma 

geometria semelhante às lombares, no nosso trabalho foi utilizada uma vértebra lombar para o 

modelo de EF, por isso torna-se importante perceber este detalhes para podermos fazer 

comparações. Como são semelhantes é então possível fazer uma comparação entre os 

trabalhos.  

Também nestes dois casos, dos trabalhos de Mizaei et al. e de Zeiali et al., os valores das cargas 

utilizadas, quer para os trabalhos experimentais quer para os computacionais, são inferiores que 

o utilizado na nossa análise, mas podemos ver que nestes casos os valores de deslocamentos 

são inferiores a 3 mm, valor que obtivemos, o que está de acordo com o esperado dado que a 

força utilizada é menor. De relembrar que o valor que utilizamos para a força de compressão de 

Figura 3.15 - Resultados retirados dos trabalhos de Mirzaei et al. (à esquerda) e de Zeinali et al. (à direita). 
No primeiro caso foram utilizadas 13 vértebras quer torácicas quer lombares, no segundo caso foram 
recolhidas amostras de 9 cadáveres retirados os segmentos (T12- L2) e feito os testes de compressão nas 
vértebras individualmente. Em ambos os casos também foi feita uma análise de FE e foram utilizados os 

resultados experimentais para validar os resultados computacionais. [32] 
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18KN, é o valor a partir do qual a vértebra já sofre ruptura, ou seja, o material da vértebra, osso 

cortical e osso trabecular, falha a partir deste valor de carregamento.  

Assim, comparando com estes resultados obtidos na literatura podemos validar os nossos 

resultados por comparação com os obtidos nestes estudos, pois em todos os casos foram feitos  

trabalhos experimentais com vértebras humanas. 

No nosso caso isso não foi possível, não só por falta de tempo, mas principalmente porque ainda 

não é possível realizar testes com amostras humanas, até à presente data no IST ainda só foram 

feitos testes experimentais com vértebras de animais. E como, não seria muito relevante 

comparar com amostras de animais, foi então feita uma recolha bibliográfica para validar os 

nossos resultados, em que nesses estudos fizessem experiências com amostras humanas.  

A validação dos modelos de FE é muito importante, pois é uma parte fulcral de todo o processo,  

esta parte experimental que é feita para poderem ser comprados com os resultados das análises 

computacionais servem para poder confirmar a validade dos modelos de FE. E assim,  com a sua 

validação os resultados obtidos por estes modelos são viáveis e confiáveis a nível médico, o que 

torna possível a sua utilização na prática clínica.  

3.5 MODELO DE REMODELAÇÃO ÓSSEA 

No modelo usado neste trabalho, o osso é assumido como um material ortotrópico e a 

remodelação é feita através de um processo de optimização do material.  

O modelo de remodelação óssea usado neste projecto foi desenvolvido por Fernandes et al. [17] 

tendo como base as leis de Wolff. O modelo em questão combina o critério de espessura com 

factores metabólicos para controlar a massa óssea. O osso é modelado como um material poroso 

com uma microestrutura periódica ortotrópica, que permite diferentes alterações nas 

propriedades elásticas em diferentes direcções. [52] 

A microestrutura é obtida por repetição no espaço de uma célula unitária. Considere-se esta 

célula (unidade periódica, que se repete em todo o volume do modelo) aberta, como mostra a 

Figura 3.16, o que permite fazer uma simulação do osso trabecular real. A densidade relativa, µ, 

depende das dimensões do furo da célula, 𝑎𝑖 = {𝑎1, 𝑎2 ,𝑎3
}, e é calculada através da relação: 

 µ = 1 − 𝑎1𝑎2 − 𝑎2 𝑎3 − 𝑎1𝑎3 + 2𝑎1𝑎2𝑎3 ,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑖  𝜖 [0 ,1]                         (3.1) 

 

Assim, a densidade relativa vai variar entre 0 (ausência de osso) e 1 (osso compacto). De notar 

que consideramos que o osso trabecular tem densidades no intervalo [0.1-0.6]. Este modelo 

permite também simular a orientação das trabéculas do osso trabecular, através da orientação 

das células da microestrutura descrita pelos ângulos de Euler 𝜃𝑖 = {𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 }𝑇 . 
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A distribuição de densidades no osso é obtida admitindo que o osso adapta a sua estrutura às 

cargas a que está sujeito. Assim os parâmetros 𝑎𝑖 , das células unitárias que depende a 

microestrutura (estrutura trabecular do osso) são determinados através de um problema de 

optimização, onde o objectivo é minimizar a rigidez da estrutura óssea e o volume do osso é 

regulado pelo custo metabólico de formação óssea, definido por um parâmetro no modelo 

(parâmetro k na equação 3.2). 

O meio poroso obtido tem propriedades equivalentes que pode ser obtido por homogeneização,  

isto é, considera-se um meio homogéneo equivalente.  

Seguindo a formulação apresentada em Quental et al. [53],e assumindo o osso como uma 

estrutura de volume Ω𝑏 e fronteira 𝑇 sujeito à carga 𝑓 na superfície 𝑇𝑡 e com deslocamento num 

ponto na fronteira 𝑇𝑢 , o problema de optimização acima apresentado pode ser descrito por,  

 

 

𝑚𝑖𝑛𝑎 [∑ 𝛼𝑃 (∫ 𝑓𝑖
𝑃 𝑢𝑖

𝑃 𝑑𝑇
𝑇𝑡

) + 𝑘 ∫ (𝜇(𝑎)𝑚)𝑑Ω
Ω𝑏

𝑁𝐶

𝑃=1

] 
(3.2) 

 

(a) (b) 

Figura 3.16 - Modelo material para o osso trabecular. Em (a) podemos ver uma célula fechada e em (b) 

uma célula aberta e os parâmetros de cada uma.  [53] 
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Sujeito a 

 0 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,2,3 (3.3) 

 

 
∫ 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙

𝐻 (𝑎) 𝑒𝑖𝑗
(𝑢𝑃 )𝑒𝑘𝑙

(𝑣𝑃)𝑑Ω
Ω𝑏

− ∫ 𝑓𝑖
𝑃𝑣𝑖

𝑃 𝑑𝑇 
𝑇𝑡

= 0 

∀ 𝑣𝑃 = 0 𝑒𝑚 𝑇𝑢𝑒 𝑢𝑃 = 0 𝑒𝑚 𝑇𝑢  

 

 

(3.4) 

Onde NC é o número de casos possíveis para a carga aplicada e αP é o peso dos factores da 

carga que satisfazem a seguinte equação: ∑ 𝛼𝑃𝑁𝐶
𝑃 =1 = 1 . A equação (3.4) corresponde ao 

conjunto das equações de equilíbrio na forma de um principio de deslocamento virtual. Nesta 

equação, 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝐻  são as propriedades homogenizadas do material, 𝑒𝑖𝑗  é o campo das deformações  

e 𝑣𝑃  é o conjunto dos deslocamentos virtuais. 

A equação (3.2) é a função objectivo, em que o primeiro termo representa a soma da média 

ponderada do trabalho realizado para cada caso de carga f para todos os casos de carga P. E o 

segundo representa o custo metabólico para a manutenção do osso, que controla a massa total 

de osso. Onde os parâmetros k e m representam parâmetros biológicos e µ representa a 

densidade óssea relativa, calculada pela equação 3.1).  

O parâmetro k é definido à partida e não é alterado durante a simulação da remodelação óssea, 

ou seja é constante e não varia com a localização. Este parâmetro tem um papel muito importante 

na massa óssea resultante. Quanto maior for o valor de k, maior o custo para o organismo para 

manter a homeostasia do osso, e consequentemente a estrutura óptima do osso terá uma massa 

óssea menor. De notar que é muito difícil encontrar o valor exacto deste parâmetro para um 

individuo específico, pois a remodelação óssea é um processo complexo que varia de pessoa 

para pessoa, mesmo para situações em que o osso está sujeito a mesma carga. Isto deve-se ao 

facto de haver vários factores biológicos que influenciam o parâmetro k, tais como, doença,  

idade, características hormonais, entre outros.  

A solução do problema de optimização, dado pelas equações (3.2) – (3.4), que corresponde à 

lei de remodelação óssea no sentido que sugere que esta igualdade se verifica a remodelação 

óssea está em equilíbrio.  

Resulta a condição de óptimo, 

 

 
∑ 𝛼 𝑃 (

𝜕𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝐻 𝑒𝑘𝑙 (𝑢𝑃)𝑒𝑖𝑗 (𝑣𝑃)

𝜕𝑎
) − 𝑘

𝜕𝜇𝑚

𝜕𝛼

𝑁𝐶

𝑃=1

= 0 

(3.5) 
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Computacionalmente, a equação é satisfeita seguindo os seguintes passos.  

1. As propriedades atribuídas inicialmente homogeneizadas são usadas para calcular uma 

solução inicial. [54] 

2. O conjunto de deslocamentos uP e os deslocamentos virtuais vP são calculados através 

do uso do método de elementos finitos, tendo em conta as condições de carregamento 

e recorrendo ao Abaqus.  

3. As condições óptimas necessárias são atingidas devido à aproximação dos elementos 

finitos, levando a que se verifique a condição dada pela equação (3.5), sendo que esta 

equação é definida como a condição estacionária/óptima. A condição estacionária pode 

apresentar duas situações: 

a. Se a condição estacionária tiver o valor zero, a solução do problema foi obtida e 

o modelo está num estado de equilíbrio.  A solução do problema é equivalente 

a distribuição óptima da densidade óssea e o estado de equilíbrio significa que 

é verificado o equilíbrio entre a formação de osso e a sua reabsorção. [17]  

b. Se a condição estacionária não for obtida, ou seja, o valor zero não é obtido,  

procede-se à actualização de 𝑎𝑖 e 𝜃𝑖 . [53] 

 

Figura 3.17 - Modelo computacional da remodelação óssea. Adaptado de [53]. 

 

Depois de termos finalmente feito a escolha de qual a melhor malha para a nossa análise de 

elementos finitos, tendo em quanta o estudo de convergência e o poder computacional requerido.  

Com o modelo de remodelação óssea descrito acima foram feitas simulações para obtermos o 

modelo saudável partindo do modelo computacional de EF resultante da nossa análise no 

Abaqus.  

Inicializar a0 e θ0

Calcular 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝐻 − 𝑃ropriedades do material - através do método de 

homogenização  

Método dos Elementos Finitos - Abaqus 

Cáculo de u 

Verificação das condições 
óptimas 

Actualizar os valores de ak e θk

K=k+1 

PARAR 

NÃO 

SIM 
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Para o modelo de remodelação óssea foram feitos alguns ajustes nas propriedades do material,  

foi retirada a Shell, porém continuou a haver distinção entre osso cortical e trabecular e neste 

caso o tipo de material é ortotrópico ao passo que para a análise de convergência era isotrópico.   

 

Tabela 3.2 - Propriedades do material do modelo de EF para o modelo de remodelação. 

 Osso cortical Osso trabecular 

Módulo de Young 20 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 

 

Para fazer então a distinção entre osso cortical e trabecular foi feita a selecção da opção no 

modelo de remodelação óssea para ter densidade variável, como podemos ver na Figura 3.18, 

para tal foi necessário fornecer um ficheiro .dat com a densidade dos elementos do modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Interface do modelo de remodelação óssea em que foi seleccionada a opção densidade 
variável. 
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Esse ficheiro, como já foi referido, tinha a densidade inicial de cada elemento, nos elementos da 

superfície, que representam o osso cortical, foi atribuída densidade 0.99, ou seja, estes 

elementos estão inicialmente preenchidos na sua totalidade com osso. Ao passo que o resto dos 

elementos, os elementos interiores da vértebra que representam o osso trabecular, inicialmente 

têm uma densidade de 0.3, neste caso o elemento só tem massa óssea em 30% da sua 

superfície. Esta densidade é uma densidade relativa, que representa o preenchimento de cada 

elemento, neste caso o modelo ao longo da simulação vai alterando estes valores de acordo com 

o explicado na secção 2.2.1. 

 

Na Figura 3.19 é possível ver a diferença entre a parte exterior e a parte interior, nesta imagem 

podemos ver a densidade da vértebra após 1 iteração, aqui é possível perceber que para a parte 

exterior, que representa osso cortical, temos valores de densidade superior a 0.8 e no caso 

interior valores bem inferiores, pois inicialmente essa região começa com densidade de 0.3, 

sendo a região equivalente a região de osso trabecular.  

Outra alteração que foi feita no modelo utilizado para o estudo de convergência, foi uma alteração 

nos carregamentos, em que foi definido um modelo multi-carga. Para tornar o modelo de 

remodelação mais completo e para obtermos os melhores resultados foram então criados vários  

steps no modelo, no Abaqus, em que os diferentes steps representam os diferentes movimentos 

feitos pelo ser humano. Isto faz com que a vértebra no modelo de remodelação esteja sujeita a 

estes diferentes movimentos e tal como ocorre na realidade aqui também iremos ter regiões 

diferenciadas devido a tais movimentos, pois a formação/reabsorção de osso depende dos 

carregamentos que a vértebra ou qualquer osso estão sujeitos.  

Na Tabela 3.3, podemos ver os valores utilizados para cada movimento, estes valores foram 

retirados de um estudo feito por Dreischarf et al., sendo que estes valores foram obtidos através 

de experiências realizadas em seres humanos, estas medidas foram feitas no Julius Wolff 

Institute of the Charité em Berlim, em que os voluntários faziam diferentes movimentos e os 

valores resultantes de força e momentos eram registados. [43][55] 

Figura 3.19 - Modelo de remodelação óssea após 1 iteração. 
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Tabela 3.3 - Modos de carregamento para a simulação de diferentes posições do corpo humano.[43] 

Posição do corpo Força de compressão (N) Momento (Nm) 

Flexão 1175 7.5 

Extensão 500 7.5 

Flexão lateral 700 7.8 

Rotação axial 720 5.5 

 

Foram no total definidos 6 steps, pois para a flexão lateral e para a rotação axial, foram definidos 

esses carregamentos tanto para a direita como para a esquerda, para a atribuição dos 

carregamentos foi utilizado o ponto de referência definido no modelo para a análise de 

convergência, assim todos estes 6 diferentes carregamentos foram aplicados no mesmo ponto.  

Nesta análise com diferentes steps, o Abaqus analisa cada caso separadamente, a vértebra está 

sujeita a um só movimento, cada um composto por uma força de compressão e por um momento,  

todos estes movimentos são movimentos normais do nosso dia-a-dia, como foi explicado 

anteriormente na secção 2.1.1, Biomecânica da coluna vertebral, onde foram explicado todos os 

planos e as orientações em que cada um ocorre. 

Todos estes movimentos são importantes para definir a densidade óssea da vértebra e a sua 

microestrutura trabecular, pois estas duas componentes adaptam-se de acordo com os esforços 

realizados diariamente e as consequências dos agentes externos que influenciam a densidade 

óssea e que foram explicadas nas secções 2.2, Remodelação Óssea, e 2.3, Osteoporose.  
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Step 1 - Flexão 

  

Step 2 - Extensão 

 

 

 

 

Step 3 – Flexão lateral para a esquerda 

  

Step 4 – Flexão lateral para a direito 

  

Step 5 – Rotação axial para a direita 

   

Step 6 – Rotação axial para a esquerda 

 

  

Figura 3.20 – Deslocamentos (mm) da vértebra para os diferentes steps, na análise de remodelação óssea, 
no modelo com 1 iteração. 
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Na Figura 3.20, podemos ver os diferentes steps que foram criados no modelo de FE no Abaqus,  

são aqui apresentados para cada step os respectivos deslocamentos e vistos de diferentes 

prespectiva, o que torna possível perceber o movimento da vértebra quando fazemos estes 

diferentes movimentos com o corpo. Um aspecto a ter em atenção é que o aparente elevado 

deslocamento é resultante do factor de escala da deformação da visualização no Abaqus, há que 

ter em conta este ponto e observar com atenção as escalas. Por exemplo, o valor mais elevado 

de deslocamento ocorre na vértebra durante a flexão, e tem o valor de 0.002mm, o que é bastante 

baixo. Também é possível ver nas imagens, a posição inicial da vértebra, representado com a 

malha a transparente e a posição final depois da análise de FE, sólida e a cores.   

Como esperado a vértebra sofre maiores deslocamentos quando fazemos flexão, pois como é 

possível perceber pelos valores da Tabela 3.3, este movimento é o movimento com a 

combinação dos valores de força de compressão e momentos mais elevados. Pelos valores da 

ROM da vértebra, mostrados na secção 2.1.1, Biomecânica da coluna vertebral, na Figura 2.6, 

estes resultados estão de acordo com o esperado, pois o valor do ângulo máximo da vértebra 

lombar L1, regista-se quando é feito o movimento de flexão.  

Relativamente aos outros movimentos, de salientar que na flexão lateral e na rotação axial, a 

diferença entre o movimento para a esquerda ou para a direita, tem valores muito semelhantes,  

com um ligeiro desvio, porém pouco significativo, que pode ser justificado devido à irregularidade 

da vértebra a nível da sua geometria. 

  

Figura 3.21 - Menus de interesse do modelo de remodelação óssea, com as decisões importantes a tomar. 
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Nos menus do modelo de remodelação óssea, que podemos ver na Figura 3.21, foram tomadas 

várias opções, primeiro é introduzido o ficheiro de input (.inp) que obtivemos de correr a análise 

de EF no Abaqus do modelo desenvolvido. É possível escolher quantas partes tem o modelo e 

no caso de existir mais do que uma, em que partes ocorre remodelação, selecionar o módulo de 

Young, E, e o coeficiente de Poisson, Niu. Outros dois parâmetros que podem ser selecionados 

são o custo biológico para organismo em manter a homeostasia, k , e o factor de correcção para 

preservar as densidades intermédias, m.   

Os parâmetros, E e Niu, não foram alterados para as diferentes simulações, mantiveram -se 

sempre iguais desde que foram escolhidos inicialmente, ao passo que os valores de k  e m foram 

sendo alterados ao longo das simulações até ser encontrado a melhor combinação de ambos, a 

que melhor traduz as características do osso humano.  

Foram feitas diferentes simulações com k  e m diferentes mas todas com 70 iterações, com um 

passo fixo de 1, usada a densidade variável como já foi explicado anteriormente e com 6 steps, 

que correspondem aos 6 carregamentos diferentes e independentes, todos influenciam a 

remodelação óssea mas temos para os diferentes steps diferentes análises de tensões, 

extensões e deformações. Os pontos de integração selecionado foi nos nós, no menu da direita 

foram selecionadas as opções de optimização de densidades e orientação, para além disso o 

modelo é composto por células com furos passantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 RESULTADOS DO MODELO DE REMODELAÇÃO ÓSSEA PARA O MODELO 

SAUDÁVEL  

O processo de remodelação foi aplicado à vértebra L1. Para iniciar a simulação, foram escolhidos 

os dois parâmetros, k e m, que influenciam fortemente a distribuição da densidade óssea obtida 

através da simulação computacional feita pelo modelo de remodelação óssea. Através dos 

resultados obtidos é possível confirmar o que já tinha sido referido em relação ao k e ao m. 

Voltando a relembrar em que medida estes parâmetros influenciam os resultados:  

 ↑ m → distribuição homogénea → os nós com densidades intermédias não são tão 

penalizados, sendo que os nós com densidades elevadas ou nulas dão lugar a nós com 

densidades intermédias, pois a solução converge para essas densidades:  

o Aumento da média global de densidades  

 ↑ k → diminuição da média global de densidades 

o O custo biológico para o organismo para manter a homeostasia é maior: é 

maior o custo para o organismo para manter os seus processos naturais, 

tais como a formação e a reabsorção óssea.    

Como podemos ver pela Figura 4.2, as densidades intermédias são favorecidas e as elevadas e 

mais baixas penalizadas, como podemos ver pelas regiões assinaladas em que regiões 

vermelhas com densidades elevadas, uma densidade relativa de 1, e regiões com densidades 

mais baixas inferiores a 0.8, regiões azuis, são substituídas por densidades intermédias.  

Confirmando-se assim o que já tinha sido referido em relação ao aumento do m, sendo assim 

atenuado as diferenças entre densidades, fazendo uma passagem mais ligeira e não tendo zonas 

com elevadas e baixas densidades tão salientadas. 

Relativamente ao parâmetro k  também este influencia a distribuição das densidades relativas 

obtidas pelo modelo de remodelação óssea na simulação computacional. Pelos resultados 

obtidos na variação do parâmetro k , para um mesmo m, podemos confirmar o que já tinha sido 

Figura 4.1 - Resultados do modelo de remodelação óssea para a densidade relativa, com o mesmo m, m = 
3, mas para valores de k diferentes, à esquerda k = 5 × 10−4, e à direita 7 × 10−4. 
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referido em relação à variação desde parâmetro, podemos assim estabelecer a relação entre o 

parâmetro k , e os resultados obtidos para a distribuição das densidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Figura 4.1, podemos confirmar que com o aumento do valor de k , os valores médios globais  

de densidades diminuem, o que pode ser confirmado principalmente na parte das apófises da 

vértebra. Ou seja, com o aumento dos valores deste parâmetro iremos ter valores menores de 

densidades e consequentemente menor massa óssea. 

 

A Figura 4.3 é referente às mesmas simulações da Figura 4.1, porém com uma visualização 

diferente da vértebra, sendo que com esta visualização é possível ver as densidades na parte 

exterior e a importância dos carregamentos na vértebra.  

Podemos ver que na zona exterior se encontram os valores elevados de densidades, valores a 

cima de 0.6 em ambos, sendo que na figura da direita os valores são mais elevados, o que 

mostra que temos uma região que simula a parte cortical da vértebra, inicialmente tinha sido 

definida com uma densidade de 0.9 e na sua generalidade esse valore manteve-se muito 

próximo. 

Figura 4.2 - Resultados da densidade relativa obtidos com o modelo de remodelação óssea para o mesmo 

valor de k, 7 × 10−4 e com valores de m diferentes. À esquerda m = 3 e à direita m = 4. 

Figura 4.3 - Resultados do modelo de remodelação óssea para a densidade relativa, com o mesmo m, m = 

3, mas para valores de k diferentes, à esquerda k =5 × 10−4, e à direita 7 × 10−4. 
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Em relação aos carregamentos podemos ver que na zona das apófises, parte exterior, apesar 

de inicialmente terem um valor de 0.9 no que toca à densidade, com a simulação do modelo de 

remodelação óssea esse valor vai diminuindo, e com o aumento do k , esse valor é ainda mais 

baixo, pois esta região não tem qualquer carregamento, sendo que o carregamento está no corpo 

da vértebra, na região das apófises ocorrem mais reabsorção óssea.  

Como tal, torna-se importante que os valores selecionados quer para k, quer para m, sejam os 

que simulam os valores das densidades relativas do osso real, para um caso saudável. Sendo 

assim e tendo como referência um TAC de um osso saudável, como podemos ver pela Figura 

4.4, foram feitas diferentes simulações até ser encontrado o melhor caso, o caso mais próximo 

da realidade. 

 

Para além de comprar os resultados com imagens de CT também foram comparados com 

estudos de modelos de elementos finitos (modelos EF), em que partiam de vértebras humanas 

para criar o modelo, assim é possível comparar os nossos resultados com os modelos destes 

estudos, pois o ponto de partida dos modelos de EF desses estudos são o nosso objectivo para 

encontrar um modelo saudável através do nosso modelo de remodelação óssea.  

Os diversos estudos analisados tinham como base imagens de TAC sendo depois atribuídas as 

propriedades do material da vértebra através de diferentes conversões que se baseiam nas 

propriedades do voxel do TAC. Existem diversas relações entre as características do voxel e as 

propriedades dos materiais, neste caso do osso. Podem ser convertidas para rácio de volume, 

no caso da Figura 4.5, temos uma relação entre volume do osso e volume total, que pode ser 

comparado com a densidade relativa obtida pelo nosso modelo de remodelação.  

 

 

Figura 4.4 - TAC da coluna vertebral de uma vista sagital. Adaptado de [65]. 
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Na Figura 4.5, é possível perceber que não há uma relação muito linear entre as propriedades 

da vértebra e a sua localização, podemos ver algumas características que são de salientar, como 

é o caso de termos valores mais elevados na parte exterior, que representa o osso cortical. Na 

parte interior apesar de não termos um padrão muito bem definido, nessa região encontramos 

as relações de BV/BT (volume ósseo/volume total), mais baixas. E são estas característ icas que 

vamos tentar encontrar nos resultados do nosso modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
(2) 

Figura 4.5 - Modelos de FE com as propriedades atribuídas em BV/BT (volume do osso/volume total), as 
propriedades do material foram obtidas através da conversão das imagens de CT para voxel, em que cada 
voxel tem um valor associado. O modelo (1) foi adaptado do estudo de Chevalier et al . e o (2) de Engelke 

et al. [66][67] 

(1) 

Figura 4.6 - Modelos de FE com as propriedades atribuídas baseadas em TAC em que cada voxel foi 
convertido num elemento com as propriedades do material do modelo. Em (1) adaptado do estudo de 
Mirzaei eta t. as propriedades do osso estão em BMD (densidade de massa óssea) e em (2) adaptado do 
estudo de Kopperdahl et al. temos uma distrição de módulos de densidade que varia de baixo (azul) para 

elevado (vermelho).[32][68] 

(2) 
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Nestes dois estudos representados na Figura 4.6, podemos observar o que já tinha sido referido 

anteriormente em relação às propriedades do material da vértebra. Também estes modelos 

foram obtidos através da conversão de cada voxel do TAC em elementos com as propriedades 

do mesmo. Assim temos um modelo mais próximo da realidade ao contrário dos modelos 

homogéneos em que diferenciamos apenas a parte cortical da trabecular e atribuídos módulos 

de Young diferentes, mas não fazemos qualquer distinção dentro de cada região e como 

podemos ver por estes modelos essas regiões são bastante heterogéneas, daí a importância 

destes modelos baseados nas propriedades do material representadas pela TAC. O nosso 

modelo usa o modelo de remodelação óssea para simular essas diferenças em cada região das 

propriedades do material da vértebra.  

Na Figura 4.6, quer em (1), quer em (2), podemos ver a separação entre a região cortical e 

trabecular, sendo que em (1) essa região está bem delimitada. E como já tinha sido referido a 

região trabecular apresenta uma maior heterogeneidade de valores, porém os valores 

observados são valores mais baixos nestes casos de BMD (densidade de massa óssea) e de 

módulos de elasticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 4.7, temos de novo a utilização de BV/BT para apresentação das propriedades do 

material da vértebra e tal como anteriormente foram obtidos através das características do TAC, 

convertendo cada voxel num elemento com uma dada característica. Confirmando-se de novo 

as características da vértebra, a distinção entre as propriedades da região cortical e trabecular,  

que podemos ver qualitativamente através do código de cores apoiada da observação 

quantitativa, com os valores a que corresponde cada cor. 

(1) 

(2) 

Figura 4.7 - Resultados obtidos de dois estudos baseados em TAC para obter as propriedades do material, 

tanto as imagens em (1) como em (2) foram adaptadas de estudos de Hazrati et al.[69][70]  
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Assim neste trabalho, para além da observação qualitativa em que comparamos com as imagens 

de TAC também usamos as imagens e os resultados destes modelos de EF, para fazer uma 

comparação quantitativa.  

 

O estudo realizado por Duan et al.[56] em que foram analisadas diferentes mulheres em 

diferentes fases da vida e foram realizados diferentes métodos de diagnóstico para conseguir ter 

uma base de dados que tornou possível obter os resultados observados na Tabela 4.1. São 

dados muito interessantes e importantes para o nosso trabalho, pois com estes resultados é 

possível ter uma comparação mais concreta no que toca aos nossos resultados, pois podemos 

calcular a massa da nossa vértebra e perceber se os valores estão relativamente próximos.  

Apesar de este estudo ter sido feito para a vértebra L3, é possível fazer uma comparação com a 

nossa vértebra pois apesar de as vértebras lombares aumentarem de tamanho desde a L1 até à 

L5, não são valores com uma diferença significativa. Como podemos analisar no estudo 

morfométrico feito por Bai et al. [57] da morfologia da coluna vertebral humana da região lombar.  

Por exemplo, a altura do corpo vertebral da L1 é de aproximadamente 24.31 mm e a L3 26.12 

mm, ou seja, uma diferença de 2 mm.  

Tabela 4.1 - Medidas da terceira lombar, L3, para diferentes estágios da vida da mulher, pré-menopausa, 
pós-menopausa e mulheres com fracturas. Em que foram analisadas diferentes variáveis: idade, altura, 
peso da mulher, e BMC (composição mineral óssea), área, volume, BMD (densidade de massa óssea) quer 

volumétrica quer em área da vértebra. Adaptado de do estudo feito por Duan et al. [56] 
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Assim, vai ser possível analisar a massa da vértebra para tentar perceber se se encontra dentro 

de valores saudáveis, não temos um valor exacto, mas com a combinação de todos os resultados 

dos estudos apresentados podemos comparar os nossos resultados, e decidir pela melhor 

combinação dos parâmetros k  e m. 

Depois de várias simulações, encontramos a combinação ideal dos parâmetros k e m, o valor de 

k  definido foi de 0.0006 e m de 2, assim esta combinação foi a definida para a distribuição 

biológica óssea saudável, pois foi a que melhor se aproximou de uma vértebra real, não só na 

parte quantitativa mas também qualitativa. 

 

Os valores obtidos estão dentro dos valores encontrados nos estudos apresentados acima, 

valores de densidades relativas entre 0.2-0.5 na parte interior da vértebra, na região mais central 

da zona trabecular, e como podemos ver na Figura 4.8, os valores obtidos na nossa simulação 

também estão dentro dessa gama de valores. Já na região mais exterior, zona cortical, regista 

como esperados as densidades mais elevadas, como é possível perceber pela figura a cima, já 

nas apófises como já tinha sido referido anteriormente as densidades são mais baixas pois não 

existe qualquer tipo de carregamento nesta região da vértebra.  Também podemos ver que a 

distribuição de densidades aumenta do interior do corpo da vértebra para o exterior.  

 

Figura 4.8 - Resultados da distribuição da densidade relativa do modelo de remodelação óssea para  uma 

simulação computacional para os parâmetros com valores de k=0.0006 e m=2. 

Figura 4.9 - Distribuição da densidade relativa para k=0.0006 e m=2, num espectro de preto (menor 
densidade) até branco (maior densidade). 
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Tendo como ponto de partida a figura da distribuição da densidade do material da vértebra obtido 

para um modelo saudável, mostrada na secção 3.5 - Modelo de Remodelação Óssea, na Figura 

3.19,  chegamos ao resultado mostrada na Figura 4.9, depois de 70  iterações obtivemos o 

modelo que iremos utilizar como ponto de partida para as futuras simulações nos casos 

patológicos. 

A Figura 4.9 serve para mostrar a relação entre os nossos resultados e o TAC de uma vértebra 

real e saudável, pois até ao momento é o método mais utilizado nos nossos dias para obtenção 

de imagens das diferentes partes do corpo humano. Como podemos ver entre a imagem obtida 

dos nossos resultados e a mostrada anteriormente de um TAC da coluna na Figura 4.4, é 

possível perceber a relação já referida entre a densidade do osso na vértebra e a distância à 

periferia, ou seja, o aumento da densidade do interior até à parte mais afastada do centro da 

vértebra. Também de realçar o facto de a parte exterior ter as maiores densidades, que é bem 

visível no TAC, onde essa zona aparece bem realçada, destacando-se pela sua cor mais clara 

em oposição das zonas mais escuras, menos densas, o osso trabecular.  

Como podemos ver a parte interior não é uniforme, quer nas imagens dos estudos mostrados 

anteriormente quer nos nossos resultados, o que vem dar ainda maior importância ao tipo de 

material utilizado para definir as propriedades do mesmo, ou seja, ao invés de um material com 

propriedades isotrópicas em que a vértebra é definida homogeneamente apenas com a distinção 

entre cortical e trabecular. Vemos assim, o quão mais próximo da realidade é a utilização deste 

modelo, em que partimos de uma vértebra com densidade variável, em que temos a distinção 

entre a parte cortical, com maior densidade, e a parte trabecular, com menor densidade. Na parte 

trabecular é possível observar que esta região não é homogénea, tal como numa vértebra real 

em que o osso trabecular é constituído por trabéculas são de diferentes dimensões.  
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Figura 4.10 - Evolução da função objectivo para a simulação da remodelação óssea para k=0.0006 

e m=2. 
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Podemos ver pela Figura 4.10, a evolução da função objectiva ao longo da simulação 

computacional em função do número de iterações, sendo que este gráfico dado pelo modelo 

computacional é uma indicação da estabilização do modelo, assim podemos através deste 

indicador saber quantas iterações são necessárias para a estabilização do modelo. Neste caso 

podemos ver pela figura anterior que o número de iterações escolhida,70, é um número 

adequado. Pois é possível observar no gráfico que a partir das 50 iterações o modelo estabiliza, 

e continuar a correr o programa para mais iterações daria uma melhor solução, porém o custo 

computacional não compensa na melhoria dos resultados. 

 

 

Na Figura 4.11, temos a confirmação da estabilização do modelo, com a representação da 

evolução do volume da vértebra em função do número de iterações. Como é visível houve uma 

pequena descida do volume a partir das 50 iterações, mas o valor do volume estabilizou a partir 

dessa descida, num valor muito próximo de 8cm3. Assim, quer com o gráfico da função objectivo 

quer do volume, podemos afirmar que o número de iterações utilizado para o nosso modelo foi 

o adequado, pois o modelo de remodelação óssea já estava estabilizado e os resultados já eram 

bastante satisfatórios e aumentar o número de iterações, não iria compensar na melhoria de 

resultados devido ao tempo despendido por causa do poder computacional requerido.  

Para a análise quantitativa do modelo foram então analisados os volumes de cada elemento e a 

densidade relativa dos mesmos dada pelo modelo de remodelação óssea. Esses valores foram 

utilizados para calcular a massa total da vértebra, foi utilizado o valor para a densidade óssea 

média de 𝜌𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 1.75𝑔/𝑐𝑚3 . [58][59] 
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Figura 4.11 - Evolução do volume da vértebra ao longo da simulação computacional do modelo de 

remodelação óssea, para k=0,0006 e m=2. 
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Foram utilizadas as seguintes relações para calcular a massa:  

 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝜌𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 , com 𝜌𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 1.75𝑔/𝑐𝑚3 (4.1) 

 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 (4.2) 

 

Foi calculada a densidade para cada elemento através da relação (4.1) e com o volume de cada 

elemento calculada a massa para cada elemento através da relação (4.2), no final foram 

somados esses valores de massa e obtivemos o valor total para a vértebra.  

Tabela 4.2 - Valores do volume total (cm 3) e da massa total (g) da vértebra L1 para a simulação do modelo 

de remodelação óssea para k=0.0006 e m=2. 

 Volume total (cm3) Massa total (g) 

Vértebra L1 40.39 14.18 

 

Pelos valores da Tabela 4.1, quer do volume quer de massa, podemos ver que os valores que 

obtivemos estão dentro do esperado, os nossos valores têm de ser mais baixos que os do estudo 

de Duan et al. pois como já tinha sido dito anteriormente a nossa vértebra tem um volume menor 

dado que a do estudo era a L3 e a nossa a L1. Assim quer o valor do volume quer o valor de 

massa que obtivemos são menores, mas estão bastante perto dos valores de referência, que 

foram obtidos de vértebras reias. Temos assim a confirmação qualitativa e quantitativa que a 

nossa vértebra está muito próxima de uma vértebra real e saudável.  

Passamos assim à próxima fase do trabalho, em que foram feitas as simulações computacionais  

do modelo de remodelação óssea para os modelos osteoporóticos que iremos tratar na próxima 

secção.  

4.2 SIMULAÇÃO DE MODELOS OSTEOPORÓTICOS 

Nesta secção vamos falar sobre um dos principais objetivos deste projecto, perceber quais os 

critérios de falha que podem ser usados para poder prever a fractura de vértebras. Para tal, 

partimos do modelo de uma vértebra saudável encontrado na secção anterior, em que temos 

uma vértebra com a geometria de uma vértebra real, obtido de imagens de TAC, e através do 

modelo de remodelação óssea obtivemos o modelo com as propriedades de uma vértebra real.  

Para simular os modelos osteoporóticos, como já foi explicado na secção 2.3 - Osteoporose, em 

que explicamos as características desta patologia e o que ocorre na vértebra, de uma forma mais 

lata sabemos que a densidade óssea da vértebra diminui com a evolução da doença. Essa perda 

de massa óssea, como foi explicado, tem uns valores definidos pela WHO, Organização Mundial 

de Saúde, que define os intervalos dos valores de BMD, Densidade Mineral Óssea, que 

caracterizam uma vértebra saudável e uma vértebra osteoporótica.  
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Assim, para simular os modelos osteoporóticos baseamo-nos num estudo feito por Santos et al. 

que definiu uma relação entre o valor de k  e o valor de T-score, valor este que é obtido a partir 

do valor de BMD obtido através de uma densiometria (DXA). Neste trabalho partiram de uma 

base de dados com diferentes exames de DXA e através das simulações com o modelo de 

remodelação óssea que usamos, obtiveram uma correlação entre o valor de k  e BMD, que 

podemos ver na Figura 4.12. [60] 

 

Nesse estudo através da base de dados e dos resultados obtidos nas simulações foi encontrada 

então uma relação entre o valor de k  e de T-score: 

 𝑇 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 55.931𝑘2 − 35.584𝑘 + 2.334 (4.3) 

 

Com esta relação foi-nos possível obter uma relação entre o valor de T-score e k , para o caso 

saudável e para o caso osteoporótico.  

 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟ó𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑘𝑠𝑎𝑢𝑑á𝑣𝑒𝑙

⁄ = 1.7 
(4.4) 

 𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑜𝑝𝑜𝑟ó𝑡 𝑖𝑐𝑜_𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑘𝑠𝑎𝑢𝑑á𝑣𝑒 𝑙

⁄ = 3 
(4.5) 

 

O valor de T-score saudável é -1.1, sendo que para valores iguais ou superiores a -2.5 já é 

considerado osteoporótico, neste estudo o valor máximo considerado foi -3.3, segundo 

Organização Mundial de Saúde (OMS)[2], sendo que foi esses valores que utilizados na equação 

(4.3) para a determinação dos valores apresentados nas relações (4.4) e (4.5).  

Figura 4.12 - Evolução da BMD no colo do fémur obtido nas simulações com o aumento do 

valor de k. Adaptado de [60]. 
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Assim com estes valores foram feitas 5 simulações para valores patológicos, aumentando a 

severidade dos casos, para tal aumenta-se o valor do parâmetro k , como já tinha sido referido,  

ao aumentar esse valor estamos a diminuir a densidade óssea, que simula uma parte do que 

ocorre na osteoporose, a nível da estrutura da vértebra não estamos a alterar nada, ou seja, o 

arranjo das trabéculas a nível da microarquitectura da vértebra.  

Tabela 4.3 - Valores do parâmetro k utilizados para as simulações do modelo de remodelação óssea para 

os casos patológicos. 

 Valor de k 

Osteopenia 0.00081 

 

Osteoporose 

0.00102 

0.00128 

0.00154 

0.0018 

 

Os valores do parâmetro k utilizados para as simulações dos modelos osteoporóticos podem ser 

visualizados na Tabela 4.3, em que temos então 1 caso de osteopenia, em que a perda óssea 

ainda não é muito acentuada e 4 casos de osteoporose em que o último caso é o caso mais 

grave de osteoporose, para um T-score de -3.3.  

Para analisar os resultados dos modelos osteoporóticos, tal como já tinha sido feito para o caso 

saudável também para os casos patológicos foram feitos os cálculos da massa da vértebra. Pela 

Tabela 4.1, podemos também perceber a relação entre a massa de osso saudável e casos 

patológicos.  

Tabela 4.4 - Relações entre a massa de uma vértebra saudável e 2 casos patológicos, mulheres pós-
menopausa e mulheres que sofreram fracturas na coluna. Adaptado de [56]. 

 Duan et al. - Massa (g) Relação 

Saudável/Patológico 

Saudável 17.6  

Pós-menopausa 

(mulheres) 

14.81 0.84 

Mulheres com fracturas na 

coluna 

10.24 0.51 

 

Com as relações encontradas na Tabela 4.4, podemos então encontrar os valores esperados 

para o nosso caso partindo do nosso valor para a massa da vértebra saudável.  No nosso caso 

não temos valores para vértebra pós-fractura, pois só estamos a fazer simulações em que 

alteramos a massa óssea da vértebra e não a sua estrutura. Apesar disso podemos ter como 

referência esse valor para comentários futuros. 
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Tabela 4.5 - Valores esperados da massa da vértebra para casos patológicos partindo do nosso valor para 

a vértebra saudável, baseado na relação do estudo de Duan et a l. [56] 

Massa (g) 

Saudável Pós-menopausa (mulheres) Mulheres com fracturas na 

coluna 

14.18 11.93 8.25 

 

Como já foi dito anteriormente, com os dados obtidos das simulações no modelo de remodelação 

óssea foram feitos os cálculos para as massas das diferentes vértebras para os casos 

patológicos. Os cálculos realizados já foram anteriormente explicados para o caso saudável.  

Tabela 4.6 - Valores da massa óssea da vértebra L1 para diferentes simulações de remodelação óssea em 

que o único parâmetro alterado foi o valor de k. 

 Valor de k Massa (g) 

Saudável  0.0006 14.18 

Osteopenia 0.00081 13.97 

 

Osteoporose 

0.00102 11.63 

0.0013 11.43 

0.00154 11.56 

0.0018 11.21 

 

Pelos valores acima mostrados, na Tabela 4.6, podemos ver que como esperado os valores da 

massa para os casos osteoporóticos estão no intervalo de 12-11g.  

Figura 4.13 - Fracção volúmica em função do módulo de Young para espécimes humanos de amostras da 
coluna para 3 diferentes grupos: normal, osteoporótico e pacientes com cancro. Adaptado de Nazarian et 

al.[61] 
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Um outro estudo de Nazarin et al. [61] em que foram feitos testes em amostras retiradas de 

pacientes, para biopsia ou tratamento de fracturas, na Figura 4.13 podemos ver o intervalo de 

valores das amostras para os dois casos que nos interessam, o caso normal e o caso 

osteoporótico. Para o caso normal o intervalo de valores é entre 0.2-0.45, já no caso 

osteoporótico é 0.005-0.2, ou seja, a fracção volúmica decresce para metade, o que vai de 

encontro ao já referido.  

Depois de analisar quantitativamente passamos agora a uma análise qualitativa, nos resultados 

do estudo feito por Nazarian et al. podemos ver na Figura 4.14, as alterações a nível da estrutura 

óssea, não só diminui a densidade óssea a nível trabecular, como também ocorre a perde de 

trabéculas e a conectividade entre elas. Sendo que estas alterações têm uma grande influência 

a nível do comportamento mecânico da vértebra, o facto de a fracção volúmica decrescer para 

metade a nível trabecular é uma ameaça para a estabilidade mecânica da estrutura cortical. Pois, 

não só há menos trabéculas como também as que existem são mais finas e longas, o que faz  

com que decresça a sua estabilidade à flexão e torção.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Mudanças da estrutura óssea do caso normal para o caso osteoporótico. Adaptado de 
Nazarian et al.[61] 

Figura 4.15 - Biopsias ósseas de dois homens, (A) com 37 anos de idade e (B) com 84 anos de idade, 

retiradas da coluna lombar (L2 e L4). Adaptado de Van Lenthe et al.[71] 

(A) (B) 



67 
 

Na Figura 4.15, podemos ver mais um exemplo das diferenças a nível qualitativo da estrutura 

óssea entre um caso normal e um caso patológico, retirado de um estudo realizado por Van 

Lenthe et al., tal como já tinha sido referido as diferenças entre os casos normais e patológicos 

são significativas. Neste exemplo é possível verificar tal afirmação, pois temos uma grande 

heterogeneidade a nível da arquitetura óssea, no caso da amostra do paciente com uma idade 

mais avançada podemos ver que a nível trabecular há uma menor densidade óssea, há menos 

trabéculas e são mais finas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Figura 4.16, podemos ver os resultados dos nossos modelos, em que podemos comparar 

o caso saudável com três casos osteoporóticos, no nosso caso não é possível comparar ao nível 

da microestrutura da vértebra, mas podemos ver as zonas e os valores da densidade relativa.  

Como é possível perceber há uma diminuição gradual da densidade relativa no interior da 

vértebra, na zona trabecular. A nível cortical também é possível ver que essa zona vai ficando 

mais fina, sendo que de (A) para (D) essa diferença é significativa, para além de ficar mais fina 

o valor da densidade relativa diminui.  

Tal como esperado a nível trabecular a estrutura vai enfraquecendo, podemos associar as zonas 

a azul escuro (menor densidade relativa) com as zonas em que a vértebra perde as trabéculas 

ou onde as trabéculas ficam mais finas e compridas. 

Ao nível da evolução da função objectivo e do volume da vértebra o sistema é mais instável o 

que era espectável pois nestes casos a vértebra começa a ter uma estrutura mais frágil e o 

modelo tenta compensar ao máximo distribuindo da melhor forma as densidades nos diferentes 

elementos. 

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 4.16 - Resultados das simulações para diferentes k da densidade relativa, em (A) o caso saudável 

(k=0.0006) em (B) (k=0.00102), (C)(K=0.00154) e (D)(k=0.0018) três casos osteoporóticos. 
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Como é possível ver na Figura 4.17, a evolução dos gráficos é muito irregular com já tinha sido 

referido, apesar disso no final nos 2 casos apresentados, para k=0.00081 e para k=0.0018, este 

último referente ao caso osteoporótico com o grau mais elevado das simulações realizadas,  

podemos ver que quer para a evolução do volume quer da função objectivo os gráficos tendem 

em estabilizar no final, o que é um ponto positivo para balançar com a instabilidade inicial. 

4.2.1 Critério de Falha: extensão principal mínima  

Um dos principais objectivos deste trabalho é tentar perceber como poderíamos prever a falha 

de uma vértebra e como já foi referido anteriormente, na secção 2.5 - Critério de Falha: prever 

fracturas, o critério utilizado foi a extensão principal mínima.  

Na Tabela 4.7, recordamos o valor encontrado na literatura e definido para analisar os nossos 

resultados. Vamos analisar para este critério as zonas da vértebra que estão neste intervalo de 

valores, superiores a −4.5 × 10−4 em módulo, sendo que essas regiões são as regiões mais 

críticas para falha, quanto maior a área maior a probabilidade de fractura.  

Tabela 4.7 - Valor do critério de falha utilizado. [35][36] 

Critério de Falha para a vértebra 

Extensão principal mínima −4.5 × 10−4 strain 
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Figura 4.17 - Evolução do volume da vértebra e da função objectivo ao longo da simulação do modelo de 

remodelação óssea para diferentes k. 
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Nas imagens abaixo podemos ver os resultados referentes a diferentes simulações 

computacionais do modelo de remodelação óssea, onde é possível comparar o caso saudável,  

k=0.0006, e os restantes para casos patológicos, um caso de osteopenia e para vários casos de 

osteoporose.  

k=0.0006 – Caso saudável  

Flexão  Extensão Flexão lateral esquerda 

   

 

 

Flexão lateral direita Rotação axial direita Rotação axial esquerda 

   

k=0.00081 – Caso de osteopenia 

Flexão Extensão 

  

Figura 4.18 – Resultados da extensão principal mínima para a vértebra saudável, k=0.0006, e para o caso 

de osteopenia, k=0.00081. 

Pela Figura 4.18, podemos observar as zonas de relevância de extensão principal mínima,  

representadas pelas cores azuis, sendo estas referentes aos menores valores. É possível 

perceber que as regiões com os valores mais baixos para os diferentes movimentos são as zonas 

com tensões mais elevadas e consequentemente maiores deslocamentos.   

O modelo do caso com osteopenia, tem valores mais elevados em comparação com os mesmos 

movimentos para o caso saudável, tal como esperado, neste caso houve uma diminuição da 

massa óssea do modelo de k=0.0006 para o modelo com k=0.00081, tal como já tinha sido 

referido anteriormente. Essa perda de massa óssea, torna a vértebra menos densa e 

consequentemente mais fraca e frágil, sendo assim mais suscetível a fracturas. De salientar que 

os movimentos onde se registam os valores máximos em módulo de extensão principal mínima,  

é no movimento de flexão e no movimento de extensão.  
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k=0.0013 – Caso osteoporótico  

Flexão Extensão 

 

 

 

 

k=0.00154 – Caso osteoporótico 

Flexão Flexão lateral esuqerda 

  

 

 

Figura 4.19 – Resultados da extensão principal mínima do modelo de remodelação óssea para dois casos 

osteoporóticos, para k=0.0013 e k=0.00154.
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k=0.0018 -– Caso osteoporótico 

Flexão Extensão 

 
 

 

 

Flexão lateral esquerda 

 
 

Figura 4.20 - Resultados da extensão principal mínima para o caso mais grave de osteoporose simulado 

com k=0.0018. 

Nas duas figuras anteriores, Figura 4.19 e Figura 4.20, podemos ver os resultados para os três 

casos osteoporóticos mais graves, como podemos ver pelos valores da extensão principal 
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mínima, em que os valores obtidos são superiores em módulo comparativamente com o caso 

saudável, mostrado na Figura 4.18. 

Nestes três casos podemos ver que os movimentos mais importantes são para além de flexão e 

extensão, a flexão lateral também merece atenção. Tal como já referido anteriormente, os valores 

da extensão principal mínima vão aumentando em módulo, o valor de referência para o critério 

de falha é 𝜖𝑚𝑖𝑛 −4.5 × 10−4𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  (Extensão Principal Mínima), podemos ver nas imagens 

anteriores que esse valor é ultrapassado nos três casos osteoporóticos.  

Nas figuras Figura 4.19 e Figura 4.20, em algumas imagens dos resultados limitamos os valores 

da extensão principal mínima, onde o valor máximo é o valor de referência para o critério de 

falha, assim só nos aparece os valores superiores em módulo a esse valor também em módulo.  

São esses valores que nos interessam para perceber como tentar prever fracturas.  

No caso da flexão é bastante percetível a evolução estes valores do caso de osteoporose menos 

grave, k=0.0013, para o caso mais grave, k=0.0018, podemos ver que não só o valor máximo 

em módulo deste parâmetro aumenta como também aumenta a área da vértebra nesse intervalo 

de valores.  

Assim podemos ver que essas zonas são as mais suscetíveis para a ocorrência de uma fractura,  

podemos comparar com as imagens apresentadas na secção 2.4 - Fracturas: principal 

consequência da osteoporose, em que temos imagens de TAC de vértebras que sofreram 

fractura e na maioria dos casos a fractura começa na parte anterior do corpo da vértebra sendo 

que dependo da gravidade se pode alastrar para o resto do corpo da vértebra e esta pode 

colapsar totalmente.  

Com este modelo abre-se uma porta para tentar prever a ocorrência de fracturas vertebrais em 

função do nível de osteoporose dos pacientes, tornando possível uma intervenção antecipada,  

aumentando as hipóteses de uma recuperação mais rápida e de uma melhoria na qualidade de 

vida.  

Para tentar perceber em que medida um movimento fora do normal, ou de uma queda, uma 

pancada ou um acidente, em que a vértebra será sujeita a um novo carregamento, fizemos uma 

nova simulação em que acrescentamos uma nova força. Partindo do modelo anterior, com os 

diferentes movimentos, com os seis steps, foi adicionada uma força com direcção horizontal ao 

corpo da vértebra, com sentido da parte anterior da vértebra para a parte posterior, sendo que 

essa força tem o valor de 300N. 

Na Figura 4.21, podemos ver os resultados dessa simulação, é possível observar comparando 

com os resultados apresentados para o mesmo k mas para o modelo com os carregamentos 

normais a que estamos sujeitos no nosso dia-a-dia, na Figura 4.19, e a área com os valores de 

extensão dentro do intervalo do critério de falha no modelo alterado são maiores. Isto prova que 

uma vértebra osteoporótica com a densidade óssea mais baixa que o normal e com uma 

estrutura mais fragilizada tem uma maior probabilidade de fractura quando sujeita a novos 
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carregamentos, ou seja, movimentos fora do normal do nosso dia-a-dia. Assim, se um paciente 

osteoporótico sofrer uma ligeira queda, por exemplo, pode sofrer uma fractura vertebral.  

k=0.0013 – modelo alterado 

Flexão Extensão 

 
 

Flexão lateral esquerda Rotação axial à direita 

 
 

 

Figura 4.21 - Resultados da extensão principal mínima para o modelo de remodelação óssea para k=0.0013 

do modelo com força anormal. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Nesta tese foi desenvolvido com sucesso um modelo de uma vértebra humana de um paciente 

saudável através de imagens de TAC e para a atribuição das propriedades do material foi 

utilizado um modelo de remodelação óssea. O modelo de remodelação óssea foi uma ferramenta 

importante para a atribuição de propriedades do osso semelhantes à vértebra real e para a 

simulação dos modelos osteoporóticos.  

A fractura dos corpos vertebrais deve-se na maioria dos casos a problemas osteoporóticos que 

os pacientes apresentam, a osteoporose provoca a diminuição da densidade óssea, as 

trabéculas ficam mais finas e longas e ocorre também uma diminuição do número de trabéculas.  

Sendo que todos estes fractores levam a que a vértebra fique mais frágil e mais suscetível a 

fracturas. 

Da literatura foi retirado então uma relação que permitisse simular modelos osteoporóticos 

utilizando o modelo de remodelação óssea, onde o parâmetro de referência e que iria ser 

alterado, era o parâmetro k . Partimos de um k  para o modelo saudável e depois foi definido a 

relação entre esse k saudável e um k osteoporótico.  

Foi assim possível fazer as simulações para os diferentes casos e compará-las. Essa 

comparação foi feita através de um critério de falha definido para a farctura de vértebras,  

extensão principal mínima, retirado da literatura. Foi possível perceber as zonas mais críticas e 

comparar com imagens de TAC de vértebras que tinham sofrido uma fractura. Com esta 

comparação foi possível perceber que as regiões mais críticas do modelo de EF eram 

coincidentes com as regiões afectadas pela fractura no TAC. Um outro ponto importante a 

registar está relacionado com o aumento da severidade de osteoporose, nas simulações dos 

modelos de EF, em que podemos observar que com o aumento da severidade osteoporótica da 

vértebra aumenta a área mais susceptível a sofrer uma fractura.  

Na maioria dos casos de fracturas registadas, estas ocorrem em tarefas do dia-a-dia, mas 

algumas são resultado de acidentes, quedas ou outros movimentos anormais, como tal, foi feita 

uma simulação para tentarmos perceber a influência desses movimentos anormais, dois modelos 

com o mesmo k , mas com uma força anormal adicionada. No modelo com apenas os 

carregamentos do dia-a-dia, a área com o intervalo de valores do critério de falha era menor em 

comparação com o modelo alterado.  

Assim, concluímos que uma queda ou um acidente para uma pessoa com osteoporose aumenta 

a probabilidade de fractura, sendo que a fractura pode ocorrer no dia-a-dia, em tarefas normais  

e sem um esforça adicional, pois a vértebra pode atingir o limite de fadiga, dado a sua fragilidade 

provocada pelo aumento de perda de massa óssea.  

Com estas conclusões podemos observar como os modelos de EF podem ser muito importantes 

no contexto clínico e ajudar os médicos a intervir mais cedo nestes casos, ou seja, antes de a 
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fractura ocorrer, pois o tratamento é complicado e a recuperação é lenta. Assim, se o paciente 

for intervencionado mais cedo, com métodos não-invasivos que tentam evitar o colapso da 

vértebra e consequentemente evitar a sua fractura, o paciente recupera mais cedo dessa 

intervenção pois não é tão complexa como a que teria de ser realizada caso o paciente sofresse 

uma fractura vertebral. O paciente pode voltar mais cedo para a sua vida normal, ganha 

qualidade de vida e a nível económico traduz-se em ganhos para a sociedade em geral. 

Torna-se assim fulcral desenvolver novos métodos que consigam implementar os modelos de 

EF no contexto clínico, por isso para trabalhos futuros sugerimos as seguintes abordagens:  

 Trabalho experimental, testes mecânicos, com vértebras humanas para validar os 

modelos de elementos finitos. 

 No modelo que desenvolvemos apenas foi utilizada uma vértebra, futuramente 

poderiam desenvolver um novo modelo com um segmento vertebral (2 vértebras e 1 

disco) ou uma região de interesse (por exemplo, região lombar), ou a coluna toda e fazer 

todos os passos descritos neste trabalho. 

 Criar uma base de dados com TAC de vértebras e densiometrias ósseas para a 

comparação entre os modelos obtidos no modelo de remodelação óssea com modelos 

de EF criados através das imagens de TAC, sendo que era um método de validação. 

 Desenvolver um modelo que pudesse ser utilizado em contexto clínico, o médico 

introduzia o TAC do paciente o modelo geométrico era criado e a análise de 

remodelação óssea era feita e no final, através do critério de falha definido e do intervalo 

de valores definido anteriormente, o médico tinha as áreas mais suscetíveis de no futuro 

sofrerem uma fractura.   

 Um modelo mais complexo que no final desse ao médico a probabilidade de fractura em 

que o médico sabia que a partir de uma dada probabilidade o paciente tinha de ser 

intervencionado com um método não-invasivo ou se o caso fosse mais grave um método 

invasivo, que evitasse a ocorrência da fractura do corpo vertebral.  

 Fazer simulações com vértebras saudáveis, osteoporóticas e intervencionadas 

cirurgicamente, fazer as devidas comparações e perceber em que medida os métodos 

utilizados na prevenção e tratamento dos corpos vertebrais osteoporóticos e/ou que 

sofreram uma fractura são os mais adequados e se necessitam ou não de alterações.  
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