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Resumo 

 

No presente trabalho, estudou-se o comportamento à fadiga de osso trabecular humano de 

amostras provenientes dos dois géneros (masculino e feminino). As amostras foram também 

caracterizadas estruturalmente através de microscopia electrónica de varrimento (SEM). As 

amostras utilizadas foram obtidas a partir de doentes anteriormente submetidos a uma 

artroplastia total da anca por fractura do colo do fémur, atribuída a osteoporose (OP). A partir 

das cabeças de fémur dos doentes, foram obtidos 25 provetes cilíndricos de osso trabecular. 

As amostras foram inicialmente submetidas a um pré-condicionamento de modo a calcular o 

módulo inicial E0. Os provetes foram posteriormente sujeitos a 1000 ciclos de fadiga com uma 

frequência de 1/3 Hz. Os ciclos decorreram entre uma tensão correspondente a uma carga 

mínima e uma tensão máxima correspondente a uma tensão normalizada, pelo módulo inicial, 

(σmax/E0
trav

) de 0,002 (23 amostras) ou correspondente a uma amplitude de tensão normalizada 

(Δσ/E0
trav

) de 0,002 (2 amostras). Os resultados indicam que as extensões máxima (εmax) e 

residual (εres) aumentam com o número de ciclos, de acordo com o descrito na literatura. O 

módulo secante normalizado (Esec/E0) mantém-se relativamente constante, pelo que se conclui 

que os ensaios foram feitos com deformações muito baixas. Não há diferenças significativas no 

comportamento à fadiga entre os dois grupos de estudo. A partir da análise das imagens de 

microscopia das amostras não ensaiadas, observou-se que a estrutura do osso é semelhante 

nos dois géneros. A análise microscópica de amostras ensaiadas sugere que, nos testes 

realizados, não houve formação de dano. 

 

Palavras-chave: Osteoporose; Osso trabecular; Fadiga; Microscopia electrónica de 

varrimento; comparação entre géneros.  
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Abstract 

 

In the present work, the fatigue behaviour of human trabecular bone of samples proceeding 

from 2 genders (male and female) was studied. The samples were structurally characterized 

through scanning electron microscopy (SEM). The samples were obtained from patients that 

had a total hip arthroplasty because of femoral neck’s fracture, related to osteoporosis (OP). 

From the femoral heads, 25 cylindrical trabecular bone specimens were obtained. Initially, the 

specimens were submitted to 10 pre-conditioning cycles with a frequency of 2 Hz to calculate 

the initial modulus, E0. The specimens were loaded in 1000 compressive fatigue cycles at a 

frequency of 1/3 Hz. They were compressed between a small pre-load and a maximum stress 

corresponding to a normalized stress, by the initial modulus, (σmax/E0
trav

) equal to 0,002 (23 

samples) or a stress corresponding to a normalized stress amplitude (Δσ/E0
trav

) of 0,002 (2 

samples). The results showed an evolution of the maximum and residual strains (εmax and εres, 

respectively) in accordance to what was described in the literature. The normalized secant 

modulus (Esec/E0) remained relatively constant, which allowed us to conclude that the fatigue 

tests were performed with very small deformations. No significant differences were found 

between the fatigue behaviour of the two groups of the study. The analysis of microscopic 

images of non-tested samples showed a similar structure between both genders. The analysis 

of the SEM images of tested samples suggests that, in the test conditions used (small 

deformations and a low number of cycles) there is no structural damage. 

 

Key words: Osteoporosis; Trabecular bone; fatigue; scanning electron microscopy; 

comparison between genders.  
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1. Introdução 

 

O estudo das propriedades estruturais e mecânicas do osso é importante, não só do ponto 

de vista biológico como clínico. Os ossos estão sujeitos a fadiga como resultado da acção de 

esforços cíclicos. Quase todas as forças que actuam in vivo no corpo humano são cíclicas [1] 

mas existem poucos estudos que documentem a acção das solicitações de fadiga no osso 

trabecular [1-3]. Apenas um pequeno número destes estudos teve como base o osso trabecular 

humano [1-3] embora haja alguns trabalhos que descrevem o comportamento à fadiga de osso 

trabecular animal [1, 3-8]. A escassa bibliografia existente indica que a influência de algumas 

doenças, como a osteoporose, na resistência à fadiga está ainda por conhecer. O presente 

trabalho tem como objectivo o estudo do comportamento à fadiga do osso trabecular 

osteoporótico e da influência do género nesse mesmo comportamento. 

 

1.1 Osso 

 

1.1.1 Considerações gerais 

  

O osso é um tecido altamente especializado [9]. Apesar de ter uma aparência simples, é 

um tecido vivo complexo e dinâmico em contínua remodelação [10] e com funções fisiológicas 

fundamentais [9]. Cada osso é composto por um conjunto de tecidos diferentes que trabalham 

em conjunto: tecido ósseo, cartilagem, outros tecidos conjuntivos, vasos, sangue, tecido 

adiposo e tecido nervoso. A sua composição leva a que cada osso individual seja considerado 

um órgão [10]. 

As características do osso (rigidez, elasticidade moderada, plasticidade muito limitada e 

fragilidade) fazem com que seja o tecido ideal para auxiliar o movimento do corpo, para agir 

como suporte e protecção de tecidos moles [9-11]. Os ossos também cumprem outras funções 

básicas como: armazenamento de minerais e de energia química e produção de células 

sanguíneas [10, 11]. 

Existem quatro tipos de osso de acordo com a sua forma: longo, curto, achatado (ou chato) 

ou irregular [10, 11]. Os ossos tipicamente longos (como é o caso do fémur) são constituídos 

pela diáfise, pela epífise, pela metáfise, por cartilagens articulares, pelo periósteo, pela 

cavidade medular e pelo endósteo (figura 1) [9-12]. 
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Figura 1 – (a) Estrutura de um osso longo adulto; (b) características interiores de uma porção da 

diáfise (adaptada) [11]. 

 

O osso é formado por uma matriz extra-celular e por células [9-12]. A matriz tem um 

componente inorgânico (sais minerais, sobretudo cristais de hidroxiapatite de cálcio – 

Ca10(PO4)6(OH)2) e um componente orgânico [9-13]. O componente orgânico é composto por 

fibras colagénio do tipo I, em cerca de 90% [9, 12, 13]. Inclui uma hélice tripla de dois 

monómeros α1 e de um monómero α2 [9, 12]. Esta matriz confere força e estabilidade ao osso 

[12]. 
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Os elementos celulares remodelam continuamente o osso para ajustar o seu crescimento 

de acordo com as várias cargas de tensão a que está sujeito [12]. No tecido ósseo, existem 

quatro tipos de células: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. As 

células osteoprogenitoras são as células precursoras dos osteoblastos e podem ser 

encontradas na porção interior do periósteo [10]. Os osteoblastos não possuem capacidade 

para se dividir e são responsáveis pela formação do osso [10-12]. Eles sintetizam colagénio 

[10, 11] e proteoglicanos [11], componentes necessários à formação do osso [10, 11] e 

localizam-se na superfície do osso [10]. Os osteócitos são osteoblastos que ficam rodeados 

pela matriz óssea que eles próprieos produzem, alterando o seu fenótipo para células com 

menor actividade metabólica e com longos prolongamentos citoplasmáticos que contactam 

com outros osteócitos, funcionando como mecanoreceptores e iniciadores da resposta de 

reparação óssea [10-13]. Os osteócitos são as células principais do tecido ósseo [10], 

mantendo o seu metabolismo diário e a troca de nutrientes. Tal como um osteoblato, um 

osteócito não tem capacidade para se dividir. Os osteoclastos são células de grande dimensão 

[10, 11], resultantes de uma fusão de cerca de 50 monócitos. Têm poderosas enzimas 

lisossomais que participam na reabsorção do osso [10]. 

O osso é constituído por dois tipos de tecidos: osso cortical e osso trabecular [10-12]. O 

osso cortical representa cerca de 80% do total da massa óssea do organismo [12]. Este forma 

a camada externa de todos os ossos do corpo e parte interior dos ossos longos (figura 1b). 

Fornece protecção e manutenção aos ossos longos e ajuda-os a resistir às tensões que o peso 

do corpo neles deposita [10-12]. A unidade básica da estrutura do osso cortical é o osteon (ou 

sistema Harvesiano) [14] que consiste num canal central e nos seus conteúdos, na lamela 

concêntrica e nos respectivos osteócitos [11] (figura 2). 

 

 

Figura 2 – Estrutura do osso cortical [11]. 
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O osso trabecular constitui cerca de 20% do total da massa óssea do organismo. Encontra-

se no interior dos ossos e é especialmente proeminente no interior dos corpos vertebrais [12]. 

A unidade fundamental é a trabécula, um irregular entrelaçado de finas colunas de matriz 

óssea [10-12]. Entre as trabéculas existem espaços vazios que, no osso vivo, estão 

preenchidos por medula óssea e vasos sanguíneos [10, 11]. A maioria das trabéculas é pouco 

espessa (entre 50 e 400 μm) e é composta por várias lamelas [11]. Dentro das trabéculas, há 

osteócitos [10, 11]. As trabéculas estão revestidas, em grande parte, de osteoblastos e de 

osteoclastos (figura 3) que contribuem para a contínua remodelação do osso trabecular. Este 

processo também ocorre no osso cortical mas a um nível muito menor [12]. A principal 

diferença entre os dois tipos de osso reside na porosidade. Nos ossos corticais, varia entre 5% 

e 30% (com densidade aparente de cerca de 1,8 g/cm
3
) enquanto nos ossos trabeculares varia 

entre 30% a 90% ou mais (com densidade aparente entre 0,1 e 0,9 g/cm
3
) [9]. 

 

 

Figura 3 – (a) Osso trabecular. (b) Secção transversal de uma trabécula [11]. 

 

1.1.2 Remodelação do osso 

 

Como afirmado anteriormente, o osso é um tecido vivo e dinâmico que se encontra em 

contínua remodelação mesmo depois de atingir a forma adulta [10]. A remodelação óssea 

assegura o equilíbrio do metabolismo de cálcio [11, 13] e fósforo [13] e a garante a reparação 

do microdano do osso [10, 13]. Também permite que o osso se remodele em resposta às 

várias tensões de carga a que é sujeito [11, 12]. 
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Este processo requer um equilíbrio entre as actividades osteoclástica e osteoblástica. O 

processo começa com a adesão do osteoclasto à matriz do osso, criando um espaço de 

reabsorção que é um microambiente isolado. Consecutivamente, o osteoclasto liberta ácido e 

proteases para o espaço de reabsorção [12, 15]. O microambiente ácido dissolve o osso 

mineral enquanto as proteases ácidas hidrolisam as proteínas da matriz [12]. Após reabsorver 

tecido ósseo numa área muito localizada, o osteoclasto liberta-se dessa lacuna óssea que se 

criou e é substituído por osteoblastos que constroem uma nova matriz do osso e promovem a 

sua mineralização (figura 4) [12, 15]. 

 

 

Figura 4 – Esquema simplificado da remodelação óssea (adaptado) [15]. 

 

1.2 Osteoporose 

 

A osteoporose é uma doença sistémica do esqueleto caracterizada por baixos índices de 

massa óssea e pela degradação da microarquitectura do tecido ósseo com um consequente 

aumento da sua fragilidade e da susceptibilidade a fracturas [13, 16, 17]. Embora haja aspectos 

acerca da osteoporose que permanecem desconhecidos [13], sabe-se que a osteoporose se 

desenvolve quando a velocidade de produção do osso é excedida pela velocidade de 

reabsorção do osso [18]. Esta doença afecta milhões de pessoas [10, 13, 16]. As fracturas 

osteoporóticas são uma das maiores causas de morbilidade e estão associadas ao aumento da 

mortalidade [13, 16]. O risco de osteoporose aumenta com a idade [16] o que faz que, com o 

aumento da esperança média de vida, o número de pessoas sob risco de serem afectadas pela 

osteoporose esteja a aumentar [13]. 

A maioria dos casos ocorre em mulheres na fase da pós-menopausa [18], muito embora 

afecte também cerca de 30% das mulheres em qualquer momento da sua vida [17]. A alta 

incidência em mulheres na fase da pós-menopausa resulta da perda da função dos ovários, o 
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que provoca uma deficiência de estrogénios [18]. A ausência de estrogénios leva ao aumento 

da velocidade de reabsorção do osso, o que resulta numa diminuição lenta e progressiva da 

massa óssea [11, 13, 18]. A osteoporose também é encontrada em homens, embora ocorra 

numa idade mais avançada e seja, geralmente, menos grave de que a observada nas mulheres 

[18]. De facto, os homens têm ossos mais densos, o que significa que a perda de osso nos 

homens tem um efeito menor do que aquele que tem nas mulheres [11]. 

Existem muitos factores de risco para a osteoporose [13, 16, 17]. O sexo feminino e a 

idade avançada são factores de risco [13, 16-18]. Outros factores de risco incluem fracturas 

osteoporóticas prévias, baixo índice de massa corporal, predisposição genética (pertencer à 

raça caucasiana ou à asiática e ter antecedentes de fracturas osteoporóticas na família) e 

comportamentos de risco (fumar, beber mais de duas bebidas alcoólicas por dia, estilo de vida 

inactivo, uso de certos medicamentos e uma dieta pouco rica em cálcio e em vitamina D) [10, 

11, 13, 16, 17]. 

As fracturas osteoporóticas mais comuns ocorrem na coluna vertebral, na anca, no 

antebraço distal e no úmero proximal. Neste trabalho vão ser estudados indivíduos que 

sofreram uma fractura da anca. Neste caso específico, as consequências da fractura são dor 

aguda, perda da função da anca, recuperação lenta e frequente reabilitação incompleta e uma 

alta taxa de hospitalização [16]. 

 

1.3 Propriedades de fadiga do osso trabecular 

 

Em várias aplicações, um material submetido a tensões repetitivas ou cíclicas sofre fractura 

a tensões inferiores às tensões que o mesmo material consegue suportar no caso de um 

carregamento estático simples [19]. 

Como foi referido anteriormente, a maior parte das forças a que o osso é sujeito in vivo são 

cíclicas [1]. Os ossos são carregados em fadiga como resultado de actividades repetitivas da 

vida diária ou de exercício prolongado (o que se verifica, por exemplo, em recrutas militares, 

atletas ou dançarinos) [4-7]. Este carregamento é uma das causas primárias de fractura do 

osso em humanos. As fracturas de fadiga ocorrem essencialmente no osso trabecular. As 

fracturas por fadiga podem ocorrer em adultos jovens (fractura devido a concentração de 

tensões) ou em adultos mais idosos (fractura de fragilidade ou de insuficiência). As fracturas 

devido a concentração de tensões resultam de exercício prolongado e ocorrem na cabeça do 

fémur e na tíbia [6]. As fracturas de fragilidade ou de insuficiência ocorrem, na maioria dos 

casos, em pessoas de idade mais avançada que apresentam uma menor qualidade de osso, 

ocorrendo no fémur e nas vértebras, onde a carga é suportada essencialmente pelo osso 

trabecular [1, 5-7]. 

O carregamento em fadiga de ossos in vivo pode levar à criação de microdano, que se 

observa sob a forma de micro-fendas no osso. In vivo, as micro-fendas são reparadas, 

geralmente, através do processo de remodelação óssea. Consequentemente, existe apenas 

um pequeno número de micro-fendas num determinado instante de tempo. No entanto, quando 
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as micro-fendas não são reparadas, estas acumulam-se [4, 20] o que leva à diminuição da 

rigidez e da força do osso e ao aumento do risco de fractura [1, 5-7]. 

 

1.3.1 Ensaios de Fadiga em compressão 

 

Nem todos os estudos feitos sobre fadiga em osso trabecular foram realizados em osso 

humano. Existem na literatura diversos estudos que se baseiam em osso trabecular 

proveniente de diferentes ossos e/ou espécies de seres vivos; porém a base metodológica de 

todos eles é semelhante [1-8, 20].  

As amostras usadas nos ensaios de fadiga são, em grande parte dos casos, cilindros 

sendo as suas dimensões diferentes consoante o estudo. De notar que, dentro do mesmo 

estudo, estas são aproximadamente constantes [1-8]. A preparação dos espécimes para os 

testes de fadiga inclui, muitas vezes, um processo de de-fatting ou de remoção da medula [1,2, 

4-7]. Não é esperado que este procedimento influencie a rigidez dos espécimes nas condições 

dos testes realizados [4, 5]. 

Antes dos testes, é possível colocar suportes nas bases dos cilindros e colá-los às bases 

de modo a evitar o esmagamento das extremidades dos mesmos durante o teste [1-8]. Os 

testes de compressão cíclica são, na sua maioria, realizados em máquinas servo-hidráulicas [1-

8]. Na generalidade dos casos, a extensão é medida com recurso a um extensómetro acoplado 

ao sistema (figura 5) [2-7]. No entanto existem trabalhos que usam o deslocamento do 

travessão para medir a extensão [1, 8]. A montagem pode incluir ainda uma forma de manter 

os espécimes hidratados (com gaze ou banho salino), uma vez que há ensaios de longa 

duração [1-8]. 

 

 

Figura 5 – Esquema da montagem experimental mais usual (adaptado) [5]. 

 

Antes dos ensaios de fadiga, as amostras são submetidas a um pré-condicionamento. Este 

pré-condicionamento é constituído por poucos ciclos (10 ciclos) entre pequenos valores de 

tensão ou extensão. Este procedimento serve para determinar o módulo inicial, E0, que é 

geralmente o declive do último ciclo [1-7]. 



 8 

Os ensaios de fadiga são conduzidos num intervalo de tensões determinado a partir de um 

valor constante e seleccionado de Δσ/E0 (variação de tensão, Δσ, normalizada pelo E0) [1-7]. O 

uso da tensão normalizada (Δσ/E0) é um procedimento comum que permite reduzir a dispersão 

dos resultados [1-7] resultante de grandes variações no E0 que estão associadas às variações 

de densidade do osso trabecular [5]. A fractura por fadiga ou dano do material é normalmente 

definida quando se atinge uma redução do módulo de 10% [1, 3, 7]. 

Os valores de Δσ/E0 usados nos ensaios podem ser escolhidos de acordo com o número 

de ciclos esperado para que ocorra a fractura, sendo que para valores grandes de Δσ/E0 é 

esperado que a fractura ocorra em poucos ciclos e para valores de Δσ/E0 é esperado que 

ocorra após muitos ciclos [4-7]. Espera-se que, com o osso bovino, a fractura ocorra em menos 

de 10 ciclos para Δσ/E0 igual a 0,008 e que ocorra apenas após 1000 ciclos para Δσ/E0 igual a 

0,005. Este último valor aproxima-se da tensão limite de fadiga observada em estudos feitos 

com osso cortical (Δσ/E0 = 0,004) [5]. 

As frequências usadas nos ensaios de fadiga tendem a ser próximas dos 2 Hz sempre que 

se pretende uma frequência próxima da frequência fisiológica [1-7]. Porém, há estudos que 

incluem ensaios feitos a frequências maiores [2, 20]. A influência da frequência sobre o 

comportamento em fadiga do osso trabecular ainda não foi estudada. No que diz respeito ao 

osso cortical, já se verificou que a frequência entre 0.02 e 2 Hz não influencia o número de 

ciclos até à fractura, que o efeito da frequência é desprezável para valores inferiores a 15 Hz e 

que, para frequências superiores a 30 Hz, aumenta o número de ciclos até à fractura. Estes 

resultados relativos ao osso cortical e a evidência de que os processos de fadiga ocorrem a um 

nível ultra-estrutural levam a crer que o mesmo se vai verificar quanto ao osso trabecular [2]. 

 

1.3.2 Resultados Gerais 

 

Dos ensaios de fadiga obtém-se uma curva tensão-extensão que apresenta uma forma 

típica (figura 6) [1-8]. A partir da curva mede-se o módulo secante Esec através do declive da 

curva do ciclo em causa [1, 3-7, 20], a extensão plástica de cada ciclo Δεpl [4-6], a extensão 

residual εres [1-8, 20] e a extensão máxima εmax [1, 3-8].  
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Figura 6 – Curva de tensão-extensão típica de um teste de fadiga em osso trabecular. Curva obtida 

para um espécime de osso trabecular bovino carregado a Δσ/E0 = 0.007 até a εmax = -2.5%. A figura 

mostra a medida do módulo secante Esec, da extensão plástica de um único ciclo Δεpl, a extensão residual 

εres e a extensão máxima εmax (adaptado) [5]. 

 

Também podem ser medidos os seguintes parâmetros: o número de ciclos até à fractura Nf 

[1, 3-6, 8, 20] e o módulo de recarga Er [4-6]. O Er é o módulo calculado a partir do declive de 

um ciclo de carga feito após o fim do ensaio de fadiga. O ciclo é igual aos do pré-

condicionamento. Repare-se que este parâmetro só foi calculado nos estudos em que os 

ensaios foram terminados quando o espécime atingia uma εmax pré-determinada e não quando 

ocorria a fractura do provete [4-6]. 

O comportamento cíclico do osso trabecular costuma ser caracterizado por um aumento 

das deformações residuais e do alargamento dos ciclos (histerese) e por uma diminuição do 

módulo secante à medida que o número de ciclos aumenta [1, 3, 5, 6, 8]. A evolução das 

extensões residual e máxima em função do número de ciclos segue os 3 estágios clássicos da 

fadiga: um comportamento transitório caracterizado por um rápido aumento das extensões nos 

primeiros ciclos de fadiga, uma saturação das extensões onde a velocidade de extensão é 

relativamente constante e um rápido aumento das extensões perto da fractura catastrófica 

(figura 7) [1, 3, 6, 8]. 
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Figura 7 – Evolução da εres e da εmax com o número de ciclos para um espécime de osso trabecular 

retirado de uma vértebra bovina e carregado de acordo com o eixo fisiológico (adaptado) [1]. 

 

Os diversos estudos realizados mostram que o número de ciclos até à fractura, Nf, diminui 

com o aumento da Δσ/E0, como já tinha sido referido anteriormente [3, 5, 6]. Também se 

observa que as deformações residuais aumentam com o aumento de Δσ/E0 [6]. No entanto, o 

Esec (e o Er) diminui linearmente com o aumento da εmax compressiva, sendo que esta é um 

melhor estimador da evolução dos módulos que o número de ciclos (figura 8a). Observa-se, 

ainda, que os módulos normalizados dos espécimes testados até à mesma εmax a diferentes 

Δσ/E0 são semelhantes (figura 8b). Os ensaios a partir dos quais se obteve estes resultados 

foram realizados até uma εmax pré-determinada. Para além disso, notou-se ainda que a fratura 

ocorreu rapidamente após uma redução de 10% a 15% no módulo e uma εmax de -0,8% [5]. 

 



 11 

 

Figura 8 – (a) Esec normalizado (preto) e εmax (cinzento) em função do número de ciclos para Δσ/E0 = 

0.005. Cada símbolo representa um espécime diferente. (b) Esec normalizado em função da εmax para os 

vários níveis de Δσ/E0 (adaptado) [5]. 

 

1.3.3 Anisotropia do osso vs semelhanças 

 

Foi referido anteriormente que os estudos feitos sobre a fadiga em osso trabecular não 

usam sempre as mesmas fontes de osso. A maior parte dos estudos usam osso bovino e 

humano, alinhados com o eixo de maior tensão aplicada ou eixo fisiológico [1-8, 20]. Muitos 

dos resultados que levaram à descrição do comportamento do osso trabecular em fadiga foram 

obtidos usando provetes de osso bovino [1, 4-8, 20]. Desta forma, é necessário conhecer as 

semelhanças e as diferenças do comportamento do osso trabecular de acordo com o local e a 

espécie de onde se retiram os espécimes de modo a validar a utilização dos resultados obtidos 

ao usar-se o osso bovino na descrição do comportamento do osso trabecular humano. 

A análise do comportamento do osso trabecular em fadiga entre provetes do mesmo tipo 

de osso mas com orientações diferentes mostra que, apesar de todos apresentarem o 

comportamento típico descrito anteriormente, o número de ciclos até à fractura difere muito 

entre os diversos espécimes, sendo maior para os provetes orientados de acordo com o eixo 

de carregamento fisiológico do que para aqueles que apresentavam outras orientações (22º, 
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45º e 90º entre o eixo do espécime e o eixo fisiológico). Sabe-se ainda que não se observam 

grandes diferenças em no número de ciclos até à fractura entre os resultados obtidos com as 

amostras a 45º e os obtidos com as amostras a 90º (figura 9) [1]. 

 

 

Figura 9 – Valores de tensão normalizada modificada pela média do módulo inicial do grupo de 

espécimes para o correspondente Nf  e desenhado como função do ângulo entre o eixo fisiológico e o dos 

espécimes. As linhas a tracejado não são baseadas em análises de regressão. Espécimes retirados de 

vértebras humanas (adaptado) [1]. 

 

Os resultados obtidos para espécimes de osso bovino (0º e 90º entre o eixo do espécime e 

o eixo fisiológico) foram semelhantes, embora o número de ciclos até à fractura do osso bovino 

seja maior que a do osso humano [1, 3]. Pode introduzir-se um parâmetro determinado em 

condições estáticas, ou seja, a extensão de cedência média εy. A normalização de Δσ/E0 com o 

parâmetro εy, permite descrever o comportamento cíclico médio de espécimes de osso 

trabecular de vértebra humana e de tíbia bovina com uma única equação (figura 10) apesar 

das diferenças entre as duas proveniências de osso a nível de estrutura [3]. Esta equação e as 

correlações entre a carga aplicada e o Nf levam a crer que o processo de dano cíclico está 

relacionado com propriedades microestruturais [1, 3]. 
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Figura 10 – Log σ/(E0 εy) em função de Log Nf para os dois espécimes e a lei de potência obtida para 

cada caso e para o conjunto dos dois espécimes (adaptado) [3]. 

 

1.3.4 Evolução do microdano no osso 

 

Foi aqui afirmado que o carregamento em fadiga leva à criação de microdano [4, 20] e a 

acumulação deste tem como consequência a diminuição da rigidez, da resistência mecânica do 

osso e o aumento do risco de fractura [1, 5-7]. Analisando amostras após compressão em 

fadiga até uma deformação εmax pré-determinada, observam-se vários tipos de microdano nas 

trabéculas: área difusamente colorida sem fendas visíveis, fendas únicas, fendas paralelas, 

fendas cruzadas e fractura completa da trabécula (figura 11). Nas diferentes condições de 

teste, o que mais se observou foram as fendas cruzadas [4].  



 14 

 

Figura 11 – Padrões de dano observados. Representação esquemática à esquerda e imagens 

tiradas de um provete de osso trabecular bovino testado até uma deformação εmax compressiva de 2.0% 

para Δσ/E0 = 0.007 à direita. (a) Área difusamente colorida sem fendas visíveis, (b) fendas únicas, (c) 

fendas paralelas, (d) fendas cruzadas e (e) fractura completa da trabécula (adaptado) [4]. 

 

Para caracterizar o microdano foram medidos os seguintes parâmetros: número de 

trabéculas danificadas pela área total analisada, fracção da espessura trabecular danificada em 

cada trabécula danificada, o número de trabéculas fracturadas pela área total analisada, área 
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total danificada pela área total analisada e a área ocupada por regiões localizadas de dano que 

formam uma banda pela área total da secção analisada [4]. 

Os resultados obtidos para osso bovino mostram que o número de trabéculas danificadas e 

a fracção de área danificada aumentam com o aumento da extensão compressiva εmax entre 

0,8% e 2%. Para valores de extensão compressiva εmax entre os 2% e os 2,5%, o número de 

trabéculas danificadas e a fracção de área danificada mantiveram-se aproximadamente 

constantes. Antes da deformação εmax compressiva de 0,8% não há a formação de dano. Isto 

verificou-se para os diversos níveis de Δσ/E0 usados nos testes (figura 12). Estes resultados 

foram semelhantes aos observados na compressão monotónica. É possível fazer regressões 

lineares entre os parâmetros mecânicos e microestruturais. As regressões lineares feitas a 

partir de variáveis independentes (E0, Δσ/E0, εmax e fracção de área trabecular) mostram que 

estas variáveis podem prever o número de trabéculas danificadas por área total de secção e a 

fracção de área danificada. A extensão εmax é o parâmetro que melhor permite prever a 

acumulação de dano [4]. 

 

 

Figura 12 – Gráficos de (a) número de trabéculas danificadas por área de secção total e (b) fracção 

de área danificada em função da deformação εmax. Os dados da compressão monotónica estão incluídos 

para comparação (adaptado) [4]. 
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O aumento no microdano é acompanhado pelo aumento da extensão compressiva máxima 

e pela redução do módulo secante (figuras 8b e 12). Os resultados sugerem a existência de 

uma extensão limite de fadiga, abaixo da qual não se observam mudanças nas propriedades 

mecânicas nem acumulação de microdano, ou seja, abaixo dessa extensão o osso apresenta 

uma vida em fadiga infinita [4, 5]. 

Ao observar-se um espécime, apercebemo-nos que no início, a distribuição macroscópica 

das extensões é uniforme. Com o aumento da extensão, a deformação começa a localizar-se 

[8]. O dano só se forma após o espécime atingir a extensão de cedência e começa com a 

formação de fendas isoladas. Com a continuação do teste as fendas crescem e há a formação 

de novas fendas nas trabéculas que rodeiam aquelas onde surgiram as primeiras fendas [4]. 

Assim, a nível da distribuição de extensões, forma-se uma linha de fractura através do 

espécime [8] onde o dano se torna localizado. Esta zona vai crescer e, eventualmente, forma-

se uma banda de dano. Esta banda ainda cresce um pouco em largura com o aumento das 

extensões mas, para extensões muito elevadas, a banda deixa de crescer e há uma 

densificação do dano na banda [4]. 

 

1.3.5 Contribuição da fluência 

 

Um material submetido a uma carga ou tensão constante pode sofrer uma deformação 

plástica ao longo do tempo. Esta deformação ao longo do tempo designa-se por fluência. A 

curva de fluência típica de um metal está apresentada na figura 13 [19].  

 

 

Figura 13 – Curva de fluência típica de um metal [19]. 

 

Durante um ensaio de fadiga em osso trabecular os ciclos transladam-se no eixo das 

deformações à medida que o ensaio avança, dando origem à deformação residual εres (figura 



 17 

7). Alguns trabalhos referem que esta translação poderá ser resultado de fluência [7]. Apesar 

destes comportamentos estarem bem documentados no que se refere ao estudo do osso 

cortical, a contribuição da fluência para o comportamento à fadiga ainda continua por clarificar 

[2]. 

Ao comparar a εres acumulada num ensaio de fadiga com uma estimativa superior da 

contribuição da fluência, notou-se que esta é desprezável pois o limite superior da estimativa 

era inferior (em mais de uma ordem de magnitude) à εres medida no ensaio de fadiga para 

diferentes níveis de Δσ/E0 [7]. No entanto, a medição da εres após o carregamento (cíclico e 

estático) prolongado, a níveis próximos do que se pode observar in vivo, mostra que o tempo 

para a recuperação da extensão inicial é muito maior do que o tempo de teste e que as curvas 

de extensão em função do tempo são semelhantes nos dois tipos de carregamento, o que 

sugere que a fluência tem um papel importante no comportamento à fadiga do osso trabecular 

[2]. Estes resultados são exemplos da contradição que existe neste campo. No entanto o 

estudo da importância da fluência na fadiga do osso trabecular está fora do âmbito desta tese. 

Estes exemplos foram apresentados de modo a demonstrar a controvérsia que existe em torno 

desta temática. 

 

1.3.6 Modelos para prever a vida do osso em fadiga 

 

O conhecimento sobre a fadiga em osso trabecular mostra que o comportamento cíclico do 

osso trabecular é caracterizado pelo aumento da deformação εres e pela diminuição do Esec à 

medida que o número de ciclos aumenta [1, 3, 5, 6, 8]. Estes dois aspectos podem determinar 

a resistência à fadiga do osso trabecular, ou seja, o número de ciclos até à fractura (Nf). Assim, 

é necessário desenvolver um modelo que relacione estes fenómenos com as variáveis do teste 

(exemplo: tensão) para prever o tempo de vida em fadiga do osso trabecular sob diferentes 

condições de teste [6]. 

Um exemplo de um destes modelos é o desenvolvido por Ganguly, P. et al [6]. Este modelo 

foi desenvolvido com o objectivo de determinar a vida em fadiga de osso trabecular bovino com 

base nas variáveis experimentais independentes tensão e extensão. O modelo é capaz de 

prever a variação no Esec/E0 de espécimes de osso trabecular bovino com o aumento do 

número de ciclos, baseado nas seguintes observações experimentais: a evolução de Esec/E0 

num ensaio de fadiga é função da εmax de forma semelhante ao que se observa em ensaios 

monotónicos e que a taxa de acumulação de εres depende de Δσ/E0. O modelo permite fazer a 

previsão da resposta à fadiga do osso trabecular com base em ensaios de compressão 

monotónica e ensaios cíclicos com poucos ciclos [6]. 

 

1.4 Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) 

 

O microscópio electrónico de varrimento (SEM, Scanning Electron Microscope) permite a 

observação e a caracterização de materiais orgânicos e inorgânicos numa escala micrométrica 
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ou nanométrica. A formação de imagem por este microscópio deve-se ao uso de electrões, 

fazendo com que esta técnica de microscopia apresente vantagens em relação à microscopia 

óptica, nomeadamente, a maior profundidade de campo – que é responsável, em parte, pela 

aparência tridimensional das imagens obtidas –, o grande intervalo de ampliações possíveis 

(10 a 10000 vezes) e a possibilidade de obter informação topográfica [21]. 

O esquema de constituição de um microscópio electrónico está apresentado na figura 14. 

Os electrões são emitidos a partir de um filamento (cátodo) por efeito termiónico ou por 

emissão de campo e são acelerados por uma diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo 

que pode ir de 0,1 keV a 50 keV. O SEM de baixa voltagem (LVSEM, Low-voltage SEM) 

corresponde à diferença de potencial entre os 0,1 keV e os 5 keV. O feixe de electrões emitido 

é focado por um sistema de lentes de dois ou três conjuntos para que se forme um feixe ou 

spot de electrões de diâmetro entre 1 nm e 10 nm e uma corrente entre 10
-9

 e 10
-12

 A na 

superfície do provete. O diâmetro e a corrente do feixe de electrões podem ser alteradas mas 

não de forma independente. O controlo é feito por um diafragma [22].  

 

 

Figura 14 – Esquema de constituição de um microscópio electrónico de varrimento [19]. 
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A formação da imagem ocorre ponto a ponto [21]. O sistema de deflexão, constituído por 

bobines de deflexão, obriga o feixe a varrer a amostra [19, 21, 22]. Da interacção do feixe com 

a amostra resulta um sinal que é utilizado para a reprodução de uma imagem no ecrã de tubos 

de raios catódicos (CRT, Cathode Ray Tube), ou num monitor CCD, que ocorre em sincronia 

com o varrimento da amostra [21, 23]. 

A interacção do feixe de electrões primários com a amostra produz vários sinais como 

electrões secundários, retrodifundidos, Auger e raios-X característicos (figura 15) [21, 22, 24]. 

Os mais usados em SEM na caracterização de materiais são os electrões secundários e os 

electrões retrodifundidos [21-22, 25]. 

 

 

Figura 15 – Tipos de radiação resultante da interacção do feixe de electrões primários com a amostra 

(adaptado) [24]. 

 

Os processos elementares de interacção atómica são as colisões elásticas e inelásticas. 

No entanto, o sinal usado para a formação da imagem não é (com poucas excepções) 

resultado de progressos singulares de colisões mas antes da difusão completa de electrões, 

resultante da perda gradual de energia e da dispersão lateral. Esta última é uma consequência 

de múltiplas colisões elásticas de elevado ângulo. A consequência da perda gradual de energia 

é o alcance finito dos electrões entre os 10 nm e os 10 μm. O alcance depende da energia dos 

electrões e da densidade do alvo [22]. 

Os electrões secundários são gerados por colisões inelásticas entre os electrões primários 

e os electrões das camadas exteriores dos átomos do alvo. As colisões ocorrem a energias de 

tal forma elevadas que causam a libertação, e a propagação ao longo do material, dos 

electrões do alvo [21, 22]. Estes electrões apresentam uma energia entre os 2 keV e os 5 keV 

[22]. Os electrões secundários são muitos susceptíveis de colidirem elasticamente e 

inelasticamente pelo que apenas os electrões secundários gerados numa camada superficial 

muito fina escapam da amostra [21, 22]. Este facto faz com que os electrões secundários 
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sejam usados na obtenção de contraste topográfico [21] e que permitam a obtenção da melhor 

resolução [25]. 

Os electrões retrodifundidos são electrões do feixe incidente que, ao penetrar o alvo, 

sofrem múltiplas colisões elásticas de elevado ângulo com os átomos deste e são desviados 

para fora do alvo com uma energia próxima da incidente (energias entre 50 keV e a energia 

dos electrões primários) [21, 22, 24]. A probabilidade de colisões elásticas aumenta com o 

aumento do número atómico do alvo, o que faz com que a detecção de electrões 

retrodifundidos leve à obtenção de contraste químico, detectando-se zonas onde os átomos 

apresentam diferentes números atómicos [22]. 

No presente trabalho, utilizou-se o SEM Hitachi S2400 com uma tensão de aceleração de 

25 kV. A observação das amostras for feita com recurso a electrões secundários. 

 

1.4.1 Preparação das amostras 

 

A análise em SEM raramente exige métodos especiais de tratamento dos espécimes a 

analisar. No caso da observação de espécimes não condutores é necessário cobri-los com 

uma camada fina de filme condutor [25]. Um exemplo é um filme de ouro, procedimento 

utilizado neste presente trabalho. 

 

1.5 Objectivos 

 

O presente trabalho tem como objectivo o estudo do comportamento de fadiga do osso 

trabecular em ossos osteoporóticos. Para isso, procuram-se relações entre os parâmetros de 

cada osso e os resultados obtidos com os ensaios de fadiga. Os parâmetros de cada osso 

incluem a constituição estrutural do osso trabecular caracterizada a partir de imagens obtidas 

usando SEM. Outro objectivo é descobrir se há diferenças entre o comportamento à fadiga de 

osso proveniente dos dois géneros, uma vez que a osteoporose não afecta da mesma forma 

homens e mulheres. 
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2. Materiais e métodos 

 

Neste trabalho, utilizaram-se 25 cabeças de fémur recolhidas de doentes submetidos a 

artroplastia da anca no Hospital de Santa Maria, devido a uma fractura do colo do fémur. Muito 

provavelmente, a fractura foi devida a osteoporose. A utilização deste material biológico foi 

aprovada pela comissão de ética do Hospital de Santa Maria (HSM). Todos os doentes deram 

o consentimento informado por escrito para este estudo, que seguiu as normas da Declaração 

de Helsínquia, revista em Edimburgo (2000). Das 25 cabeças, 11 foram provenientes de 

homens e 14 de mulheres. As amostras obtidas apresentavam uma geometria cilíndrica (figura 

16). Também foram obtidas amostras destinadas à observação microscópica em SEM, sendo 

analisadas 23 amostras (10 homens, 13 mulheres) antes do osso ser submetido ao ensaio de 

fadiga e 10 amostras (3 homens, 7 mulheres) obtidas a partir dos provetes já testados. 

 

 

Figura 16 – Uma amostra de osso obtida. 

 

2.1 Obtenção das amostras 

 

Após a cirurgia, as cabeças do fémur são congeladas a -80ºC. Antes da realização dos 

ensaios, este material é descongelado à temperatura ambiente do laboratório. Os cilindros de 

osso foram obtidos perfurando as cabeças de fémur na direcção de maior tensão in vivo, com 

uma broca craniana de 15 mm de diâmetro e uma altura aproximada de 30 mm (figura 17). O 

corte foi efectuado na direcção de maior tensão in vivo (figura 18). A altura dos cilindros foi 

condicionada pelo tamanho da broca ou pelas dimensões da cabeça de fémur em questão.  
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Figura 17 – Perfuração da cabeça de fémur (Drilling). 

 

 

Figura 18 – Desenho esquemático que mostra as principais trajectórias de tensão na cabeça do 

fémur. O rectângulo azul representa o local de onde são retirados os cilindros de osso trabecular 

(adaptado) [26]. 
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Para além do cilindro destinado aos ensaios mecânicos, retirou-se um outro de onde se 

cortaram fatias que foram posteriormente usadas nas observações microscópicas em SEM. 

Este segundo cilindro foi retirado noutra posição, ao lado da zona de onde se retirou o primeiro 

cilindro. 

Mediu-se a espessura do osso cortical dos cilindros destinados aos ensaios de fadiga. Para 

cada cilindro efectuaram-se 3 medições, usando uma craveira. De seguida, cortou-se o osso 

cortical, usando uma serra, com a preocupação de deixar as bases quase paralelas e 

perpendiculares ao eixo do cilindro. 

Após a remoção do osso cortical, procedeu-se à remoção dos restos de medula e de 

gordura existentes na estrutura trabecular. Para o efeito, o cilindro foi submetido a um 

tratamento de de-fatting. Os cilindros foram colocados em tubos Falcon, imersos numa solução 

1:1 de clorofórmio e metanol e mantidos numa agitadora durante 3 horas. Após o tratamento de 

de-fatting, os cilindros foram mantidos numa solução salina (PBS 1x: 137mM NaCl, 10mM 

fosfato, 2,7mM KCl, pH 7.4) durante a noite, até à realização dos ensaios. 

De modo a garantir que as bases ficavam o mais paralelas entre si e perpendiculares ao 

eixo do cilindro, as amostras foram polidas com uma lixa de carboneto de silício e de 

designação de 600 numa polideira Struers DAP-VP. Este procedimento tem o objectivo de 

garantir o contacto máximo entre as bases da amostra e os pratos de compressão para evitar o 

deslizamento do provete durante o ensaio e condicionar os efeitos de extremidade. 

 

2.2 Ensaios de Fadiga 

 

Os ensaios de fadiga foram realizados no laboratório de ensaios mecânicos do Instituto de 

Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies (ICEMS), no IST. Utilizou-se uma máquina 

universal de ensaios mecânicos INSTRON, modelo 5566
TM

 (Instron Corporation, Canton, USA) 

– figura 19. A máquina estava acoplada a um computador que continha o software Bluehill
®
 2, 

que foi utilizado para definir as características do ensaio. 
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Figura 19 – Máquina universal de ensaios mecânicos INSTRON, modelo 5566TM (Instron 

Corporation, Canton, USA), usada neste trabalho. 

 

Antes dos ensaios, mediu-se a altura e o diâmetro de cada amostra. Para cada parâmetro, 

fizeram-se 3 medições em direcções ou locais diferentes, usando uma craveira digital. 

Para fazer os ensaios, usou-se uma célula de carga de 10 kN. O dispositivo de 

compressão é formado por um adaptador superior e por um apoio fixo inferior. O adaptador 

superior estava ligado ao travessão da máquina, movendo-se juntamente com aquele. Usou-

se, ainda, o extensómetro (Static Extensómeter GL 10 mm, número de caracterização 2630-

101, número de série 85) para medir a extensão verdadeira (figura 20). Esta foi a montagem 

geral, tendo sofrido pequenas alterações conforme o tamanho do cilindro de modo a que o 

extensómetro ficasse bem ligado. 
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Figura 20 – Montagem experimental para a fadiga em compressão com extensómetro acoplado. 

 

Os ensaios de fadiga foram precedidos de um pré-condicionamento. O pré-

condicionamento consistiu em 10 ciclos de compressão feitos com controlo de extensão 

compressiva entre os 0,5% e o 1%. Os ciclos tinham uma frequência de 2 Hz. A extensão 

usada para controlar os ensaios foi a medida a partir do deslocamento de travessão da 

máquina. As duas primeiras amostras (BM 81 e BM 82) tiveram um intervalo maior de 

deformação (0,5% a 1,5% de deformação). Esse intervalo foi reduzido de modo a evitar que a 

extensão máxima observada no pré-condicionamento de certas amostras fosse maior que a 

observada nos primeiros ciclos dos ensaios de fadiga. Durante o pré-condicionamento, foi 

medido o deslocamento do travessão, a carga aplicada, a tensão compressiva, a extensão 

nominal compressiva obtida a partir do deslocamento do travessão, ε
trav

, e a extensão nominal 

medida pelo extensómetro, ε
exte

. O pré-condicionamento serviu para obter o módulo inicial (E0). 

O módulo inicial foi obtido através do declive da recta do melhor ajuste linear na fase de 

compressão do último ciclo do pré-condicionamento. Foram obtidos dois módulos iniciais: o 

E0
trav

, calculado com recurso à deformação do travessão ε
trav

, e o E0
exte

, calculado com recurso 

à deformação medida pelo extensómetro ε
exte

. 

Os ensaios de fadiga foram feitos com controlo de carga entre valores variáveis. Para 23 

amostras, o valor máximo de tensão normalizada (σmax/E0
trav

) foi definido como 0,002. A carga 

máxima foi calculada para cada caso a partir do módulo inicial obtido no pré-condicionamento, 

usando a deformação correspondente à deslocação do travessão. A carga mínima foi de 20 N 

ou 40 N. Esta carga mínima garante o contacto da amostra com o dispositivo de compressão. 

A carga mínima foi igual a 20 N sempre que a carga máxima calculada se situava entre os 20 e 

os 50 N. Sempre que a carga máxima calculada superava os 50 N, a carga mínima foi igual a 

40 N. Duas amostras foram comprimidas entre uma carga mínima de 40 N e a carga 

correspondente a Δσ/E0
trav

 = 0,002, onde Δσ é a diferença entre a tensão máxima e a tensão 
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mínima. Os ensaios de fadiga foram todos feitos a partir de uma onda triangular entre a carga 

mínima e a máxima sendo realizados 1000 ciclos a uma frequência de 1/3 Hz. Nos ensaios 

foram medidos os seguintes parâmetros: deslocamento do travessão, carga aplicada, tensão 

compressiva, ε
trav

 e ε
exte

, tal como no pré-condicionamento. Excepção para as duas amostras 

comprimidas entre uma carga mínima de 40 N e a carga correspondente a Δσ/E0
trav

 = 0,002, 

onde não foi medida a ε
exte

. 

Depois dos ensaios, foram retirados pequenas fatias de 10 espécimes para a análise SEM 

de amostras ensaiadas. 

 

2.3 SEM 

 

Para a observação do osso trabecular, usando SEM, as fatias de osso foram obtidas de 

acordo com o descrito anteriormente. Estas foram colocadas em resina. A resina utilizada 

resultou da mistura de Résine Mecaprex MA2 (04008) e Durisseur pour résine Mecaprex MA2 

(Prese SA Tavernolles, 38320 Brie & Angonnes, France). A proporção utilizada foi de 100g 

para 12g, respectivamente. A resina necessita de 24 horas para solidificar. Após esse período 

de tempo, as amostras foram polidas, utilizando lixas de diferentes granulometrias (com 

designações 240, 320, 600, 800 e 1000, por esta ordem) numa polideira Struers DAP-VP. Para 

cada lixa, a amostra é polida com variações da face segundo ângulos de 90º. O objectivo deste 

polimento é garantir que o osso esteja à superfície da amostra e que a superfície seja lisa e 

uniforme. A preparação completou-se com a deposição de uma camada de ouro, necessária 

para a observação em SEM uma vez que o osso não é um material condutor. A figura 21 

mostra uma amostra preparada de modo a ser observada em SEM. 

 

 

Figura 21 – Amostra preparada de modo a ser observada em SEM. 

 

O microscópio de SEM usado foi o microscópio Hitachi S-2400 (figura 22) existente nas 

instalações do Departamento de Engenharia de Materiais do IST e do ICEMS. Foi utilizada 

uma tensão de aceleração de 25 KeV. Obtiveram-se o máximo de imagens possíveis para 

cada amostra. A ampliação das imagens obtidas foi, na maior parte das vezes, 20x. No caso de 

algumas amostras, foram obtidas imagens com uma ampliação de 30x. Nessas amostras, esta 
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ampliação permitiu obter imagens de uma maior área e, assim, fazer uma análise mais 

completa. 

 

 

Figura 22 – Microscópio SEM Hitachi S-2400 existente nas instalações do Departamento de 

Engenharia de Materiais do IST e ICEMS. 

 

Para analisar as imagens e obter os parâmetros de interesse, usou-se o software Image J. 

Os parâmetros medidos foram: percentagem de área trabecular, distância inter-trabecular e 

espessura das trabéculas. Na medição da percentagem de área trabecular, apenas se 

considerou o osso trabecular que estava no primeiro plano da imagem. Para medir a distância 

inter-trabecular, tiraram-se 3 medidas na direcção transversal e 3 medidas na direcção 

longitudinal em todos os espaços entre trabéculas. Para medir a espessura trabecular, foram 

feitas 3 medidas da espessura na direcção perpendicular a cada trabécula. 

 

2.4 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi feita com recurso ao software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 15.0 para o Windows. A comparação entre géneros foi feita ou pelo 

teste t-Student para amostras independentes ou pelo teste não-paramétrico equivalente: teste 

de Mann-Whitney. As diferenças são consideradas como significativas para um p-value inferior 

a 0,05.  

As correlações foram estudadas a partir do coeficiente de Pearson ou o coeficiente de 

Spearman (este é o equivalente não-paramétrico ao coeficiente de Pearson). Os coeficientes 

medem o grau de associação linear entre variáveis. Os coeficientes variam, em módulo, entre 0 

e 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a associação de variáveis. O valor positivo e 

negativo indicam se as variáveis são directamente ou inversamente proporcionais. As 

correlações são consideradas significativas se o p-value for inferior a 0,05. 
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3. Resultados 

 

3.1 Características dos provetes 

 

As amostras utilizadas neste estudo foram divididas em 2 grupos: masculinas (M) e 

femininas (F). Os cilindros obtidos a partir destas amostras apresentam todos um diâmetro 

próximo de 15,5 mm (diâmetro médio de 15,49 mm ± 0.07 mm) pois foram todos extraídos com 

a mesma broca. No entanto a altura dos provetes não é constante, sendo muitas vezes 

condicionada pelo tamanho da cabeça do fémur ou da broca. Outro motivo que condiciona a 

altura final dos cilindros são as imperfeições que estes apresentam, como resultado de danos 

na cabeça do fémur, e que obrigam a um maior polimento das extremidades ou o corte de uma 

parte do cilindro. A dificuldade em controlar a altura dos provetes é a razão pela qual não se 

optou por procurar uma altura semelhante para todos eles. As características das amostras 

utilizadas encontram-se resumidas na tabela 1. A tabela A1 (anexo 1) discrimina as 

características e os resultados de cada amostra. O único parâmetro onde há uma diferença 

significativa (p-value<0,05) é a idade.  

 

Tabela 1 – Médias das características das amostras e usadas neste estudo, de cada grupo, e sua 

comparação. 

Grupo Nº de cabeças 

de fémur 

Idade (anos) Espessura do osso 

cortical (mm) 

Altura do provete 

(mm) 

M 11 85,45 ± 4,03 1,61 ± 0,07 27,74 ± 4,42 

F 14 80 ± 7,71 1,96 ± 0,51 25,69 ± 3,42 

p-value - 0,045 * 0,058 ** 0,204 * 

* teste t-student 

** teste Mann-Whitney 

 

3.2 Ensaios de fadiga 

 

Os ensaios de fadiga foram precedidos de pré-condicionamento. No pré-condicionamento 

obtém-se as curvas tensão-extensão, em que a extensão pode ser calculada pelo 

deslocamento do travessão ou pelo extensómetro, que são usadas no cálculo do E0. 

Apresenta-se uma curva obtida a partir do software Bluehill
®
 2 e usando a ε

trav
 na figura 23a. 

Na figura 23b mostra-se a fase ascendente do 10º ciclo do pré-condicionamento e a recta de 

ajuste obtida no cálculo de E0. Os gráficos obtidos para ε
exte

 apresentam as suas diferenças, 

nomeadamente na extensão (figura 24). A tabela 2 contém o resumo dos E0 calculados (a 

tabela A2, no anexo 2, discrimina os valores de E0 de todos os espécimes). Não se encontram 

diferenças significativas entre os dois grupos. 
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Figura 23 – Curvas tensão-extensão (ε
trav

) do pré-condicionamento da amostra BM 188. (a) Curva 

obtida partir do software Bluehill
®
 2 com todos os ciclos representados. (b) Curva da fase ascendente do 

10º ciclo do pré-condicionamento e a recta de ajuste obtida no cálculo de E0. 
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Figura 24 – Curvas tensão-extensão (ε
exte

) do pré-condicionamento da amostra BM 188. (a) Curva 

obtida partir do software Bluehill
®
 2 com todos os ciclos representados. (b) Curva da fase fase ascendente 

do 10º ciclo do pré-condicionamento e a recta de ajuste obtida no cálculo de E0. 

 

Tabela 2 – Médias dos módulos E0 obtidos para cada grupo e sua comparação. 

Grupo Nº de medições E0
trav

 (GPa) Nº de medições E0
exte

 (GPa) 

M 11 171,37 ± 56,86 10 1553,27 ± 1450,06 

F 14 179,29 ± 83,87 13 724,65 ± 346,07 

p-value - 0,791 * - 0,108 * 

* teste t-student 

 

Os ensaios de fadiga permitiram a obtenção de curvas tensão-extensão (ε
trav

 e ε
exte

). A 

figura 25 apresenta uma curva obtida através do uso da deformação ε
trav

. 
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Figura 25 – Curva tensão-extensão obtida no ensaio da amostra BM 188. A extensão utilizada é a 

ε
trav

. 

 

Como se observa na figura, um gráfico onde estão representados os 1000 ciclos do ensaio 

é muito confuso. Assim, optou-se por representar a curva do primeiro ciclo e dos ciclos nº 200, 

400, 600, 800 e 1000. As figuras 26 e 27 apresentam o gráfico de tensão-extensão de duas 

amostras, uma de cada grupo. As características dos ensaios encontram-se discriminadas na 

tabela A2, do anexo 2. 
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Figura 26 – Curva tensão-extensão da amostra BM 177 obtida com recurso à (a) ε
trav

 e à (b) ε
exte

. 
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Figura 27 – Curva tensão-extensão da amostra BM 188 obtida com recurso à (a) ε
trav

 e à (b) ε
exte

. 

 

Uma vez que os testes são controlados usando σmax/E0
trav

 = 0,002, os gráficos serão 

apresentados com tensão normalizada (σ/E0) em vez da tensão, o que permite verificar o 

cumprimento das condições do teste. Manter o σmax/E0
trav

 constante não implica que o 

σmax/E0
exte

 seja constante entre as diferentes amostras. A figura 28 apresenta os gráficos das 

figuras 26a e 27a usando a tensão normalizada em vez da tensão, enquanto que a figura 29 

apresenta os gráficos das figuras 26b e 27b. A partir da figura 29 dá para ver que o σmax/E0
exte

 

não se mantém constante entre diferentes espécimes. 
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Figura 28 – Curva σ/E0
trav

 vs ε
trav

 da amostra (a) BM 177 e da amostra (b) BM 188. 
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Figura 29 – Curva σ/E0
exte

 vs ε
exte

 da amostra (a) BM 177 e da amostra (b) BM 188. 

 

As curvas σ/E0
trav

 vs ε
trav

 apresentam uma forma típica para as diferentes amostras, mesmo 

naquelas cujo protocolo apresenta pequenas diferenças face ao das amostras apresentadas. 

Nestes gráficos observa-se o aumento das extensões compressivas, de acordo com o que se 

esperava. No entanto, não se observa um claro aumento da Δεpl nem uma clara diminuição do 

Esec, ao contrário do que seria previsível. 

Os gráficos σ/E0
trav

 vs ε
trav

 e σ/E0
exte

 vs ε
exte

 da mesma amostra tanto podem ser muito 

semelhantes (figuras 28a e 29a) como podem apresentar algumas diferenças notórias, sem 

nunca fugir da sua forma típica (figuras 28b e 29b). Nestes casos, as observações são iguais 
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às observadas nos gráficos σ/E0
trav

 vs ε
trav

. Há, no entanto, casos onde o gráfico σ/E0
exte

 vs ε
exte

 

não apresenta a forma típica e pouca ou nenhuma semelhança com o gráfico σ/E0
trav

 vs ε
trav

 da 

mesma amostra. Um exemplo é apresentado na figura 30. O gráfico σ/E0
trav

 vs ε
trav

 é 

semelhante aos gráficos já apresentados anteriormente enquanto que o gráfico σ/E0
exte

 vs ε
exte

 

não se aproxima da forma típica. 

 

 

Figura 30 – Curva (a) σ/E0
trav

 vs ε
trav

 e (b) σ/E0
exte

 vs ε
exte

 da amostra BM 184. 

 

 Durante os ensaios de fadiga foram medidos os seguintes parâmetros: deslocamento do 

travessão, carga aplicada, tensão compressiva, ε
trav

 e ε
exte

. A partir destes parâmetros é 
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possível calcular o Esec para cada ciclo (Esec(c), em que c é o número do ciclo em questão) 

usando a equação 1. Aqui, σmax(c), σmin(c) e εmax(c) são, respectivamente, a tensão máxima, a 

tensão mínima e a extensão compressiva máxima medidas para o ciclo c. εres(c) a extensão 

residual medida no inicio do ciclo c. Foram calculados dois Esec(c): um com recurso a ε
trav

 e o 

outro com recurso a ε
exte

 (Esec
trav

(c) e Esec
exte

(c) respectivamente) 

)()(

)()(
)(

max

minmax
sec

cc

cc
cE

res






                                                 (1) 

Os dados foram obtidos para todos os mil ciclos. A tabela 3 apresenta os parâmetros para 

os ciclos representados na figura 27. 

 

Tabela 3 – εmax, εres e Esec para os ciclos 1, 200, 400, 600, 800 e 1000 do espécime BM 188. 

Ciclo 

c 

εmax
trav

(c) 

(mm/mm) 

εres
trav

(c) 

(mm/mm) 

Esec
trav

(c) 

(GPa) 

εmax
exte

(c)
 

(mm/mm) 

εres
exte

(c) 

(mm/mm) 

Esec
exte

(c) 

(GPa) 

1 0,00148 0,00050 107,56122 0,00112 0,00070 250,98 

200 0,00172 0,00078 113,47872 0,00131 0,00089 253,98 

400 0,00177 0,00082 113,63158 0,00139 0,00096 251,05 

600 0,00179 0,00085 115,23404 0,00144 0,00101 251,91 

800 0,00181 0,00088 117,01075 0,00148 0,00105 253,07 

1000 0,00184 0,00090 116,46809 0,00152 0,00110 260,67 

 

Para observar a evolução destes resultados no decorrer do teste representou-se 

graficamente a evolução destes parâmetros em função do número de ciclos. Foram 

representados os pontos de 25 em 25 ciclos. Nas figuras 31 e 32 estão representados os 

gráficos de uma amostra de cada grupo e relativos às duas proveniências de dados (travessão 

e extensómetro). 
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Figura 31 – Gráficos εmax
trav

, εres
trav

 e Esec
trav

/E0
trav

 vs número de ciclos para os espécimes (a) BM 177 

e (b) BM 188. 
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Figura 32 – Gráficos εmax
exte

, εres
exte

 e Esec
exte

/E0
exte

 vs número de ciclos para os espécimes (a) BM 

177 e (b) BM 188. 

 

As figuras 33, 34, e 35 mostram mais exemplos de gráficos que retratam a evolução dos 

parâmetros com o número de ciclos. A figura 33 corresponde à amostra BM 184 cujas curvas 

σ/E0 vs ε são apresentadas na figura 30.
 
A figura 35 corresponde aos gráficos de duas 

amostras comprimidas entre uma carga mínima de 40 N e a carga correspondente a Δσ/E0
trav

 = 

0,002, onde Δσ é a diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima. Nestas amostras não 

se usou o extensómetro. 
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Figura 33 – (a) Gráficos εmax
trav

, εres
trav

 e Esec
trav

/E0
trav

 vs número de ciclos e (b) gráficos εmax
exte

, εres
exte

 

e Esec
exte

/E0
exte

 vs número de ciclos do espécime BM 184. 
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Figura 34 – (a) Gráficos εmax
trav

, εres
trav

 e Esec
trav

/E0
trav

 vs número de ciclos e (b) gráficos εmax
exte

, εres
exte

 

e Esec
exte

/E0
exte

 vs número de ciclos do espécime BM 232. 
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Figura 35 – Gráficos εmax
trav

, εres
trav

 e Esec
trav

/E0
trav

 vs número de ciclos dos espécimes (a) BM 117 e 

(b) BM 142. 

 

Os gráficos obtidos demonstram um aumento da εmax e da εres com o número de ciclos sem 

grandes oscilações, mesmo para as amostras ensaiadas com Δσ/E0 = 0,002. Ao comparar 

estes gráficos com a figura 7, observa-se facilmente a 1ª fase da evolução das extensões. Não 

se consegue concluir se se atinge o 2º estágio, onde a velocidade acumulação de extensões é 

relativamente constante, embora alguns dos gráficos o sugiram fortemente (a figura 31a é um 

exemplo). Em nenhuma amostra se observa o último estágio, onde seria de esperar um 

aumento rápido das extensões.  
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A evolução do Esec/E0 varia muito, havendo casos em que aumenta ligeiramente (figura 32), 

outros em que diminui ligeiramente (figura 33). Há, ainda, amostras cujo Esec/E0 oscila em torno 

de um valor (figura 34). Raramente o Esec/E0 do primeiro ciclo é 1. No entanto, encontraram-se 

amostras cuja evolução do Esec/E0 parece estar de acordo com o esperado, com uma 

diminuição ligeira à medida que o número de ciclos aumenta. Em nenhum dos casos se 

observou uma queda acentuada do Esec/E0, indicando que nenhum espécime atingiu a falha 

catastrófica. 

As tabelas 4 e 5 mostram as médias dos parâmetros εmax, εres, Esec e Esec/E0 no último ciclo 

(nº 1000) para cada um dos grupos em estudo. O único resultado que mostra uma diferença 

significativa entre homens e mulheres é o Esec
trav

/E0
trav

 (p-value = 0,016). A inexistência de 

diferenças significativas entre a média do Esec no ciclo nº 1000 dos dois grupos era de esperar 

pois o mesmo se verifica para o E0 (tabela 2) e o Esec/E0 no ciclo nº 1000 mantém-se perto de 

1, indicando reduzidas alterações no módulo durante o ensaio de fadiga realizado. Os 

resultados discriminados podem ser consultados nas tabelas A3 e A4 (nos anexos 3 e 4, 

respectivamente). 

 

Tabela 4 – Médias dos parâmetros εmax
trav

, εres
trav

, Esec
trav 

e Esec
trav

/E0
trav

 no ciclo nº 1000 para os dois 

grupos e sua comparação. 

Grupo Nº de 

amostras 

εmax
trav

 (%) εres
trav 

(%)
 

Esec
trav

 (GPa) Esec
trav

/E0
trav

 

M 11 0,272 ± 0,122 0,188 ± 0,126 214,46 ± 82,6 1,219 ± 0,223 

F 14 0,203 ± 0,061 0,11 ± 0,076 189,8 ± 94,22 1,042 ± 0,111 

p-value - 0,075 ** 0,075 ** 0,5 * 0,016 * 

* teste t-student 

** teste Mann-Whitney 

 

Tabela 5 – Médias dos parâmetros εmax
exte

, εres
exte

, Esec
exte 

e Esec
exte

/E0
exte

 no ciclo 1000 para os dois 

grupos e sua comparação. 

Grupo Nº de 

amostras  

εmax
exte

 (%) εres
exte 

(%)
 

Esec
exte

 (GPa) Esec
exte

/E0
exte

 

M 10 0,299 ± 0,665 0,282 ± 0,67 1876,53 ± 1921,3 1,575 ± 1,651 

F 13 0,101 ± 0,139 0.072 ± 0,118 791,08 ± 398,02 1,094 ± 0,159 

p-value - 0,186* 0,186 * 0,131 * 0,927 * 

* teste Mann-Whitney 

 

3.3 Análise microscópica 

 

Com recurso à microscopia electrónica de varrimento (SEM), foram analisadas imagens de 

ossos dos dois grupos. Foram adquiridas imagens de amostras não ensaiadas e de amostras 

ensaiadas, como referido nos pontos 2.1 e 2.2. O objectivo desta análise é comparar os ossos 
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dos dois grupos a nível estrutural e verificar se, nas amostras ensaiadas, existem diferenças 

significativas nos parâmetros medidos comparativamente aos resultados obtidos para as 

amostras não ensaiadas e se existe dano visível nas trabéculas. 

 

Tabela 6 – Número de amostras estudadas e número de imagens analisadas de cada grupo. 

Tipo de amostras Grupo Nº de amostras 

estudadas 

Nº de imagens 

analisadas 

Não ensaiadas M 10 43 

F 13 42 

Ensaiadas M 3 14 

F 7 37 

Total  33 136 

 

3.3.1 Amostras não ensaiadas 

 

A figura 36 mostra imagens de amostras do grupo M e a figura 37 mostra imagens do 

grupo F. Nas figuras observam-se algumas trabéculas fracturadas e algumas zonas onde a 

resina dificulta a interpretação da imagem. Não é esperado que nem o processo de drilling nem 

o serrar das fatias cause dano a não ser na superfície da fatia. Como a preparação das 

amostras para a análise em SEM inclui polimento, esse dano não deve aparecer representado 

nas imagens. Assim, o dano observado pode ser resultado da preparação das amostras para o 

SEM.  
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Figura 36 – Imagens SEM de osso trabecular não ensaiado obtidas com uma ampliação de 20x das 

amostras do grupo M (a) BM 185, (b) BM 186, (c) BM 194 e (d) BM 239. 

 

 

Figura 37 – Imagens SEM de osso trabecular não ensaiado obtidas com uma ampliação de 20x das 

amostras do grupo F (a) BM 82, (b) BM 112 e (c) BM 183. (d) Imagem SEM de osso trabecular não 

ensaiado obtida com uma ampliação de 30x da amostra BM 239 do grupo F. 
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Os parâmetros medidos através do software de imagem Image J foram: percentagem de 

área trabecular, distância inter-trabecular e espessura trabecular. A tabela 7 mostra a média, 

para cada grupo, dos parâmetros medidos a partir das imagens e a comparação entre os dois 

grupos. Não se encontram diferenças significativas entre os dois grupos para nenhum dos 

parâmetros. Os resultados encontram-se detalhados na tabela A5 (no anexo 5). 

 

Tabela 7 – Médias dos parâmetros percentagem área trabecular, distância inter-trabecular e 

espessura trabecular para as amostras não ensaiadas analisadas dos grupos M e F e sua comparação. 

Grupo Idade (anos) Área trabecular 

(%) 

Distância inter-

trabecular (μm)
 

Espessura trabecular 

(μm) 

M 85,70 ± 4,17 25,05 ± 6,02 715,33 ± 114,68 199,96 ± 46,19 

F 80,31 ± 7,93 21,49 ± 3,97 791,9 ± 160,15 174,12 ± 25,62 

p-value 0,065 * 0,102 * 0,215 * 0,131 ** 

* teste t-student 

** teste Mann-Whitney 

 

3.3.2 Amostras ensaiadas 

 

Algumas das imagens obtidas no que respeita às amostras ensaiadas estão apresentadas 

na figura 38. As observações são as mesmas que as feitas para as amostras não ensaiadas, 

não se encontrando grandes evidências de dano. 
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Figura 38 – Imagens SEM de osso trabecular ensaiado à fadiga obtidas com uma ampliação de 20x 

das amostras (a) BM 194, (b) BM 232, (c) BM 112 e (d) BM 248. As amostras BM 194 e BM 232 são 

provenientes do grupo M e as amostras BM 112 e BM 248 são provenientes do grupo F. 

 

Na tabela 8 encontram-se as médias dos parâmetros medidos para estas amostras e a 

comparação dos grupos M e F. Tal como no caso das amostras não ensaiadas, não existem 

diferenças significativas em nenhum dos parâmetros. Os resultados encontram-se detalhados 

na tabela A6 (em anexo). 

 

Tabela 8 – Médias dos parâmetros percentagem área trabecular, distância inter-trabecular e 

espessura trabecular para as amostras ensaiadas analisadas dos grupos M e F e sua comparação. 

Grupo Idade (anos) Área trabecular 

(%) 

Distância inter-

trabecular (μm)
 

Espessura trabecular 

(μm) 

M 88 ± 5,57 23,17 ± 2,58 866,52 ± 179,78 191,43 ± 36,45 

F 80 ± 7,21 22,83 ± 4,29 775,64 ± 211,06 172,41 ± 13,02 

p-value 0,128 * 0,904 * 0,517 ** 0,464 * 

* teste t-student 

** teste Mann-Whitney 

 

Por não haver diferenças significativas entre os grupos M e F em nenhum parâmetro, tanto 

nas amostras ensaiadas como nas não ensaiadas, estabelece-se apenas uma comparação 

geral entre as 10 amostras ensaiadas com as 10 amostras não ensaiadas provenientes da 
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mesma cabeça de fémur. A tabela 9 apresenta as médias dos dois casos e a sua comparação. 

Não existem diferenças significativas em nenhum dos parâmetros. 

 

Tabela 9 – Médias dos parâmetros percentagem área trabecular, distância inter-trabecular e 

espessura trabecular para as amostras não ensaiadas e ensaiadas provenientes da mesma cabeça de 

fémur e sua comparação. 

Amostras Área trabecular  

(%) 

Distância inter-

trabecular  

(μm)
 

Espessura trabecular  

(μm) 

Não ensaiadas 23,58 ± 6,73 729,23 ± 155,52 182,59 ± 53,18 

Ensaiadas 22,93 ± 3,71 802,9 ± 196,99 178,12 ± 22,2 

p-value 0,796 ** 0,366 * 0,529 ** 

* teste t-student 

** teste Mann-Whitney 

 

3.4 Análise de correlação entre as variáveis 

 

O estudo das correlações pretende clarificar as relações entre as varáveis e quais as 

variáveis que influenciam o comportamento à fadiga do osso trabecular. Desta forma, pretende-

se aferir de que parâmetros do osso depende o módulo E0 e quais os parâmetros dos ensaios 

de fadiga que influenciam as extensões. Outra utilidade do estudo das correlações é permitir a 

verificação das correlações esperadas entre alguns resultados.  

A tabela 10 expõe a correlação entre os parâmetros medidos na análise SEM: 

percentagem de área trabecular, distância entre trabéculas e espessura trabecular. Nesta 

análise consideraram-se apenas os valores obtidos para as amostras não ensaiadas. A análise 

indica que existe uma correlação moderada, positiva e significativa entre a área trabecular e a 

espessura trabecular e uma correlação moderada, negativa e significativa entre a área 

trabecular e a distância inter-trabecular, de acordo com o que era esperado. No entanto a 

distância trabecular e a espessura trabecular não apresentam uma correlação significativa ao 

contrário do que seria de esperar. 
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Tabela 10 – Análise das correlações entre área trabecular, distância inter-trabecular e espessura 

trabecular. 

  Área trabecular Distância inter-

trabecular
 

Espessura 

trabecular  

Área trabecular
 

R 1 -0,624 * 0,542 ** 

p-value - 0,001 0,007 

Distância inter-

trabecular 

R -0,624 * 1 -0,206 ** 

p-value 0,001 - 0,347 

Espessura 

trabecular 

R 0,542 ** -0,206 ** 1 

p-value 0,007 0,347 - 

* Coeficiente de Pearson 

** Coeficiente de Spearman 

 

Na tabela 11, encontram-se os coeficientes de correlação e o respectivo p-value da análise 

de correlações da percentagem de área trabecular, a distância inter-trabecular e a espessura 

trabecular entre as amostras ensaiadas e as amostras não ensaiadas provenientes da mesma 

cabeça de fémur. Só existe uma correlação significativa entre as amostras ensaiadas e as não 

ensaiadas a nível da área trabecular. É uma correlação moderada e negativa. Estes resultados 

não estão de acordo com o que era esperado: correlações significativas e positivas entre todos 

os parâmetros. 

 

Tabela 11 – Análise da correlação da percentagem de área trabecular, distância inter-trabecular e 

espessura trabecular entre as amostras ensaiadas e as amostras não ensaiadas. 

 Área trabecular Distância inter-trabecular
 

Espessura trabecular  

R -0,655 * -0,232 * 0,261 ** 

p-value 0,04 0,519 0,467 

* Coeficiente de Pearson 

** Coeficiente de Spearman 

 

A tabela 12 apresenta a análise de correlação entre os parâmetros obtidos com recurso a 

ε
trav

 e os obtidos com recurso a ε
exte

. Os parâmetros analisados são E0, εmax e εres. (ambas as 

extensões medidas no ciclo nº 1000). Os resultados apontam para a existência de apenas uma 

correlação significativa no módulo. Essa correlação é moderada e positiva, reflectindo o facto 

de os dois variarem de forma semelhante.  
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Tabela 12 – Análise das correlações entre E0, εmax e εres (ambas as extensões medidas no ciclo 1000) 

obtidos com recurso a ε
trav

 e ε
exte

.  

 E0 εmax εres 

R 0,464 * -0,025 * 0,153 * 

p-value 0,026 0,908 0,486 

* Coeficiente de Spearman 

 

A tabela 13 mostra a correlação entre o E0 e as características dos espécimes e as 

características estruturais do osso das amostras não ensaiadas. Nenhum destes parâmetros se 

correlaciona significativamente com o E0.  

 

Tabela 13 – Análise da correlação entre E0 e idade, altura do espécime, percentagem de área 

trabecular, distância inter-trabecular e espessura trabecular. 

  Idade Altura do 

espécime 

Área 

trabecular 

Distância inter-

trabecular
 

Espessura 

trabecular  

E0
trav 

R -0,291 * -0,004 * 0,017 * 0,225 * 0,056 ** 

p-value 0,159 0,983 0,94 0,302 0,799 

E0
exte

 R -0,08 ** -0,021 ** 0,365 ** -0,167 ** 0,297 ** 

p-value 0,717 0,925 0,087 0,446 0,168 

* Coeficiente de Pearson 

** Coeficiente de Spearman 

 

A tabela 14 exibe os resultados da análise de correlações entra as εmax e εres durante o ciclo 

1000 (os resultados dos dois métodos com que se registaram as extensões) e o parâmetro 

input dos ensaios de fadiga: tensão máxima aplicada durante o ensaio de fadiga. Não existem 

correlações significativas, indicando que a εmax e a εres observadas no ciclo nº 1000 não são 

linearmente proporcionais à tensão aplicada. 

 

Tabela 14 – Análise de correlações entre εmax e εres ao ciclo 1000 e a tensão máxima aplicada 

durante o ensaio. 

  εmax εres 

Travessão
 

R 0,229 * -0,038 * 

p-value 0,272 0,858 

Extensómetro R -0,119 * -0,218 * 

p-value 0,588 0,318 

* Coeficiente de Spearman 
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4. Discussão dos resultados 

 

A evolução das deformações εmax e εres e do Esec/E0 com o número de ciclos mostra que a 

falha catastrófica não foi atingida (figuras 31 a 35). Assim, a comparação entre géneros das 

médias dos parâmetros medidos foi feita com base nos parâmetros medidos no ciclo nº 1000 

do ensaio (tabelas 4 e 5). Esta comparação indica que não existem diferenças significativas 

entre as amostras provenientes de géneros diferentes. Isto sugere que, para as tensões 

aplicadas e deformações atingidas, o comportamento à fadiga do osso trabecular osteoporótico 

é igual nos dois géneros.  

A análise microscópica de amostras não ensaiadas sugere uma semelhança a nível 

estrutural entre as amostras masculinas e femininas (tabela 7), podendo ser esta a razão da 

ausência de diferenças significativas no comportamento à fadiga. A semelhança a nível 

estrutural poderia explicar a ausência de diferenças significativas na comparação do E0 (tabela 

2), no entanto este não se correlaciona com nenhum dos parâmetros estruturais (tabela 13). A 

análise microscópica de amostras ensaiadas (figura 38 e tabela 9), juntamente com o facto do 

Esec/E0 se manter relativamente constante, leva a por a hipótese que não houve formação de 

dano durante os ensaios realizados. 

No entanto, os procedimentos usados e algumas limitações podem levar à obtenção de 

resultados que não descrevem bem a realidade e, consequentemente, a conclusões erradas. 

Segue-se uma análise detalhada dos procedimentos usados e dos resultados obtidos, de modo 

a chegar a uma conclusão válida. 

 

4.1 Características dos provetes 

 

A cada cabeça de fémur estão associadas três características: a idade do dador no 

momento da artroplastia, a espessura do osso cortical e o género da pessoa de quem a cabeça 

provém. A escolha das cabeças de fémur usadas neste estudo esteve limitada às amostras 

osteoporóticas disponíveis, nomeadamente, no que diz respeito à escolha de amostras 

masculinas. As idades dos dadores no momento da artroplastia eram substancialmente 

diferentes. Não obstante, tentou-se obter uma amostra o mais homogénea possível a este 

nível. A comparação da idade média dos grupos M e F indica que há uma diferença 

significativa relativa à idade, com o grupo M a apresentar uma maior idade média. Esta 

diferença significativa leva-nos a concluir que não se conseguiu a amostra homogénea 

pretendida. O facto da idade média do grupo M ser superior à do grupo F é esperado, dado que 

a osteoporose nos homens ocorre, em geral, numa idade mais avançada do que nas mulheres 

[18]. 

Durante este estudo, mediram-se o diâmetro e a altura dos vários provetes testados. Se, 

por um lado, existem semelhanças no diâmetro dos espécimes, por outro, encontram-se 

variações na sua altura. O diâmetro dos espécimes é semelhante por se ter usado a mesma 

broca em todas as extracções. As variações observadas na altura do espécime devem-se a 
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diversos factores. Um deles é o tamanho da cabeça do fémur de onde é extraído o espécime, 

embora não seja o único. O diâmetro da cabeça do fémur não foi medido mas, segundo um 

estudo prévio, existe uma diferença significativa entre o diâmetro médio das cabeças de fémur 

masculinas e o das femininas [27, 28]. Para avaliar o efeito da altura do provete nos resultados 

dos ensaios à fadiga comparou-se a altura média entre os dois grupos. A ausência de 

diferenças significativas mostra que a altura não é causa de diferenças entre os resultados dos 

dois grupos. 

A densidade trabecular também não foi medida, mas um outro estudo prévio afirma que 

não foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos [27, 28].  

 

4.2 Ensaios de fadiga 

 

Os ensaios de fadiga foram realizados na máquina universal de ensaios mecânicos 

INSTRON, modelo 5566
TM

 (Instron Corporation, Canton, USA), apresentada na figura 19. Esta 

máquina não é o instrumento ideal para a realização de ensaios de fadiga. O dispositivo ideal 

seria uma máquina servo-hidráulica, usada em grande parte dos estudos feitos em fadiga [2-6]. 

Contudo, não foi possível a sua utilização devido a contratempos de ordem técnica, 

impossíveis de contornar. A máquina usada neste estudo era a única disponível para a 

realização de ensaios mecânicos e, especificamente, a única munida dos adaptadores 

necessários para a realização de ensaios mecânicos nas amostras cilíndricas de osso 

trabecular. Com a máquina usada não foi possível fazer um maior número de ciclos, o que 

permitiria atingir maiores deformações. 

Neste estudo, não se recorreu a um procedimento comum nos ensaios de fadiga, 

nomeadamente, a colocação de suportes colados a uma base. Este procedimento é usado 

para evitar o esmagamento das extremidades dos espécimes durante o teste [1-7], cuja 

consequência é uma maior deformação das extremidades relativamente ao resto do espécime 

[29]. Optou-se por não se recorrer a este procedimento devido às pequenas forças máximas 

dos ensaios deste trabalho e à curta duração do ensaio. No entanto, no presente trabalho, a 

parte superior da amostra foi colocada dentro de um adaptador para evitar flexões laterais. 

Também se efectuou o polimento das bases do provete para reduzir os efeitos de extremidade. 

Durante os ensaios de fadiga, mediu-se a extensão de duas formas diferentes. A ε
trav

 foi 

obtida a partir do deslocamento do travessão enquanto que a ε
exte

 foi medida com recurso a um 

extensómetro. Assim, todos os resultados obtidos e todos os parâmetros medidos com base 

nos ensaios de fadiga têm dois valores associados. A medição de ε
trav

 não é rigorosa devido à 

complacência da máquina [29]. Este problema resulta das pequenas deformações do osso dos 

espécimes testados, das deformações na célula de carga e em todos os acessórios usados e 

tem como possível consequência uma sobre-estimação das extensões. A complacência da 

máquina usada foi verificada num estudo anterior [28]. A sobre-estimação da ε
trav

 faz com que 

haja uma sub-estimação dos módulos medidos com recurso a esta forma de avaliar a 

extensão. Assim, de modo a medir as extensões de forma mais rigorosa, recorreu-se a um 
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extensómetro. Muitos estudos usam um extensómetro acoplado aos suportes da amostra [2-7], 

método eficaz e preciso [29]. Por não ter sido possível utilizar o método mais recorrente, 

colocou-se o extensómetro numa posição central relativamente ao espécime (figura 20). Outra 

hipótese seria o uso do vídeo-extensómetro. Mas a dificuldade de detectar pequenas 

movimentações dos pontos de referência e a dificuldade da obtenção de gráficos com a forma 

típica fez com que não se decidisse por esta alternativa. 

O pré-condicionamento foi feito com controlo da ε
trav

. Isto deveu-se à pouca precisão ao 

realizar o mesmo procedimento com controlo da ε
exte

. Na figura 39, é apresentado um gráfico 

dos testes experimentais (testes feitos para testar as formas de controlo do pré-

condicionamento), onde era pretendido fazer 10 ciclos entre os -0,1% e os -0,3% de extensão. 

Como se observa, neste caso, a realização do procedimento com controlo da ε
exte

 não é viável. 

 

 

Figura 39 – Gráfico tensão-extensão (ε
exte

) de um ensaio experimental, correspondente a 10 ciclos. 

Os ciclos deveriam variar entre -0,1% e os -0,3% de extensão. A extensão apresenta valores negativos 

porque a compressão corresponde ao sentido negativo. 

 

A comparação da média dos E0 de cada grupo indica que não existem diferenças 

significativas entre eles. Estes resultados vão ao encontro do que foi observado num estudo 

anterior executado com osso osteoporótico, que indicia que não existem diferenças 

significativas entre o módulo de Young de espécimes masculinos e o de espécimes femininos 

[27, 28]. As médias do E0
exte

 apresentam um desvio padrão maior do que as médias do E0
trav

, 

principalmente nas do grupo M. Esta grande variação tem origem em amostras cujos dados 

obtidos pelo extensómetro deram origem a gráficos que se afastavam do que seria de esperar 

e cujo E0
exte

 medido ou era ou muito grande ou muito pequeno. Isto pode ser resultado da má 

colocação do extensómetro ou da pouca eficácia da técnica escolhida. Estes casos são mais 

evidentes nas amostras BM 168, 190 e 243, cujos cilindros eram defeituosos (tabela A2, no 

anexo 2)  o facto de uma extremidade já não apresentar uma forma cilíndrica e a presença 
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de furos no cilindro provocada pela técnica usada para retirar a cabeça do fémur durante a 

artroplastia são os defeitos mais comuns.  

Os resultados da análise de correlações entre os E0 e os parâmetros que caracterizam o 

espécime indicam que não existe nenhuma correlação significativa entre os mesmos (tabela 

13). O módulo de Young de um espécime do osso trabecular reflecte a rigidez da estrutura em 

que as trabéculas estão organizadas [9]. Assim, talvez fosse possível que este estivesse 

correlacionado com as características estruturais do osso (percentagem de área trabecular, 

distância inter-trabecular e espessura trabecular). Normalmente, o módulo de Young é 

independente do tamanho do espécime quando este reflecte a rigidez intrínseca do material [9]. 

Contudo, este não é o caso. Quanto maior for o espécime, mais heterogénea é a estrutura 

celular do espécime. Como tal, a altura do espécime poderia influenciar o E0 do espécime. Por 

este motivo, averiguou-se se o E0 estaria correlacionado com a altura do espécime. 

Entre o E0
trav

 e o E0
exte

 existe uma correlação significativa, moderada e positiva (tabela 12). 

No cálculo dos E0 a tensão é a mesma nos dois casos, sendo que a diferença está nas 

extensões. Assim é possível que exista um factor a que permita a conversão do E0
trav

 no E0
exte

, 

uma vez que a função do extensómetro é medir as extensões reais. Esse factor será o 

quociente entre E0
exte

 e E0
trav

. Usando os dados da tabela A2 (no anexo 2) e calculando a média 

do factor a de todas as amostras, obtém-se o seguinte resultado: a = 6,438 ± 5,395. Mesmo 

com um elevado desvio padrão, o valor está próximo do concluído num estudo que relacionou 

os dados aferidos pelo vídeo-extensómetro e os obtidos pela máquina usada neste estudo 

(6,705 ± 0,4) [28]. Desprezando os resultados dos espécimes danificados ao ponto de afectar 

os resultados obtidos a partir do extensómetro, a correlação continua moderada positiva 

(coeficiente de Spearman = 0,509) e significativa (p-value = 0,026). O factor a nestas novas 

condições é 5,181 ± 2,894. Apesar do menor desvio padrão, este ainda é grande. Como tal, 

apesar da correlação significativa, não é possível assumir que obter o módulo real a partir da 

multiplicação do E0
trav

 pelo factor a seja um bom método, consequência da grande dispersão 

presente nos valores de E0
exte

 que, mesmo sem contar com espécimes muito danificados (a 

média neste caso é 950,98 ± 663), apresenta um elevado desvio padrão. Estes resultados 

colocam em dúvida a eficácia do procedimento escolhido para medir as extensões reais dos 

espécimes. Desta forma, optou-se por realizar os ensaios com σmax/E0
trav

 igual para todos os 

espécimes (0,002), mesmo sabendo que o E0
trav

 é um valor sub-estimado do módulo do 

espécime. 

Dos ensaios de fadiga resultam as curvas tensão-extensão (ε
trav

 e ε
exte

). As curvas σ/E0
trav

 

vs ε
trav

 apresentam, em quase todos os casos, a forma típica esperada para um ensaio de 

fadiga. As excepções encontram-se nos espécimes que apresentavam defeitos, onde se 

observa uma variação atípica das deformações εmax
trav

 e εres
trav

. As curvas σ/E0
exte

 vs ε
exte

 

apresentam uma variedade muito grande entre elas, notando-se casos onde há um 

afastamento da curva típica (figura 30b) e variações atípicas das deformações εmax
exte

 e εres
exte

 

(figura 33b). Os espécimes cujos gráficos exibem maior agastamento face ao esperado são, 

entre outros, os espécimes que apresentavam danos consideráveis. A comparação entre a 
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tensão máxima teórica (tabela A2 no anexo 2) e a tensão máxima observada (tabela A3 no 

anexo 3) mostra que, apesar da máquina não ser a ideal para realização de ensaios de fadiga, 

o controlo em carga foi muito preciso. 

Para todos os espécimes foram registados a εmax
trav

 e a εres
trav

 e calculado o Esec
trav

 e o 

Esec
trav

/E0
trav

 para os ciclos números 1, 200, 400, 600, 800 e 1000. As deformações εmax
exte

, a 

εres
exte

 e o módulo E0
exte

 não foram medidos para os dois espécimes que foram testados 

segundo a condição: Δσ/E0
trav

 = 0,002. Na comparação destes parâmetros entre os grupos M e 

F apenas se usou as medições referentes ao ciclo nº 1000. Esta decisão baseou-se na 

observação da evolução das extensões (que não atingem a 3ª fase característica de um ensaio 

de fadiga) e dos Esec/E0, o que mostra que a falha catastrófica não foi atingida (exemplos da 

evolução das extensões e do Esec/E0 ao longo do ensaio nas figuras 31-35). Os resultados da 

comparação mostram que não há diferenças significativas entre os grupos. A média dos 

resultados referentes à ε
exte

 continuam a denunciar desvios padrões muito grandes (tabelas 4 e 

5) A inexistência de diferenças pode ser resultado da compressão da maioria dos espécimes 

até à mesma σmax/E0
trav

. Esta é usada para reduzir a dispersão dos resultados consequentes de 

grandes variações do E0 associadas a variações na densidade do osso. No entanto, o módulo 

E0 não está correlacionado com as características do osso (tabela 13) e não há diferenças 

significativas na densidade (referido na secção 4.1). Assim, a hipótese colocada é pouco 

provável. Face a estes resultados, e à não existência de correlação significativa entre a tensão 

máxima aplicada durante o ensaio e as εmax e εres (tabela 14), põe-se a hipótese de que o 

comportamento à fadiga dos dois grupos é semelhante.  

Não existe correlação significativa entre as deformações εmax
trav

 e εmax
exte

 e entre as 

deformações εres
trav

 e εres
exte

 (tabela 12). Ao realizar-se o procedimento efectuado para o E0 

(desprezando exactamente os resultados dos mesmos espécimes), verifica-se que o resultado 

não se altera (coeficientes de Spearman de 0,110 e 0,280 e p-values iguais a 0,653 e 0,246 

respectivamente). Tendo em conta estes resultados, o resultado da correlação entre o E0
trav

 e o 

E0
exte

 e os grandes desvios padrões das médias dos resultados obtidos a partir do 

extensómetro (mesmo quando o mesmo resultado obtido com recurso às ε
trav

 apresenta 

pequenos desvios padrões), pode concluir-se que o método escolhido para medir as extensões 

reais no osso trabecular, que é um material celular com uma estrutura muito heterogénea, não 

é um bom método. Por este motivo, e a partir deste ponto, a discussão será feita com recurso 

apenas aos valores obtidos a partir das ε
trav

. 

O facto do Esec/E0 raramente oscilar em torno do valor 1 e do valor do Esec/E0 no ciclo nº 1 

ser, frequentemente, afastado do valor esperado (que seria 1) leva a crer que os E0 calculados 

com base no pré-condicionamento não estão correctos (note-se que o valor do Esec/E0 no ciclo 

1 é, geralmente, o menor valor registado durante os 1000 ciclos). Ou seja, provavelmente é 

consequência dos baixos valores e do pequeno intervalo de ε
trav

 usado no pré-condicionamento 

serem insuficientes para obter curvas cujo declive é realmente representativo da deformação 

elástica do espécime. Como se pode ver na tabela A3 (anexo 3), nas duas amostras (BM 81 e 

BM 82) cujo intervalo ε
trav

 usado no pré-condicionamento foi maior (ver 2.2), os valores dos 



 56 

Esec/E0 ao longo dos ciclos foi sempre muito próximo de 1. No entanto, valores próximos de 1 

também se observam nas outras amostras. Isto leva a pôr a hipótese de que o intervalo de ε
trav

 

usado no pré-condicionamento desses dois espécimes também pode não ser suficiente. O 

intervalo deve ser suficientemente grande de modo que o deslocamento do travessão da 

máquina ou algum deslize das peças acessórias não influenciem o resultado. A diferença entre 

o método de cálculo do E0 e o método de cálculo do Esec também pode explicar estes 

resultados. No cálculo do Esec, usam-se os valores máximos e mínimos do ciclo. O pré-

condicionamento com controlo a partir da ε
trav

 é muito preciso mas não é 100% preciso. No 

cálculo do E0, rejeitam-se todos os valores cuja extensão ultrapassa os limites desejados (0,5% 

e 1% em extensão compressiva), podendo resultar numa sub-estimação ou numa sobre-

estimação do módulo. 

Há amostras que apresentam um dos Esec/E0 abaixo de 0,9, o que corresponde a uma 

diminuição de 10% do módulo. De acordo com vários estudos, este é o valor de referência, 

indicador de fractura do provete [1, 3, 7], sendo que a fractura catastrófica do provete ocorre 

poucos ciclos após a redução do módulo entre 10% e 15% [5]. Um exemplo é a amostra BM 

184 (figura 33a). Como não se verifica a diminuição esperada do Esec/E0 depois de atingir o 

valor 0,9, pode-se concluir que estas observações são consequências da incorrecção do E0 

calculado. Contudo, esta não é uma conclusão que se pode fazer com toda a certeza. A força 

máxima dos ensaios de fadiga de outros estudos era muito superior à usada neste teste. Com 

forças tão baixas é possível que a estrutura consiga aguentar estas cargas, mesmo quando 

danificada ao ponto de se observar uma redução do módulo em 10%. 

Os ensaios descritos na literatura foram realizados com Δσ/E0
trav

 constante [1-7]. Existem 

testes que usam σmin = 0 MPa [2, 3] e outros que usam uma pequena pré-carga [1, 4-7]. Na 

maior parte do trabalho, foram feitos ensaios de fadiga com tensões entre uma pré-carga e 

uma σmax/E0
trav

 constantes. No entanto, duas amostras foram ensaiadas para Δσ/E0
trav

 = 0,002. 

As curvas σ/E0
trav

 vs ε
trav

 não apresentam diferenças substanciais. A diferença mais notória é o 

facto do valor máximo da tensão normalizada não ser igual a 0,002, logicamente. A evolução 

das extensões compressivas e do Esec/E0 também são muito semelhantes às curvas obtidas 

neste estudo (figura 35). Os resultados destas curvas foram analisados juntamente com os 

outros sempre que adequado, já que não há evidência de uma diferença significativa. Estes 

dois ensaios foram realizados porque as forças máximas dos ensaios eram todas inferiores a 

130 N, o que torna uma diferença de 40 N significativa. No entanto, para as cargas usadas na 

literatura, esses 40 N não são relevantes.  

A σmax/E0
trav

 escolhida para todos os ensaios foi 0,002 para que a máquina electromecânica 

não fosse danificada. Este valor é considerado baixo quando comparado com os valores 

usados na literatura. Para o osso trabecular bovino, espera-se que a fractura por fadiga ocorra 

após 1000 ciclos para uma Δσ/E0 = 0,005, enquanto que, para Δσ/E0 menor que 0,0035, o 

número de ciclos até à fractura é superior a 10
6
 ciclos, sem formação de dano [5]. Assim, o 

facto de nenhum espécime atingir a falha catastrófica vai ao encontro do que é apresentado na 

literatura. Ademais, sabe-se que o E0
trav

 é subestimado, levando a que a σmax seja inferior ao 
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que deveria ser se o módulo fosse calculado correctamente. Multiplicando o E0
trav

 pelo factor 

6,705 (na referência [28]), obtém-se o módulo real (E0
real

). A tabela 15 mostra o E0
trav

, a força 

máxima aplicada no ensaio, o E0
real

 e a força máxima que seria aplicada se fosse usada 

σmax/E0
real

 = 0,002 para todas as amostras. Os dois últimos espécimes correspondem aos 

espécimes carregados a um Δσ/E0
trav

 = 0,002. Neste caso, a força máxima obtida com recurso 

ao E0
real

 foi calculada da mesma forma, tendo sido somada a carga mínima (40 N) ao valor 

obtido. Como se pode observar, as cargas a utilizar deveriam ser muito maiores. Mesmo assim, 

estaríamos dentro do limite teórico em que o número de ciclos até à fractura é superior a 10
6
 

ciclos [5]. 

 

Tabela 15 – E0
trav

, a força máxima aplicada no ensaio, o E0
real

 e a força máxima a aplicar se fosse 

usada σmax/E0
real

 = 0,002 (força máxima teórica) para todos os espécimes. 

Espécime E0
trav

 (GPa) Força máxima (N) E0
real

 (GPa) Força máxima teórica (N) 

BM 81 230,02 85,8 1542,28 575,54 

BM 82 172,66 64,91 1157,69 435,20 

BM 112 83,542 32,058 560,15 214,86 

BM 168 66,502 25 445,90 167,62 

BM 177 246,7 94,79 1654,12 635,30 

BM 183 291,09 110 1951,76 737,83 

BM 184 79,928 30,36 535,92 203,64 

BM 185 199,72 74,89 1339,12 501,89 

BM 186 222,02 83,25 1488,64 558,17 

BM 188 106,32 39,71 712,88 266,14 

BM 190 224,69 83,7 1506,55 561,23 

BM 194 203,2 76,78 1362,46 515,05 

BM 198 159,42 60,16 1068,91 403,39 

BM 214 339,7 128,88 2277,69 851,08 

BM 219 197,97 74,04 1327,39 496,21 

BM 223 190,57 71,27 1277,77 477,66 

BM 232 91,494 34,44 613,47 230,82 

BM 233 119,38 44,7 800,44 299,87 

BM 239 219,82 81,89 1473,89 548,83 

BM 243 84,095 32,11 563,86 215,27 

BM 248 144,37 54,76 968,00 367,20 

BM 252 134,38 51,04 901,02 342,37 

BM 253 147,04 56,14 985,90 376,40 

BM 117* 277,77 144,56 1862,45 741,05 

BM 142* 162,73 101,02 1091,10 449,11 
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Um ensaio experimental de compressão cíclica entre 40 N e 1065,88 N está representado 

na figura 40. A frequência do ensaio era 1/18 Hz de modo a não prejudicar o funcionamento da 

máquina. Pode ver-se que o gráfico começou a oscilar perto dos 3,5 MPa e à medida que a 

tensão aumentava. Nesse momento, a máquina de ensaios começava a abanar num todo. 

Neste caso, uma tensão de 3,5 MPa corresponde uma força de 656,2 N. Ou seja, a máquina 

não conseguiu continuar um ensaio com as definições dadas a partir desta força mesmo com 

uma frequência muito baixa. Com base nesta tabela, pensar-se-ia que seria possível realizar 

quase todos os testes, embora demora-se muito mais tempo a chegar aos 1000 ciclos devido à 

menor frequência. No entanto, não se sabe se a máquina conseguiria funcionar tanto tempo 

perto do seu limite. Caso o pretendido fosse estudar o osso usando a mesma Δσ/E0 referida na 

literatura, a realização dos testes neste equipamento seria impossível.  

 

Figura 40 – Curva tensão-extensão de uma tentativa de ensaio de fadiga entre 40N e 1065,88N a 

uma frequência de 1/18 Hz. 

 

4.3 Análise microscópica 

 

A análise microscópica foi feita em dois tipos de amostras: amostras não ensaiadas e 

amostras ensaiadas (tabela 6). Mediu-se a percentagem de área trabecular, a distância inter-

trabecular e a espessura trabecular para todas as amostras analisadas. Dentro de cada tipo de 

amostra, comparou-se a média dos parâmetros medidos para os grupos M e F (tabelas 7 e 8). 

Em nenhum dos casos se identificaram diferenças significativas entre os dois grupos, indicando 

que as características estruturais das amostras são iguais entre os grupos. É sabido que a 

osteoporose afecta com menor frequência os homens e que é menos grave [18], pelo que seria 

de esperar que existissem diferenças significativas. Todavia, as médias dos parâmetros estão 

de acordo com o esperado: as amostras do grupo M possuem uma maior percentagem de área 

trabecular e espessura trabecular e uma menor distância inter-trabecular do que as amostras 

do grupo F no que diz respeito às amostras não ensaiadas (tabela 7). Nas amostras ensaiadas, 
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os homens apresentam uma média superior em todos os parâmetros (tabela 8), o que é algo 

invulgar pois quanto maior a espessura trabecular e a percentagem de área trabecular, menor 

devia ser a distância inter-trabecular. Este resultado não é muito significativo uma vez que 

apenas se analisaram 3 amostras ensaiadas do grupo M. 

Também se compararam as médias dos parâmetros medidos das 10 amostras ensaiadas e 

das 10 amostras não ensaiadas, todas provenientes das mesmas cabeças de fémur (tabela 9). 

Não se encontraram diferenças significativas entre os dois tipos de amostra. Além disso, não 

se encontraram evidências de dano (figura 37). Estes resultados sugerem que as amostras 

testadas não sofreram dano, ou seja, a deformação não foi suficientemente elevada para 

alterar a estrutura das amostras.  

O estudo da correlação dos parâmetros medidos entre os dois tipos de amostra indica que 

só há um parâmetro que se correlaciona, a percentagem de área trabecular, e que esta 

correlação é negativa, não estando de acordo com o esperado (tabela 11). Estes resultados 

podem ser produto da diversidade de origens das secções para análise. As amostras não 

ensaiadas correspondem a secções de osso retirado de um segundo cilindro. Este segundo 

cilindro não foi sempre retirado da mesma zona. A zona de extracção dependia do tamanho e 

do estado da cabeça pois era impossível retirar um cilindro perfeito depois de extrair o primeiro 

cilindro. Por vezes, também era muito difícil retirar uma qualquer amostra para analisar em 

SEM. As amostras ensaiadas correspondem à parte superior do espécime ensaiado em fadiga. 

O espécime ensaiado já tem origem na zona de maior tensão in vivo (figura 18). O osso não é 

homogéneo, originando diferenças nos parâmetros de osso medidos nas distintas zonas e 

levando à conclusão de que a comparação quantitativa de amostras ensaiadas com amostras 

não ensaiadas realizada não possua razão de ser. 

Procuraram-se, ainda, correlações entre os parâmetros medidos na análise SEM com base 

nos resultados obtidos para as amostras não ensaiadas (tabela 10). Esperava-se que, entre a 

percentagem de área trabecular e a espessura trabecular, existisse uma correlação forte, 

positiva e significativa enquanto que, entre a área trabecular e a distância inter-trabecular e 

entre a espessura trabecular e a distância inter-trabecular, era esperado que existissem 

correlações fortes, negativas e significativas. No entanto, não se verificou a correlação entre a 

espessura trabecular e a distância inter-trabecular e as correlações obtidas foram moderadas. 

Tal facto sugere que os resultados obtidos através da análise SEM não podem ser 

interpretados sem tem em conta outros factores. De facto, a análise de imagens SEM, usando 

o software Image J, exige a selecção manual da área correspondente ao osso trabecular bem 

como das distâncias a medir, o que leva a que os resultados apresentem erros. Além disso, as 

amostras nem sempre apresentam qualidade, dando origem a imagens muito difíceis de 

analisar. Nessas imagens, são cometidos grandes erros de medida. Apesar destes resultados 

não permitirem chegar a conclusões mais profundas, são um bom meio para atingir o objectivo 

deste trabalho, permitindo a observação da estrutura do osso e a comparação de amostras 

com um bom grau de validade. 
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5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 

A osteoporose afecta homens e mulheres de forma diferente. Esta ocorre nos homens 

numa idade mais avançada e o seu efeito é, geralmente, menos grave do que o observado nas 

mulheres. Uma das consequências da osteoporose é a fractura de fadiga resultante do 

carregamento cíclico. Neste trabalho, utilizaram-se cabeças de fémur removidas durante uma 

artroplastia da anca de homens e de mulheres que tinham sofrido uma fractura do colo do 

fémur osteoporótica. Os ensaios de fadiga realizados evidenciam um comportamento 

semelhante para os dois grupos. Os resultados destes ensaios devem ser encarados com 

precaução uma vez que as cargas usadas eram muito baixas e os ensaios limitados a 1000 

ciclos, não permitindo detectar diferenças ao nível do número de ciclos até à fractura por 

fadiga.  

As imagens microscópicas das amostras não ensaiadas sugerem uma semelhança, a nível 

estrutural, entre o osso de amostras masculinas e o osso de amostras femininas. Esta 

semelhança pode contribuir para a ausência de diferenças entre o comportamento à fadiga do 

osso trabecular masculino e o do feminino, apesar de não haver nenhuma relação evidente 

entre a estrutura celular e o módulo E0. A comparação entre as imagens obtidas para amostras 

ensaiadas e as obtidas para amostras não ensaiadas, juntamente com a evolução do Esec/E0, 

sugerem que não ocorre formação de dano, consequência das pequenas deformações a que 

as amostras foram sujeitas. No entanto, a comparação de imagens não é um método fiável 

devido às origens das secções do osso. As origens das secções do osso para o grupo das 

amostras não ensaiadas e para o das amostras ensaiadas são diferentes. 

Face às limitações destes resultados, sugere-se a realização deste estudo numa máquina 

adequada para a realização de ensaios de fadiga em trabalhos futuros, permitindo, assim, 

testar os espécimes nas condições descritas na literatura sem limitação no número de ciclos 

nem nas tensões aplicadas, atingindo assim maiores deformações. Seria importante, também, 

registar a evolução do microdano ao longo do ensaio, permitindo saber quais os mecanismos 

que actuam no osso e como é que a evolução do dano estaria relacionada com o número de 

ciclos até à fractura por fadiga do osso trabecular. Uma última sugestão é a realização de 

ensaios de fadiga em amostras sem doença, colhidas de cadáveres. O objectivo seria estudar 

as diferenças entre ossos de boa qualidade e ossos osteoporóticos. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Tabela A1 – Características das amostras e dos espécimes. 

Amostra / 

Espécime Sexo Idade 

Espessura do osso 

cortical (mm) 

Altura do 

espécime (mm) 

Diâmetro do 

espécime (mm) 

BM 81 F 74 1,53 31,26 15,41 

BM 82 F 65 1,33 20,27 15,47 

BM 112 F 79 2,07 27,84 15,63 

BM 168 M 87 2,13 21,52 15,47 

BM 177 F 69 2,03 25,89 15,64 

BM 183 F 82 2,10 22,25 15,51 

BM 184 F 93 3,45 25,47 15,55 

BM 185 M 83 1,45 31,03 15,45 

BM 186 M 85 1,60 24,81 15,45 

BM 188 M 90 1,23 29,36 15,42 

BM 190 M 88 1,68 28,97 15,40 

BM 194 M 94 1,83 35,07 15,51 

BM 198 F 82 2,20 25,93 15,50 

BM 214 F 85 1,77 20,81 15,42 

BM 219 M 85 1,60 27,58 15,43 

BM 223 M 82 1,77 30,12 15,43 

BM 232 M 83 1,63 25,21 15,48 

BM 233 F 87 1,53 29,52 15,44 

BM 239 M 80 1,45 31,17 15,40 

BM 243 F 90 2,08 24,65 15,59 

BM 248 F 78 1,80 31,24 15,54 

BM 252 F 83 1,75 23,96 15,55 

BM 253 F 77 2,22 24,50 15,59 

BM 117 F 76 1,58 26,07 15,48 

BM 142 M 83 1,37 20,27 15,45 

Média - 82,4 ± 6,8 1,81 ± 0,44 26,56 ± 3,94 15,49 ± 0,07 

 



 65 

Anexo 2 

 

Tabela A2 – E0 calculados e características dos ensaios. 

Amostra / 

Espécime 

E0
trav

 

(GPa) 

E0
exte

 

(GPa) 

Força 

máxima (N) 

Força 

mínima (N) 

Tensão Máxima 

Teórica (MPa) 

Dano no 

espécime 

BM 81 230,02 784,03 85,8 40 0,46004 Não 

BM 82 172,66 1039,80 64,91 40 0,34532 Não 

BM 112 83,542 558,14 32,058 20 0,167084 Muito 

BM 168 66,502 1346,80 25 20 0,133004 Muito 

BM 177 246,7 337,93 94,79 40 0,4934 Não 

BM 183 291,09 880,67 110 40 0,58218 Não 

BM 184 79,928 583,69 30,36 20 0,159856 Não 

BM 185 199,72 1219,20 74,89 40 0,39944 Não 

BM 186 222,02 2361,20 83,25 40 0,44404 Não 

BM 188 106,32 247,04 39,71 20 0,21264 Não 

BM 190 224,69 4908,00 83,7 40 0,44938 Muito 

BM 194 203,2 437,01 76,78 40 0,4064 Não 

BM 198 159,42 871,85 60,16 40 0,31884 Pouco 

BM 214 339,7 1422,50 128,88 40 0,6794 Não 

BM 219 197,97 1371,40 74,04 40 0,39594 Pouco 

BM 223 190,57 721,65 71,27 40 0,38114 Pouco 

BM 232 91,494 201,51 34,44 20 0,182988 Não 

BM 233 119,38 665,42 44,7 20 0,23876 Pouco 

BM 239 219,82 2718,90 81,89 40 0,43964 Não 

BM 243 84,095 71,56 32,11 20 0,16819 Muito 

BM 248 144,37 1041,10 54,76 40 0,28874 Não 

BM 252 134,38 710,78 51,04 40 0,26876 Pouco 

BM 253 147,04 452,94 56,14 40 0,29408 Não 

BM 117 277,77 - 144,56 40 0,768073893 Não 

BM 142 162,73 - 101,02 40 0,538820069 Não 
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Anexo 3 

 

Tabela A3 – Tensão máxima medida e resultados dos ensaios de fadiga usando ε
trav

. 

Amostra / 

Espécime 

Tensão Máxima 

Medida (MPa) 

Ciclo 

c 

εmax
trav

(c) 

(mm/mm) 

εres
trav

(c) 

(mm/mm) 

Esec
trav

(c) 

(GPa) Esec
trav

(c)/E0 

BM 81 0,4675 1 0,00127 0 206,693 0,8986 

  200 0,0015 0,00041 228,000 0,9912 

  400 0,00158 0,00047 222,964 0,9693 

  600 0,00161 0,00052 226,807 0,9860 

  800 0,00164 0,00055 228,220 0,9922 

  1000 0,00167 0,00057 227,118 0,9874 

BM 82 0,3559 1 0,00125 0,00046 168,342 0,9750 

  200 0,00146 0,00068 173,026 1,0021 

  400 0,0015 0,00073 178,091 1,0315 

  600 0,00154 0,00076 170,462 0,9873 

  800 0,00157 0,00077 166,100 0,9620 

  1000 0,00159 0,00079 166,600 0,9649 

BM 112 0,1677 1 0,00092 0 69,283 0,8293 

  200 0,00088 0,00006 76,646 0,9175 

  400 0,0009 0,00007 76,542 0,9162 

  600 0,00092 0,0001 77,159 0,9236 

  800 0,00095 0,00012 77,325 0,9256 

  1000 0,00096 0,00013 77,410 0,9266 

BM 168 0,1353 1 0,00102 0 37,363 0,5618 

  200 0,00098 0,00042 47,196 0,7097 

  400 0,00095 0,00038 47,842 0,7194 

  600 0,00101 0,00042 47,169 0,7093 

  800 0,00103 0,00041 45,774 0,6883 

  1000 0,001 0,00038 45,548 0,6849 

BM 177 0,4933 1 0,00154 0,00005 223,745 0,9070 

  200 0,00179 0,00065 254,175 1,0303 

  400 0,00183 0,00069 253,789 1,0287 

  600 0,00185 0,0007 253,165 1,0262 

  800 0,00187 0,00073 255,737 1,0366 

  1000 0,00188 0,00074 258,219 1,0467 

BM 183 0,5883 1 0,00164 0,00031 280,323 0,9630 

  200 0,00181 0,00053 292,695 1,0055 

  400 0,00183 0,00057 297,857 1,0232 

  600 0,00185 0,00059 300,325 1,0317 

  800 0,00187 0,0006 297,638 1,0225 
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  1000 0,00188 0,00062 299,651 1,0294 

BM 184 0,1612 1 0,00119 0 54,697 0,6843 

  200 0,00139 0,00051 63,648 0,7963 

  400 0,00141 0,00053 62,875 0,7866 

  600 0,00147 0,00058 64,337 0,8049 

  800 0,00145 0,00054 61,945 0,7750 

  1000 0,00149 0,0006 63,000 0,7882 

BM 185 0,4002 1 0,00244 0,0005 152,531 0,7637 

  200 0,00315 0,00251 293,609 1,4701 

  400 0,00323 0,00261 299,226 1,4982 

  600 0,00327 0,00266 302,672 1,5155 

  800 0,00331 0,00268 304,413 1,5242 

  1000 0,00334 0,00272 306,484 1,5346 

BM 186 0,4444 1 0,00206 0,00051 200,097 0,9013 

  200 0,00249 0,0017 294,342 1,3257 

  400 0,00254 0,00173 290,802 1,3098 

  600 0,00257 0,00176 291,074 1,3110 

  800 0,00259 0,00177 294,354 1,3258 

  1000 0,0026 0,00177 290,687 1,3093 

BM 188 0,2157 1 0,00148 0,0005 107,561 1,0117 

  200 0,00172 0,00078 113,479 1,0673 

  400 0,00177 0,00082 113,632 1,0688 

  600 0,00179 0,00085 115,234 1,0838 

  800 0,00181 0,00088 117,011 1,1006 

  1000 0,00184 0,0009 116,468 1,0954 

BM 190 0,4481 1 0,00187 0,00051 212,831 0,9472 

  200 0,00215 0,00127 269,068 1,1975 

  400 0,00218 0,00131 272,184 1,2114 

  600 0,0022 0,00134 275,628 1,2267 

  800 0,00222 0,00135 275,011 1,2240 

  1000 0,00223 0,00136 275,724 1,2271 

BM 194 0,4084 1 0,00173 0,00051 192,352 0,9466 

  200 0,00196 0,00112 238,440 1,1734 

  400 0,002 0,00117 241,386 1,1879 

  600 0,00203 0,00118 238,565 1,1740 

  800 0,00203 0,0012 243,145 1,1966 

  1000 0,00205 0,00122 244,807 1,2048 

BM 198 0,3329 1 0,00177 0,0005 157,850 0,9902 

  200 0,00202 0,00142 185,550 1,1639 

  400 0,00205 0,00142 181,222 1,1368 
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  600 0,00207 0,00149 180,897 1,1347 

  800 0,00209 0,00148 184,918 1,1599 

  1000 0,00209 0,00146 183,429 1,1506 

BM 214 0,6842 1 0,0018 0,00044 347,603 1,0233 

  200 0,00192 0,00058 354,261 1,0429 

  400 0,00194 0,0006 355,530 1,0466 

  600 0,00196 0,00061 356,852 1,0505 

  800 0,00197 0,00063 356,634 1,0499 

  1000 0,00197 0,00063 358,485 1,0553 

BM 219 0,3951 1 0,0022 0,00051 177,059 0,8944 

  200 0,0026 0,00189 259,915 1,3129 

  400 0,00264 0,00192 260,028 1,3135 

  600 0,00268 0,00194 252,203 1,2739 

  800 0,0027 0,00198 252,639 1,2761 

  1000 0,00272 0,00197 253,760 1,2818 

BM 223 0,3806 1 0,00215 0,00051 157,933 0,8287 

  200 0,00246 0,00173 230,384 1,2089 

  400 0,00249 0,00177 234,639 1,2312 

  600 0,00252 0,00179 232,712 1,2211 

  800 0,00252 0,0018 236,222 1,2396 

  1000 0,00254 0,00181 233,123 1,2233 

BM 232 0,1829 1 0,00256 0,0005 47,417 0,5183 

  200 0,00484 0,0042 121,484 1,3278 

  400 0,0052 0,00457 123,921 1,3544 

  600 0,00547 0,00484 121,841 1,3317 

  800 0,00568 0,00503 121,569 1,3287 

  1000 0,00582 0,00521 122,738 1,3415 

BM 233 0,2473 1 0,00215 0,00051 85,860 0,7192 

  200 0,00278 0,0017 125,481 1,0511 

  400 0,00285 0,00179 128,349 1,0751 

  600 0,00291 0,00183 124,231 1,0406 

  800 0,0029 0,00192 127,837 1,0708 

  1000 0,00298 0,00189 131,963 1,1054 

BM 239 0,4428 1 0,00214 0,00051 180,509 0,8212 

  200 0,00251 0,00155 239,792 1,0909 

  400 0,00253 0,00156 238,784 1,0863 

  600 0,00253 0,00156 240,505 1,0941 

  800 0,00254 0,00156 238,633 1,0856 

  1000 0,00255 0,00156 235,747 1,0725 

BM 243 0,1721 1 0,00112 0,00035 82,766 0,9842 
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  200 0,00133 0,00056 86,779 1,0319 

  400 0,0014 0,0006 84,000 0,9989 

  600 0,00143 0,00061 84,841 1,0089 

  800 0,00145 0,00068 83,701 0,9953 

  1000 0,00148 0,00066 84,866 1,0092 

BM 248 0,2897 1 0,00181 0,00051 127,054 0,8801 

  200 0,00214 0,00172 182,452 1,2638 

  400 0,00218 0,00174 186,909 1,2947 

  600 0,00221 0,0018 181,488 1,2571 

  800 0,00223 0,00179 172,500 1,1948 

  1000 0,00224 0,00178 172,587 1,1954 

BM 252 0,2684 1 0,00218 0,00049 101,574 0,7559 

  200 0,00296 0,00257 142,256 1,0586 

  400 0,00304 0,00233 136,610 1,0166 

  600 0,00307 0,00267 136,825 1,0182 

  800 0,00308 0,00266 139,976 1,0416 

  1000 0,0031 0,00272 135,895 1,0113 

BM 253 0,2969 1 0,00196 0,00049 121,673 0,8275 

  200 0,00253 0,00202 167,863 1,1416 

  400 0,00259 0,0021 170,000 1,1561 

  600 0,00265 0,00214 162,608 1,1059 

  800 0,00269 0,00216 161,245 1,0966 

  1000 0,00271 0,00213 162,534 1,1054 

BM 117 0,7766 1 0,00211 0,0002 292,220 1,0520 

  200 0,00231 0,00055 321,699 1,1581 

  400 0,00233 0,00058 328,074 1,1811 

  600 0,00235 0,0006 328,126 1,1813 

  800 0,00236 0,00063 332,908 1,1985 

  1000 0,00237 0,00066 335,462 1,2077 

BM 142 0,5437 1 0,00277 0 118,791 0,7300 

  200 0,00311 0,00166 227,034 1,3952 

  400 0,00315 0,00172 228,580 1,4047 

  600 0,00319 0,00178 229,858 1,4125 

  800 0,00321 0,00182 232,360 1,4279 

  1000 0,00323 0,00179 233,972 1,4378 
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Anexo 4 

 

Tabela A4 – Resultados dos ensaios de fadiga usando ε
exte

. 

Amostra / 

Espécime 

Ciclo c εmax
exte

(c) 

(mm/mm) 

εres
exte

(c) 

(mm/mm) 

Esec
exte

(c) 

(GPa) Esec
exte

(c)/E0 

BM 81 1 0,00034 0,00003 846,774 1,0800 

 200 0,00036 0,00004 776,625 0,9906 

 400 0,00036 0,00005 798,355 1,0183 

 600 0,00035 0,00004 797,484 1,0172 

 800 0,00034 0,00003 802,452 1,0235 

 1000 0,00034 0,00002 780,719 0,9958 

BM 82 1 0,00066 0,00053 1023,000 0,9838 

 200 0,00075 0,00061 964,000 0,9271 

 400 0,00076 0,00063 1054,846 1,0145 

 600 0,00076 0,00064 1108,000 1,0656 

 800 0,00076 0,00064 1107,333 1,0649 

 1000 0,00077 0,00064 1025,231 0,9860 

BM 112 1 0,0001 0 637,400 1,1420 

 200 0,00005 -0,00006 571,364 1,0237 

 400 0,00002 -0,00008 635,300 1,1382 

 600 0 -0,0001 632,700 1,1336 

 800 -0,00001 -0,00012 583,455 1,0454 

 1000 -0,00002 -0,00013 584,091 1,0465 

BM 168 1 0,02182 0,02173 423,444 0,3144 

 200 0,02184 0,02179 528,600 0,3925 

 400 0,02183 0,02179 681,750 0,5062 

 600 0,02187 0,02183 695,750 0,5166 

 800 0,02187 0,02183 709,500 0,5268 

 1000 0,02185 0,02181 706,000 0,5242 

BM 177 1 0,00146 0,00053 358,473 1,0608 

 200 0,00158 0,00084 391,568 1,1587 

 400 0,00157 0,00083 390,973 1,1570 

 600 0,00157 0,00083 393,432 1,1642 

 800 0,00161 0,00088 399,370 1,1818 

 1000 0,00161 0,00086 392,493 1,1615 

BM 183 1 0,00065 0,0002 828,511 0,9408 

 200 0,00072 0,00025 797,128 0,9051 

 400 0,00073 0,00026 798,511 0,9067 

 600 0,00073 0,00025 788,354 0,8952 

 800 0,00072 0,00024 787,500 0,8942 
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 1000 0,00072 0,00024 786,583 0,8932 

BM 184 1 0,0001 0 650,900 1,1151 

 200 0,00019 0,0001 622,333 1,0662 

 400 0,00015 0,00007 691,625 1,1849 

 600 0,00022 0,00013 636,222 1,0900 

 800 0,00015 0,00006 626,333 1,0731 

 1000 0,00017 0,00009 700,875 1,2008 

BM 185 1 0,00053 0,00024 1020,379 0,8369 

 200 0,00065 0,00047 1043,944 0,8563 

 400 0,00067 0,00049 1030,667 0,8454 

 600 0,00067 0,0005 1086,059 0,8908 

 800 0,0007 0,00052 1065,444 0,8739 

 1000 0,00073 0,00055 1055,667 0,8659 

BM 186 1 0,0002 0,0001 3101,500 1,3135 

 200 0,00031 0,0002 2113,909 0,8953 

 400 0,00035 0,00024 2141,364 0,9069 

 600 0,00037 0,00026 2143,364 0,9077 

 800 0,00038 0,00027 2194,273 0,9293 

 1000 0,00036 0,00025 2193,364 0,9289 

BM 188 1 0,00112 0,0007 250,976 1,0159 

 200 0,00131 0,00089 253,976 1,0281 

 400 0,00139 0,00096 251,047 1,0162 

 600 0,00144 0,00101 251,907 1,0197 

 800 0,00148 0,00105 253,070 1,0244 

 1000 0,00152 0,0011 260,667 1,0552 

BM 190 1 0,00012 0,00009 9648,333 1,9658 

 200 0,00018 0,00014 5919,500 1,2061 

 400 0,00018 0,00015 7893,333 1,6083 

 600 0,00019 0,00016 7901,333 1,6099 

 800 0,00019 0,00015 5981,500 1,2187 

 1000 0,00019 0,00015 5997,000 1,2219 

BM 194 1 0,00096 0,00043 442,774 1,0273 

 200 0,00098 0,00055 465,791 1,0807 

 400 0,00101 0,00058 465,930 1,0810 

 600 0,00102 0,00058 460,864 1,0693 

 800 0,001 0,00056 458,659 1,0641 

 1000 0,00103 0,0006 472,535 1,0963 

BM 198 1 0,00059 0,00037 911,227 1,0452 

 200 0,00061 0,0005 1012,091 1,1609 

 400 0,00061 0,00049 951,417 1,0913 
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 600 0,00062 0,00051 953,818 1,0940 

 800 0,00063 0,00052 1025,455 1,1762 

 1000 0,00063 0,00051 963,000 1,1045 

BM 214 1 0,00053 0,0002 1432,545 1,0071 

 200 0,00065 0,00032 1438,515 1,0113 

 400 0,00065 0,00032 1443,667 1,0149 

 600 0,00067 0,00033 1416,912 0,9961 

 800 0,00067 0,00033 1405,559 0,9881 

 1000 0,00068 0,00034 1412,853 0,9932 

BM 219 1 0,00027 0,00007 1496,150 1,0910 

 200 0,00036 0,00022 1318,143 0,9612 

 400 0,00037 0,00023 1337,286 0,9751 

 600 0,00036 0,00022 1333,071 0,9721 

 800 0,00037 0,00023 1299,286 0,9474 

 1000 0,00037 0,00022 1268,800 0,9252 

BM 223 1 0,00067 0,00031 719,472 0,9970 

 200 0,00078 0,00059 885,158 1,2266 

 400 0,0008 0,00061 889,158 1,2321 

 600 0,00081 0,00062 894,105 1,2390 

 800 0,00081 0,00062 895,158 1,2404 

 1000 0,00081 0,00062 895,684 1,2412 

BM 232 1 0,00166 0,00069 100,701 0,4997 

 200 0,00197 0,00189 971,875 4,8230 

 400 0,00204 0,00197 1115,286 5,5346 

 600 0,00211 0,00204 1096,571 5,4418 

 800 0,00215 0,00208 1128,857 5,6020 

 1000 0,00216 0,0021 1247,833 6,1924 

BM 233 1 0,00052 0,00031 670,524 1,0077 

 200 0,00062 0,00043 713,263 1,0719 

 400 0,00066 0,00046 680,250 1,0223 

 600 0,00067 0,00048 706,158 1,0612 

 800 0,00068 0,00051 736,941 1,1075 

 1000 0,00072 0,00051 684,952 1,0294 

BM 239 1 0,00055 0,00049 4903,833 1,8036 

 200 0,00077 0,00072 4604,000 1,6933 

 400 0,00075 0,0007 4632,400 1,7038 

 600 0,00077 0,00072 4665,800 1,7161 

 800 0,0008 0,00076 5846,500 2,1503 

 1000 0,00084 0,00079 4667,800 1,7168 

BM 243 1 0,00476 0,00386 70,811 0,9895 
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 200 0,00515 0,00442 71,849 1,0040 

 400 0,00521 0,00428 72,258 1,0098 

 600 0,00522 0,00426 72,469 1,0127 

 800 0,00525 0,00437 73,239 1,0235 

 1000 0,00529 0,00434 73,253 1,0237 

BM 248 1 0,00021 0,00012 1835,222 1,7628 

 200 0,00031 0,00026 1532,600 1,4721 

 400 0,00031 0,00025 1370,667 1,3166 

 600 0,00033 0,00028 1488,200 1,4294 

 800 0,00029 0,00024 1518,000 1,4581 

 1000 0,00029 0,00024 1587,800 1,5251 

BM 252 1 0,00029 0,00008 817,429 1,1500 

 200 0,00029 0,00021 693,500 0,9757 

 400 0,0003 0,00022 700,125 0,9850 

 600 0,00023 0,00016 781,857 1,1000 

 800 0,00017 0,00009 734,875 1,0339 

 1000 0,00016 0,00009 737,714 1,0379 

BM 253 1 0,00113 0,00064 365,020 0,8059 

 200 0,00144 0,00127 503,588 1,1118 

 400 0,00153 0,00137 520,625 1,1494 

 600 0,00165 0,0015 552,867 1,2206 

 800 0,00173 0,00157 534,125 1,1792 

 1000 0,00178 0,00161 554,529 1,2243 
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Anexo 5 

 

Tabela A5 – Percentagem de área trabecular, distância inter-trabecular e espessura trabecular de 

cada uma das amostras não ensaiadas. 

Amostra 

Área trabecular 

(%) 

Distância inter-trabecular 

(μm) 

Espessura trabecular 

(μm) 

BM 81 21,0 948,013 183,203 

BM 82 19,6 705,352 193,217 

BM 112 17,1 893,901 165,641 

BM 168 38,4 541,837 316,336 

BM 177 31,4 629,137 199,540 

BM 183 18,4 847,379 162,930 

BM 184 23,9 551,984 139,196 

BM 185 23,6 695,987 200,786 

BM 186 27,6 560,337 182,432 

BM 188 15,2 871,352 147,717 

BM 190 23,4 704,714 185,449 

BM 194 20,3 884,754 154,798 

BM 198 18,2 615,379 128,318 

BM 214 21,2 990,297 196,596 

BM 219 24,9 741,974 209,202 

BM 223 25,7 785,645 207,970 

BM 232 22,9 644,619 207,685 

BM 233 23,0 622,343 205,747 

BM 239 28,5 722,038 187,266 

BM 243 17,2 1000,404 142,174 

BM 248 19,8 965,083 187,587 

BM 252 23,1 807,197 195,519 

BM 253 25,4 718,242 163,831 
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Anexo 6 

 

Tabela A6 – Percentagem de área trabecular, distância inter-trabecular e espessura trabecular de 

cada uma das amostras ensaiadas. 

Amostra 

Área trabecular 

(%) 

Distância inter-trabecular 

(μm) 

Espessura trabecular 

(μm) 

BM 112 22,3 733,347 178,446 

BM 168 20,3 1013,779 233,093 

BM 177 16,3 623,630 170,944 

BM 183 27,9 787,172 150,863 

BM 184 18,3 1226,648 186,248 

BM 194 23,9 919,600 175,788 

BM 198 27,0 595,790 166,102 

BM 232 25,3 666,169 165,409 

BM 248 24,8 767,350 188,048 

BM 253 23,2 695,515 166,246 

 

 


