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RESUMO  
 

As propriedades do tecido ósseo cortical constituem um importante indicador 

para avaliar os efeitos de várias patologias e a eficácia das terapias utilizadas para o 

tratamento dessas patologias. Desta forma, surge a necessidade de existirem métodos 

expeditos e precisos de medição das propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical. 

O objetivo central desta dissertação consiste na identificação do módulo de elasticidade 

longitudinal (EL) do tecido ósseo cortical de fémures de murganho (Mus musculus), 

usados como modelos animais do cancro da bexiga (induzido pela administração de 

BBN) e cancro do colo do útero (provocado pelo HPV). Para o efeito foram realizados 

ensaios de flexão em três pontos na diáfise dos ossos anteriormente referidos.  

Foram empregues dois tipos de métodos para o tratamento da informação 

obtida no trabalho experimental: dois métodos diretos e um método inverso. Os 

métodos diretos baseiam-se na determinação do módulo de elasticidade longitudinal 

através da teoria de vigas de Bernoulli-Euler. O método de identificação inversa combina 

ensaios mecânicos de flexão em três pontos com a simulação por elementos finitos 

desses ensaios, através de um método de otimização baseado na convergência entre a 

curva força-deslocamento numérica e as curvas experimentais. Os resultados da 

simulação por elementos finitos sugerem que os métodos diretos subestimam 

consideravelmente o valor de EL comparativamente ao valor de EL determinado pelo 

método inverso. Os resultados experimentais revelam que as lesões de HPV e a 

administração da BBN afetam o desempenho mecânico das diáfises e o módulo de 

elasticidade do tecido ósseo cortical. 
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ABSTRACT 
 

The properties of cortical bone tissue are an important indicator to estimate the 

effects of various pathologies and the efficacy of the therapies used for the treatment 

of these pathologies. Thus, it is important to have precise and accurate methods for 

evaluating the longitudinal elastic modulus, EL, of the cortical bone tissue of mouse 

femurs (Mus musculus), used as animal models in studies on bladder cancer (induced by 

BBN) and cervical cancer (due to HPV). For this purpose, three-point bending tests were 

performed on the diaphysis of the aforementioned bones.  

Two types of methods were used to treat the information obtained in the 

experimental work: two direct methods and an inverse method. The direct methods are 

based on the determination of the longitudinal elastic modulus through the Bernoulli-

Euler beam theory. The inverse identification method combines mechanical three-point 

bending tests with the finite element simulation of these tests, through an optimization 

method based on the convergence between the force-displacement curve and the 

experimental curves. The results suggest that the direct methods considerably 

underestimate the EL value compared to the EL value determined by the inverse method. 

The experimental results show that HPV lesions and the BBN administration affects the 

mechanical performance of diaphysis and the elasticity modulus of cortical bone tissue. 
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INTRODUÇÃO  

 

Mecanicamente, o tecido ósseo é um material compósito, constituído por água, 

por um composto inorgânico, denominado hidroxiapatite, e por constituintes orgânicos. 

A estrutura do tecido ósseo é anisotrópica, heterogénea e com diferentes hierarquias 

de organização. Por essas razões, a determinação das suas propriedades mecânicas é 

uma tarefa complexa que ainda está por resolver de forma satisfatória. No caso dos 

pequenos animais, essa dificuldade acentua-se devido às pequenas dimensões dos 

ossos, que dificultam a execução dos ensaios mecânicos. A determinação das 

propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical é de extrema importância, 

nomeadamente a nível clínico, uma vez que elas são um importante indicador para 

avaliar os efeitos de várias patologias e a eficácias das terapias prescritas para essas 

patologias. Esta dissertação tem como principal objetivo a identificação das 

propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical, nomeadamente o módulo de 

elasticidade na direção longitudinal da diáfise femoral, através de ensaios de flexão em 

três pontos.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o tecido ósseo cortical de 

fémures de murganhos (Mus musculus), usados como modelos animais em estudos 

sobre o cancro da bexiga e sobre o cancro do colo do útero. Os resultados dos ensaios 

de flexão (curva força-deslocamento) foram combinados com a simulação por 

elementos finitos, de forma a identificar o módulo de elasticidade longitudinal (EL) do 

tecido ósseo cortical dos animais supracitados. EL foi determinado por três métodos: 

dois deles diretos, onde EL foi determinado através da teoria de vigas de Bernoulli-Euler, 

e o terceiro baseado num algoritmo de otimização. 

A presente dissertação está organizada em quatro capítulos. No Capítulo I é feita 

uma contextualização da estrutura, composição e organização do tecido ósseo. Este 

capítulo contém também uma breve abordagem aos métodos de identificação das 

propriedades elásticas do tecido ósseo, bem como aos fatores que as influenciam e aos 

modelos animais do cancro da bexiga e do colo do útero. O Capítulo II destina-se à 

descrição dos materiais e dos métodos utilizados no procedimento experimental, ao 

qual foram submetidos os animais utilizados para a realização desta dissertação. O 
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Capítulo 3 é dedicado aos ensaios de flexão em três pontos das diáfises femorais, tendo 

sido realizada a descrição do trabalho experimental e o pós-processamento dos 

resultados experimentais para determinação do módulo de elasticidade longitudinal. O 

Capítulo 4 destina-se às conclusões obtidas com a realização desta dissertação.  
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CAPÍTULO 1 - Revisão Bibliográfica  
 

1.1. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo será apresentada uma revisão sumária dos aspetos gerais da 

estrutura e composição do tecido ósseo cortical. Segue-se uma breve revisão 

bibliográfica onde se pretende identificar os métodos empregues na determinação das 

propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical, bem como os fatores que as 

influenciam. 

  

1.2. ANATOMIA DOS OSSOS LONGOS  

 

Os ossos são classificados, relativamente à sua estrutura, como longos, curtos, 

achatados ou irregulares (Clarke, 2008). A maior parte dos ossos constituintes dos 

membros superiores e inferiores são ossos longos que, de um modo geral, são maiores 

em comprimento do que em largura. Tipicamente, são constituídos por um corpo e duas 

extremidades (Seeley et al., 2003).  

Cada osso em crescimento possui três componentes principais: a diáfise, as 

epífises e a placa epifisária. A diáfise (ou corpo do osso) é composta fundamentalmente 

por osso cortical que, na sua maioria, é composto por matriz óssea que rodeia alguns 

pequenos espaços. As epífises (ou extremidades do osso) são compostas principalmente 

por osso esponjoso que, por sua vez, apresenta-se rodeado por osso cortical. A placa 

epifisária, ou de crescimento, é constituída por cartilagem hialina, e situa-se entre a 

epífise e a diáfise. O crescimento ósseo em comprimento dá-se na placa epifisária. 

Quando o crescimento cessa, a placa epifisária ossifica e passa a denominar-se linha 

epifisária (Seeley et al., 2003). Por fim, no interior da camada interna do osso, existe a 

cavidade medular que se encontra preenchida pela medula óssea (Pereira, 2009). 

A superfície exterior de um osso é revestida por uma membrana de tecido 

conjuntivo fibroso, o periósteo (Manolagas et al., 2002). A camada fibrosa exterior do 

periósteo é formada por tecido conjuntivo denso, irregular e rico em colagénio, que 

contém vasos sanguíneos e nervos. A camada interior é formada por células ósseas, 
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como osteoblastos, osteoclastos e células progenitoras osteocondrais (Seeley et al., 

2003). As superfícies interiores de todas as cavidades do osso, tais como o canal medular 

da diáfise e as cavidades mais pequenas do osso, são revestidas pelo endósteo 

(Manolagas et al., 2002). O endósteo é uma membrana de tecido conjuntivo constituído 

por uma camada única de células, incluindo osteoblastos, osteoclastos e células 

progenitoras osteocondrais (Seeley et al., 2003). No que diz respeito às funções 

desempenhadas por estes componentes, o endósteo e do periósteo são responsáveis 

pela nutrição do tecido ósseo e pelo fornecimento de osteoblastos para o crescimento 

e a recuperação do osso (Freemont, 1993). 

 

 

 

Figura 1- Estrutura anatómica de um osso longo (adaptado de Avancini et al., 
1997). 
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1.3. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO TECIDO ÓSSEO  

 

O osso é constituído pela matriz óssea e pelas células ósseas (Best e Sim, 1997). 

A matriz óssea é constituída por, aproximadamente, 35% de matéria orgânica e 65% de 

matéria inorgânico (Seeley et al., 2003). A matriz inorgânica consiste, maioritariamente, 

em cristais de fosfato de cálcio denominados hidroxiapatite. Pode também ser 

constituída ainda por magnésio, sódio e potássio. Por sua vez, a matriz orgânica é 

composta, em grande parte, por colagénio e proteínas não colagenosas. De entre as 

proteínas não colagenosas podemos destacar glicoproteínas (osteopontina, 

osteocalcina, fosfatse alcalina, osteonectina e sialoproteína óssea), fatores de 

crescimento e proteoglicanos (Teixeira, 2009).  

Por sua vez, as células ósseas são responsáveis pela produção ou reabsorção da 

matriz óssea (Seeley et al., 2003). Estão, portanto, envolvidas nos processos de 

modelação e remodelação óssea e classificam-se em osteoblastos, osteócitos e 

osteoclastos (Kumar et al., 2005).  

Os osteoblastos derivam de células progenitoras osteocondrais (que são células 

mesenquimais pluripontentes indiferenciadas) e localizam-se na superfície óssea, 

formando lâminas de células cuboides a colunares (Seeley et al., 2003; Freemont, 1993). 

No que diz respeito à função que desempenham no tecido ósseo, estas células são 

responsáveis pela síntese de alguns dos constituintes orgânicos da matriz óssea, como 

o colagénio, proteoglicanos e glicoproteínas (Luhmann et al., 2011). São ainda 

responsáveis pela formação de vesículas que acumulam iões cálcio e fosfato e várias 

enzimas. O conteúdo destas vesículas é libertado das células por exocitose e é utilizado 

na formação de cristais de hidroxiapatite. É em consequência destes processos que se 

forma matriz óssea mineralizada. A partir do momento em que um osteoblasto fica 

rodeado por matriz óssea, torna-se uma célula madura que se designa por osteócito 

(Seeley et al., 2003). 

Os osteócitos são as células encontradas no interior da matriz óssea 

mineralizada. Os espaços ocupados pelos corpos celulares dos osteócitos designam-se 

lacunas e os espaços ocupados pelos seus prolongamentos celulares são chamados 

canalículos (Ducy et al., 2000). Dentro dos canalículos, os prolongamentos dos 

osteócitos criam contactos possibilitando a passagem de pequenas moléculas e iões de 
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um osteócito para o outro. Esta disposição permite a este tipo de células a participação 

na regulação da homeostasia do cálcio sanguíneo (Ducy et al., 2000; Kumar et al., 2005).  

Por fim, os osteoclastos não derivam de células progenitoras osteocondrais, mas 

de células percursoras dos monócitos (Seeley et al., 2003). São células grandes, móveis, 

multinucleadas e extensamente ramificadas observadas nas superfícies ósseas, que tem 

origem na fusão de células da linhagem monocítica-macrofágica dos tecidos 

hematopoiéticos. Os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea. No local em 

que a membrana celular dos osteoclastos contacta a matriz óssea formam-se várias 

projeções, formando a ruffed border, que criam um meio ácido que provoca a dissolução 

de cristais da matriz óssea, formando uma lacuna de reabsorção, também denominada 

lacuna de Howship’s. Os osteoclastos também libertam enzimas que digerem os 

componentes proteicos da matriz (Teitelbaum, 2007; Seeley et al., 2003). 

O tecido ósseo cortical possui uma estrutura anisotrópica que está 

hierarquicamente organizada (Rho et al., 1998). Normalmente, consideram-se cinco 

níveis na organização estrutural do tecido ósseo, desde o nível macroscópico até ao nível 

sub-nanométrico (Figura 2).  

 

 

Figura 2- Organização estrutural do tecido ósseo (Adaptado de Rodrigues, 2016). 
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Ao nível macroscópico, é possível distinguir dois tipos de tecido: o tecido ósseo 

esponjoso e o tecido ósseo cortical (Figura 3) (Dias et al., 2005).  

Quer o osso esponjoso quer o compacto podem ser classificados de acordo com 

a relação entre a quantidade de matriz óssea e a quantidade de espaços contidos no 

osso. O osso esponjoso contém menos matriz óssea e mais espaços do que o osso 

compacto que, por sua vez, contém mais matriz óssea e menos espaços que o esponjoso 

(Seeley et al., 2003).  

O osso esponjoso, de aspeto poroso, é constituído por placas ósseas interligadas 

denominadas trabéculas. Entre as trabéculas existem espaços que são preenchidos por 

medula óssea e vasos sanguíneos. A maioria das trabéculas é fina e constituída por várias 

lamelas, sendo que os osteócitos se dispõem entre elas. Normalmente, nenhum vaso 

sanguíneo penetra nas trabéculas pelo que os osteócitos têm de obter os seus 

nutrientes através dos canalículos. As superfícies das trabéculas são revestidas por uma 

única camada de células, que consiste principalmente em osteoblastos e alguns 

osteoclastos (Seeley et al., 2003).  

Por sua vez, o osso compacto é mais denso e possui menos espaços do que o 

osso esponjoso. Os vasos sanguíneos penetram na própria matriz óssea, e os osteócitos 

e as lamelas do osso compacto orientam-se, predominantemente, em torno desses 

vasos sanguíneos. Os vasos que se encontram paralelamente ao eixo longo do osso 

encontram-se dentro dos canais de Havers ou centrais. Esses canais são revestidos pelo 

endósteo, e contêm vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo. As lamelas 

concêntricas de matriz óssea rodeiam um centro comum, designado canal central. O 

osteonio, ou sistema de Havers é o conjunto formado por um determinado canal central 

e o seu conteúdo, pelas lamelas concêntricas e respetivos osteócitos, que rodeiam esse 

canal (Seeley et al., 2003). Perpendicularmente aos sistemas de Havers, encontram-se 

os canais de Volkmann que possuem, no seu interior, vasos sanguíneos que possibilitam 

a conexão entre a cavidade medular e o periósteo (Dias et al., 2005).   
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Figura 3- Tecido ósseo cortical e esponjoso (Adaptado de Switek, 2010). 

 

 

1.4. COMPORTAMENTO ELÁSTICO  

 

Ao nível macroscópico é comum considerar o tecido ósseo cortical um material 

ortotrópico, com três direções de simetria material e de comportamento mecânico 

(Figura 4): a direção longitudinal (L), a direção radial (R) e a direção tangencial (T). A 

orientação longitudinal diz respeito à direção dos sistemas de Havers e a direção radial 

corresponde aos sistemas de Volkmann. Neste caso, o comportamento elástico é 

completamente caracterizado por nove constantes elásticas (Cowin et al., 2007): os 

módulos de elasticidade EL, ER e ET, os módulos de corte GLT, GLR e GRT e os coeficientes 

de Poisson νLT, νLR e νRT. Para um material ortotrópico, e no referencial de simetria 

material, o comportamento elástico é descrito pela lei de Hooke generalizada (Morais 

et al., 2006): 
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Nesta equação, εi (i = L, R, T) corresponde às deformações lineares, εij (i, j = L, R, T) às 

deformações de corte, σi (i = L, R, T) às tensões normais e, por fim, σij (i, j = L, R, T) 

corresponde às tensões de corte. 

 

 

 

Figura 4- Direções de simetria do tecido ósseo cortical (Silva et al., 2016) 
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1.5. FATORES QUE INFLUENCIAM AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO TECIDO 

ÓSSEO 

 

As propriedades elásticas do tecido ósseo variam, geralmente, com o tipo de 

osso e dentro do mesmo osso são ainda variáveis de região para região. A anisotropia e 

a variabilidade do tecido ósseo, juntamente com as alterações do tecido associadas à 

idade, ao ambiente mecânico e fisiológico, dificultam a identificação das suas 

propriedades elásticas à escala macroscópica (Morais et al., 2010).  

O osso é um tecido dinâmico e complexo, cujo comportamento mecânico é 

influenciado por fatores fisiológicos, nutricionais e físicos tais como a atividade física, a 

idade e o sexo (Doblaré et al., 2004; Henn, 2010). É afetado também por inúmeras 

doenças como a osteoporose e o cancro. Descreveremos em secções seguintes, 

detalhadamente, o cancro que foi objeto do nosso trabalho experimental. 

Como anteriormente referido, o osso está organizado numa estrutura 

hierárquica sendo composto por duas fases: a fase mineral e a fase orgânica. A fase 

mineral do tecido ósseo é composta, essencialmente, por cristais de hidroxiapatite, 

sendo que estes são os principais responsáveis pelas propriedades elásticas do osso. Por 

sua vez, a fase orgânica contém colagénio do tipo I que é responsável pelas propriedades 

viscoelásticas do tecido ósseo (Yamashita et al., 2000). Tendo em conta os módulos de 

elasticidade do colagénio (1,5 GPa) e da hidroxiapatite (114 GPa), é evidente que a 

hidroxiapatite desempenha um papel mais significativo na resistência e rigidez do osso. 

No entanto, sabe-se que variações no conteúdo de colagénio podem levar à redução da 

energia necessária para provocar a rotura do osso (tenacidade) e, portanto, ao aumento 

do risco de fratura (Macedo, 2015). Isto deve-se ao facto de que durante o processo de 

formação óssea, a rede de colagénio é calcificada gradualmente. Assim, presume-se que 

a rede de colagénio funcione não só como um reforço do compósito ósseo, mas também 

como interveniente crucial no processo de formação do osso durante a mineralização 

(Wang et al., 2003). As propriedades podem variar com o grau de mineralização do osso. 

De uma forma geral, as propriedades mecânicas aumentam com o grau de mineralização 

(Diaquino, 2011). A composição da fase mineral do tecido ósseo confere resistência e 

rigidez ao tecido (Macedo, 2015). 
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O tecido ósseo é ainda composto por um outro importante componente: a água. 

A água tem um papel importante na estrutura do colagénio uma vez que as moléculas 

que o constituem estão ligadas entre si através de pontes de hidrogénio (Prestes, 2012). 

Desta forma, é normal assumir que o grau de hidratação dos provetes influencia as suas 

propriedades mecânicas, em ensaios in vitro. Segundo Rho et al. (1999), a desidratação 

dos provetes leva a um aumento do módulo de elasticidade para as lamelas intersticiais 

e para os sistemas de Havers (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Módulo de elasticidade (GPa) do tecido ósseo cortical de bovino para o 

tecido hidratado e desidratado (Rodrigues, 2016) 

 

 Sistema de Harvers Lamelas intersticiais 

 Hidratado Desidratado Hidratado Desidratado 

Módulo de Elasticidade 21.1 24.4 25.1 27.5 
 

 

 

Um dos aspetos mais estudados, no que diz respeito às propriedades mecânicas 

do osso, é a sua variação com a idade. Wang et al. (2003) verificou que a tensão de 

rotura do osso e o trabalho realizado na rotura do osso são significativamente diferentes 

quando são comparados grupos de diferentes faixas etárias. Estas propriedades têm 

valores superiores em indivíduos mais jovens, ou seja, verifica-se uma diminuição da 

resistência do osso com a idade (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Variação da tensão de rotura entre grupos de indivíduos de diferentes 

idades (Wang et al., 2003) 

 

Grupos por idade Tensão de rotura (MPa) Energia de rotura (N mm) 

Crianças 281 ± 35,5 118 ± 35,3 

Jovens 270 ± 30,8 95,0 ±19,1 

Adultos 227 ± 35,7 71,8 ± 16,6 
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Sabe-se também que um dos aspetos que influenciam as propriedades 

mecânicas do tecido ósseo é o estado de saúde dos organismos em estudo. Landis 

(1995), através de tomografia computorizada, concluiu que em calcificações ectópicas 

ou associadas a patologias como, por exemplo, osteogénese imperfeita e calcifilaxia, os 

cristais de hidroxiapatite apresentam diversas formas e tamanhos, sendo a disposição 

espacial dos cristais minerais distinta da que é encontrada nos tecidos normais. Estes 

fatores influenciam as propriedades mecânicas do tecido ósseo (Wang et al., 2003). A 

osteoporose é a doença músculo-esquelética mais comum em todo o mundo que afeta 

não só a população idosa, mas também as mulheres de meia-idade. Esta patologia 

decorre da diminuição da formação óssea, do aumento da reabsorção do osso formado, 

ou da combinação de ambos os fatores. Deste modo, os ossos tornam-se menos 

resistentes uma vez que a quantidade de tecido ósseo é menor. Esta doença pode ter 

maior impacto nas mulheres uma vez que, com a diminuição da secreção de estrogénios 

na menopausa, há maior atividade metabólica óssea, ou seja, maior ritmo de 

remodelação óssea. Devido a esta patologia, as mulheres podem perder cerca de 40% a 

50% da massa óssea até ao final da vida (Amadei et al., 2006).  

Vários estudos apontam que a atividade física é capaz de estimular o 

metabolismo ósseo. Renno et al., (2007) realizaram um estudo para determinar os 

efeitos de um programa de exercício físico de alta intensidade na morfologia, na 

resistência óssea e no conteúdo mineral do fémur de ratas com osteoporose. Utilizaram 

40 ratas submetidas a ovariectomia, distribuídas por 4 grupos: grupo sedentário 

saudável (SS); grupo sedentário com osteoporose (OS); grupo saudável com atividade 

física (ST) e grupo com osteoporose com atividade física (OT). Os resultados deste 

estudo indicaram que os animais sedentários com osteoporose demonstraram menores 

valores de resistência e da densidade do tecido ósseo e de densidade óssea, quando 

comparados com animais com osteoporose sujeitos ao programa de atividade física 

(Tabela 3). Deste modo, foi evidenciado o efeito positivo da atividade física no 

metabolismo ósseo, sendo este um aspeto que pode ajudar a reverter as perdas ósseas 

causadas pela osteoporose (Renno et al., 2007). 
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Tabela 3- Comportamento à flexão dos fémures de ratas a diferentes níveis de 

atividade física (Renno et al., 2007).  

 

Grupos Força Máxima (N) Rigidez (N/mm) Densidade óssea 

(g/cm3) 

OS 89,16 ± 14,89 186,59 ± 26,62 1,50 ± 0,02 

SS 109,67 ± 13,6  232,1 ± 35,14 1,50 ± 0,03 

ST 129,78 ± 20 235, 31 ± 35,2 1,56 ± 0,02 

OT 124,97 ± 13,23 231,89 ± 54,8 1,57 ± 0,02  
 

 

 

Vários estudos apontaram ainda outros aspetos significativos na identificação 

das propriedades mecânicas do tecido ósseo. Sharar et al. (2006) concluíram que o 

módulo de elasticidade é superior na direção longitudinal, e nas direções radial e 

transversal toma um valor semelhante. Segundo Barak et al. (2008), o módulo de 

elasticidade do tecido ósseo cortical à tração é maior (aproximadamente 6%) que à 

compressão. Verificaram também que o módulo de elasticidade pode variar de acordo 

com a orientação do provete (Figura 5 e Tabela 4).  

 

 

Figura 5- Orientações das amostras de tecido ósseo para ensaios de flexão em 
quatro pontos (Rodrigues et al., 2015) 
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Tabela 4- Módulo de elasticidade de quatro amostras de tecido ósseo cortical para as 

quatro orientações dos provetes indicadas na Figura 4 (Rodrigues et al., 2016). 

 

                   Módulos de elasticidade (GPa) 

Amostra 1 2 3 4 

Face a 15,1 22,4 20,2 20,1 

Face b 20,0 21,0 24,0 24,3 

Face c 21,5 21,0 22,3 23,6 

Face d 16,5 19,2 18,3 18,1 

 

 

Foram até agora apresentados fatores que influenciam as propriedades do tecido 

ósseo in vivo. Porém, existem ainda outros fatores que influenciam as propriedades do 

tecido ósseo in vitro. A fase de preparação dos provetes é uma fase crítica onde a 

temperatura, os processos de acondicionamento das amostras e outros fatores, devem 

ser adequados por forma a manter a integridade do tecido ósseo. Um dos aspetos a ter 

em consideração é a utilização das ferramentas mecânicas que podem provocar 

microfissuras, de modo que a escolha e manipulação destes materiais devem ser 

adequadas de forma a minimizar o risco de ocorrência dessas fissuras. Outro aspeto 

importante é a temperatura, sendo que deve ser compatível com a temperatura à qual 

o tecido se encontra in vivo (Cowin e Ashman, 1989).  

Os métodos de conservação das amostras são também uma condicionante a ter 

em consideração uma vez que podem surtir efeitos nas propriedades mecânicas do 

tecido ósseo. Um dos processos mais comuns de acondicionamento de amostras é a 

congelação dos provetes. Durante o processo congelação e descongelação sabe-se que 

a água expande. Isto pode levar a danos na estrutura da matriz de colagénio e à 

promoção de microfissuras (Penha, 2004). Para além da congelação, Unger et al. (2010) 

analisou três diferentes métodos de conservação em amostras de tecido ósseo cortical 

e verificou que as propriedades mecânicas foram alteradas (Tabela 5).  
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Tabela 5- Efeito dos métodos de conservação nas propriedades do tecido ósseo 

cortical (Unger et al., 2010) 

 

Método de 

Conservação 

Módulo de 

elasticidade 

inicial (GPa) 

Módulo de 

elasticidade após 

6 meses (GPa) 

Tensão de 

rotura  

(MPa) 

Fresco (Soro fisiológico) 22,35 22,05 231,35 

Formalina 22,78 21,44 241,60 

Thiel 22,87 20,06 255,97 

Álcool e Glicerina 22,38 22,19 301,18 
 

 

 

 

1.6. MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DO 

TECIDO ÓSSEO 

 

A identificação das propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical é importante 

uma vez que pode contribuir para a previsão dos efeitos de várias patologias e a eficácia 

de terapias usadas no tratamento dessas patologias. A utilização de pequenos roedores 

como modelos experimentais, por causa das dimensões reduzidas dos ossos longos, 

coloca o problema da identificação das propriedades mecânicas do tecido cortical 

através do ensaio dessas estruturas ósseas (Rho et al., 1998). 

A maioria dos estudos sobre o comportamento mecânico de ossos longos têm 

por base testes de compressão, de tração ou testes de flexão (em três ou quatro pontos). 

São também usados, embora com menor frequência, testes de torsão (Sharir et al., 

2007). Segue-se uma pequena descrição de todos estes métodos.  

Os ensaios de flexão são usados particularmente para caracterizar o 

comportamento mecânico de modelos ósseos de pequenos animais, como ratos ou 

murganhos, em diferentes condições experimentais. Estes ensaios podem ser realizados 

na configuração em três ou em quatro pontos (Figura 6). A grande vantagem do ensaio 

de flexão em quatro pontos reside no facto de que toda a secção de osso entre os 

atuadores estar sujeita a um momento uniforme (Sharir et al., 2007). A elevada 
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simplicidade destes ensaios, permite que sejam muito frequentemente utilizados na 

medição das propriedades mecânicas dos materiais (Mesquita, 2014). O procedimento 

experimental destes testes envolve a medição do deslocamento do osso no ponto de 

aplicação da força e a medição simultânea da força aplicada, produzindo uma curva de 

força-deslocamento. Para obter o módulo de elasticidade longitudinal (EL) é recorrente 

utilizar ensaios de flexão em três pontos (Sharir et al., 2007). O principal problema 

destes ensaios, a nível experimental, está relacionado com a orientação e o contacto 

dos ossos com os apoios e o atuador, uma vez que é necessário garantir condições de 

fronteira reprodutíveis de osso para osso. Para a identificação do módulo de elasticidade 

longitudinal a partir dos dados experimentais, o maior problema baseia-se na ausência 

de uma relação analítica entre essas grandezas e as propriedades mecânicas do tecido 

ósseo cortical (Lenthe et al., 2008). A fim de contornar essas dificuldades, têm sido 

desenvolvidos vários métodos para a determinação das propriedades mecânicas do 

tecido ósseo. Utz et al. (2009) assumiram que a geometria do tecido ósseo podia ser 

aproximada por tubo de secção elítica e usaram essa aproximação para determinar o 

módulo de elasticidade a partir da teoria de vigas. Outros autores sugerem a utilização 

da teoria de vigas para secções não simétricas, como é o caso das secções transversais 

da diáfise de tecido ósseo cortical, para a determinação de propriedades mecânicas do 

tecido ósseo (Ferreño et al., 2016). São também usados, muito frequentemente, 

métodos inversos de identificação de parâmetros, baseados em resultados 

experimentais e em resultados de simulação por elementos finitos.  

 

 

Figura 6- Representação ilustrativa de ensaios de flexão: a) três pontos, b) quatro 
pontos (adaptado de Sharir et al., 2007). 
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O ensaio de torção (Figura 7) do osso completo é realizado incorporando as 

extremidades (epífises) do osso em blocos de material (tipicamente plástico), que são 

posteriormente fixadas nas amarras da máquina de ensaios mecânicos. É aplicado um 

momento de torção a uma das extremidades, enquanto a outra se mantem fixa, e 

registam-se a força e a deformação angular. Estes testes permitem a determinação 

aproximada do módulo de corte do osso (Sharir et al., 2007).  

 

 

Figura 7- Ensaio mecânico de torção (adaptado de Ulian et al., 2008) 

 

No que diz respeito à medição das deformações do tecido ósseo ao nível do 

órgão, Grassi e Isaksson (2015) identificaram quatro métodos como os mais 

frequentemente usados na medição das referidas deformações: extensómetros de 

resistência elétrica, sensores de Bragg em fibra ótica, correlação digital de imagem e 

correlação digital de volume (Grassi e Isaksson, 2015). 

É comum combinar simulação de elementos finitos com técnicas de otimização. 

Os métodos que têm por base esta combinação designam-se métodos iterativos (Doyle, 

2004). O objetivo da otimização passa por minimizar uma função objetivo, cujos 

parâmetros dizem respeito aos resultados numéricos e aos resultados experimentais, 

que devem ser aproximados após a minimização. O MEF pode ser utilizado em diversas 

áreas biológicas devido à sua grande aplicabilidade e eficiência (Lotti et al., 2006). 

Rennick (2012) estudou a previsão de fratura óssea utilizando a análise de rigidez 

baseada em tomografia computadorizada e o método de elementos finitos.  

P 
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1.7. CANCRO E MODELOS ANIMAIS DE CANCRO 

 

1.7.1. Cancro  

 

Os conceitos de cancro, neoplasia ou tumor são termos genéricos semelhantes 

que definem um grande grupo de doenças que se podem manifestar em qualquer parte 

do corpo (WHO, 2017). Como tal, existem diversos tipos de cancro e em todos eles é 

observável um conjunto de células que se divide de modo descontrolado, espalhando-

se nos tecidos circundantes (NIH, 2017). O número de casos de cancro nos animais tem 

aumentado de modo significativo nos últimos anos, sendo que esta doença é uma das 

principais causas de morte em todo o mundo (Glass et al., 2007; WHO, 2017).  

A neoplasia compreende várias fases de desenvolvimento e resulta da 

acumulação de erros no DNA (Ziech et al., 2011). O descontrolo dos processos de divisão 

e diferenciação celular, o que pode levar à desorganização dos tecidos e a uma eventual 

metastização (Hanahan e Weinberg, 2000). A complexidade das alterações celulares e 

moleculares inerentes ao desenvolvimento do cancro é mediada por vários estímulos 

endógenos e exógenos. Os estímulos endógenos dizem respeito às alterações ao nível 

do sistema imunológico e aos danos causados por eventual inflamação, levando desta 

forma a alterações genéticas. Por sua vez, os estímulos exógenos referem-se aos 

agentes físicos, vírus, hábitos nutricionais, estilo de vida, radiação e compostos químicos 

(Valko et al, 2004; Oliveira et al, 2007).  

Existem diversos tipos de cancro, no entanto descreveremos detalhadamente o 

cancro da bexiga e o cancro do colo do útero que foram objeto do nosso estudo.  

 

1.7.1.1. Cancro da bexiga   

 

O cancro da bexiga é uma das neoplasias mais frequentes no sistema urinário 

com maior incidência nos homens do que nas mulheres sendo diagnosticado, 

normalmente, em indivíduos com idade compreendida entre os 65 e os 84 anos 

(Monteiro, 2016). O tipo de cancro da bexiga mais comum é o carcinoma de células de 
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transição, que se inicia em células uroteliais que alinham o interior da bexiga. Estas 

células são células de transição, que são capazes de alongar e mudar a sua forma quando 

a bexiga está cheia. Existem, no entanto, outros tipos de cancro da bexiga, como o 

carcinoma de células escamosas (neoplasia que começa em células finas e planas que 

alinham a bexiga) e adenocarcinoma (tumor que começa em células que produzem e 

libertam muco e outros fluidos) (NIH, 2017). O sintoma clínico mais comum desta 

patologia é a presença de hematúria, microscópica ou macroscópica, indolor e 

intermitente, que ocorre na grande maioria dos pacientes (Messing et al., 1990).  

 

1.7.1.2. Cancro do colo do útero  

 

No que diz respeito ao cancro do colo do útero, ou cancro cervical, os principais 

tipos de neoplasias são o carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma. O carcinoma de 

células escamosas tem início nas células finas e planas que alinham o colo do útero. O 

adenocarcinoma inicia-se em células cervicais que produzem muco e outros fluídos. 

Infeções duradouras com certos tipos de vírus do papiloma humano (HPV) são a 

principal causa da maioria dos casos de cancro cervical (NIH, 2017).  

 

1.7.2. Modelos animais de cancro  

 

Os modelos animais são muito importantes para o desenvolvimento de novas 

opções terapêuticas. Existem vários modelos animais, mas vamos descrever mais 

detalhadamente nesta dissertação apenas o modelo de murganho K14-HPV16 e o 

modelo de carcinogénese química por exposição à N-butil-N-(4-hidroxibutil) 

nitrosamina (BBN), porque foram os modelos que utilizamos na parte experimental do 

trabalho. 

 

1.7.2.1. K14-HPV16  

 

Os HPV são um grupo de vírus de DNA cujo genoma pode ser dividido em três 

grandes regiões: a região early que contém genes codificantes de proteínas 
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fundamentais para a expressão, replicação e sobrevivência dos genes virais; a região late 

composta por genes que codificam proteínas estruturais e, por fim, a região long control 

region cujos elementos regulam a expressão viral e a expressão génica (Fehrmann, 

2003). Este grupo viral pode ser agrupado consoante a sua afinidade pelos diferentes 

tecidos. Por um lado, os mucosotrópicos apresentam maior afinidade por mucosas, 

sendo que estas são afetadas com maior frequência devido ao facto de serem locais com 

maior probabilidade de microtraumatismo. Por outro lado, os epidermotrópicos ou 

cutaneotrópicos manifestam maior afinidade pela epiderme (NIH, 2017). Os HPV podem 

ainda pertencer a vários géneros. No presente caso de estudo, foi estudado o HPV 16 

que pertence ao género Alphapapilomavirus, espécie 9 e tipo 16, estando associado a 

lesões malignas nas mucosas (Mestre, 2017).  

Neste trabalho foram usados como modelos animais os murganhos transgénicos 

condicionais K14-HPV16 (Arbeit et al., 1994) que exibem padrões histológicos e de 

expressão de biomarcadores semelhantes aos dos seres humanos (Brake et al., 2003). 

Estes animais expressam todos os genes da região early do HPV16, sob o controlo do 

promotor do gene da citoqueratina 14, nos epitélios queratinizados (Lambert et al., 

1993). Estes murganhos permitiram ao longo dos últimos anos realizar grandes avanços 

no estudo das lesões provocadas pelo HPV, especificamente em epitélio escamoso 

estratificado, incluindo o do cérvix uterino e da pele (Brake et al., 2003).   

 

1.7.2.2. N-butil-N-(4-hidroxibutil) nitrosamina (BBN) 

 

No que diz respeito ao cancro da bexiga, este foi induzido através da 

administração de um carcinogénico químico, a BBN. A carcinogénese química resulta de 

um processo que aglomera alterações genéticas, onde as células ditas normais são 

alteradas originando células pré-cancerosas ou cancerosas, levando ao aparecimento de 

um tumor maligno (Dybing et al, 1999). Um carcinogénico químico consiste num 

composto que tem a capacidade de desencadear um processo de desenvolvimento de 

cancro, em condições adequadas, atuando num órgão ou tecido específico (Oliveira et 

al., 2007). A BBN é um composto genotóxico com grande atividade carcinogénica 

organotrópica, provocando lesões pré-neoplásicas e neoplásicas em vários modelos 

animais. Este composto é um metabolito da N-nitrosodibutilamina (BBN), sendo que 
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estes compostos são ambos potentes carcinogénicos. Vários estudos sugerem que a 

BBN pode também provocar lesões neoplásicas no fígado, pulmão e esófago, para além 

de induzir tumores na bexiga (Monteiro, 2016).  

 

1.7.3. Estratégias terapêuticas  

 

Tendo em consideração que existem vários tipos de cancro, há a necessidade de 

existirem também diversos tipos de tratamento dos mesmos. Estes dependem do tipo 

de cancro em questão e do seu avanço. Alguns pacientes recebem apenas um tipo de 

tratamento. No entanto, outros pacientes precisam de uma combinação de 

tratamentos, como cirurgia e quimioterapia e/ou radioterapia. Existem ainda outros 

tipos de tratamento deste vasto grupo de patologias como a imunoterapia, a terapia 

hormonal, transplante de células-tronco, medicina personalizada para o tratamento do 

cancro (NIH, 2017). Apesar de existirem diversas opções terapêuticas no mercado, existe 

uma procura contínua de novos métodos inovadores, que possam sozinhos ou em 

conjunto com tratamentos disponíveis melhora a eficácia de tratamento do cancro. 

Vários estudos têm sido realizados para avaliar o papel do ozono no que diz 

respeito a diversas terapias. O ozono é considerado um dos melhores desinfetantes 

capaz de prevenir surtos de infeção (Bocci, 2006). É um gás composto por três átomos 

de oxigénio, de natureza instável, sendo considerado o terceiro oxidante mais potente. 

Tem a capacidade de reagir com a maioria de substância orgânicas e inorgânicas, 

oxidando-as completamente. No que diz respeito ao seu mecanismo de ação, o ozono 

promove a formação de três compostos quando reage com os fosfolípidos da membrana 

celular: ozonídeos, aldeídos e peróxidos, mais propriamente o peroxido de hidrogénio. 

O peróxido de hidrogénio, quando se difunde para o interior das células, ativa vias 

metabólicas nos eritrócitos, leucócitos e plaquetas provocando vários efeitos biológicos 

atuando, por exemplo, como modulador da resposta imune (Bocci et al., 2009).  

Estudos revelam que o ozono, dependendo da dose em uso, tem um efeito na 

inibição de células tumorais de pulmão, mama e útero. Também atua como agente 

citotóxico específico no carcinoma de ovário e inibe a proliferação de células de 

neuroblastoma (Aguilar, 2015).  
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CAPÍTULO 2 – Materiais e Métodos Experimentais  
 

2.1. ANIMAIS E CONDIÇÕES  

 

Para a realização destes trabalhos experimentais foi utilizado o modelo animal 

K14HPV16, que é um modelo murino transgénico proveniente da estirpe FVB/n na qual 

foram inseridos genes do HPV16 que são expressos nos queratinócitos basais do epitélio 

escamoso desta estirpe sob regulação de duas quilobases do promotor humano 

queratina 14 (K14) (Mestre, 2017). Foram utilizados 91 murganhos (Mus musculus) do 

modelo supracitado do sexo feminino. A obtenção dos animais foi efetuada através da 

reprodução dos mesmos, a partir da colónia desta estirpe, previamente estabelecida no 

biotério da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A colónia referida foi 

estabelecida a partir de três casais de animais, generosamente doados pelos Drs. Jeffrey 

Arbeit e Douglas Hanahan, da Universidade da Califórnia, através do EUA National 

Cancer Institute Mouse Repository. A genotipagem dos animais foi realizada no Instituto 

Português de Oncologia do Porto, através de métodos já publicados (Paiva et al., 2015). 

Com estes animais foram realizados dois protocolos experimentais: um para 

avaliar o efeito da BBN no cancro da bexiga em animais HPV e outro para avaliar o 

potencial do ozono no tratamento de animais com lesões de HPV. No protocolo que 

envolve a avaliação do efeito da BBN no cancro da bexiga foram utilizados 63 murganhos 

do sexo feminino, dos quais 32 transgénicos (hemizigóticos HPV16+/-) e 31 wild-type 

(hemizigóticos HPV16-/-) e no protocolo que diz respeito ao potencial do ozono como 

tratamento dos animais com lesões de HPV foram usados 28 murganhos do sexo 

feminino dos quais, 9 animais transgénicos K14HPV16 (HPV16 +/-) e 19 animais wild type 

(HPV16 -/-).   

Os animais foram mantidos de acordo com a legislação nacional (Decreto-Lei 

113, 7 de Agosto) e europeia (Diretiva 2010/63/EU), sobre a proteção de animais para 

experimentação, após aprovação pela comissão de ética da UTAD (10/2013) e pela 

Direção Geral de Agricultura e Veterinária (autorização número 0421/000/000/2014). 

Foram avaliadas semanalmente as condições de saúde de cada animal. As instalações 
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foram mantidas à temperatura de 21±1ºC e humidade relativa de 55%, com ciclos de 12 

horas de luz e 12 horas de escuridão por dia.  

 

2.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  
 

 

2.2.1. Protocolo Experimental para avaliação do efeito da BBN em animais com lesões 

de HPV 
 

 

No início do protocolo experimental, os animais tinham 11 semanas de idade. 

Inicialmente, os 63 animais foram divididos em 8 grupos, conforme esquematizado pelo 

protocolo experimental representado na Figura 8. Os grupos 1 e 3 continham 8 e 6 

animais transgénicos (hemizigóticos HPV16+/-), respetivamente, que foram sujeitos à 

indução de BBN, os grupos 2 e 4 possuíam 12 e 10 animais wild-type (hemizigóticos 

HPV16-/-), respetivamente, igualmente sujeitos à indução de BBN, os grupos 5 e 7 

continham 9 animais transgénicos (hemizigóticos HPV16+/-) cada um, e, por fim, os 

grupos 6 e 8 possuíam 5 e 4 animais wild-type (hemizigóticos HPV16-/-), respetivamente. 

A diferença entre os grupos que eram constituídos por animais nas mesmas condições 

experimentais é o momento em que os animais foram sacrificados. Nos grupos em que 

os animais foram sujeitos à administração da BBN, esta foi induzida durante 12 semanas 

consecutivas. 

 

 

Figura 8- Cronograma do protocolo experimental para avaliação do efeito da BBN 
em animais HPV. 
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2.2.2. Protocolo Experimental para avaliação do potencial do ozono no tratamento 

de animais com lesões de HPV 
 

 

No início do protocolo experimental, os animais tinham 20 semanas de idade. 

Inicialmente, os 28 animais foram divididos em 4 grupos, de acordo com o protocolo 

experimental apresentado na Figura 9. Os grupos 1 e 2 continham 10 e 9 animais wild-

type (hemizigóticos HPV16-/-), respetivamente, e os grupos 3 e 4 continham 4 e 5 animais 

transgénicos (hemizigóticos HPV16+/-), respetivamente. Aos animais dos grupos 2 e 4 foi 

administrada uma mistura com ozono durante 5 dias consecutivos. No final do protocolo 

experimental, todos os animais foram sacrificados. 

 

 

Figura 9- Cronograma do protocolo experimental para avaliação do potencial do 
ozono em animais com lesões HPV. 

 

 

2.3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

2.3.1. Indução da BBN  

 

Para a indução do cancro da bexiga foi usado o carcinogéneo N-butil-N-(4-

hidroxibutil)nitrosamina (BBN), adquirido à empresa Japonesa Tokyo Kasey Kogyo 

(Japão). A BBN foi dissolvida em álcool absoluto e foi utilizada água bidestilada como 

veículo de transporte. A solução final tinha uma concentração de 0,05%. Este composto 

foi preparado, de forma rigorosa, em tubos de eppendorf que foram envolvidos em 

papel de alumínio, devido ao facto de estarmos perante um composto fotossensível. 



26 
  

Tendo em consideração que se trata de um composto carcinogénico, durante todo o 

processo de preparação da BBN foram tomadas as devidas precauções de 

manuseamento e segurança, tendo sido o composto preparado numa câmara de fluxo 

laminar. A BBN foi administrada oralmente, tendo sido dissolvida na água usada como 

bebida dos animais.  

 

2.3.2. Indução do ozono  

 

Foi preparada uma mistura de ozono e oxigénio molecular, com concentração de 

50μg de ozono por mL da mistura O2/O3, através do sistema de ozono médico EMS, 

modelo OM-200. O volume da mistura administrada foi calculado para cada animal 

tendo em consideração a massa corporal individual de cada animal e a dose de 80mL/Kg, 

tendo esta sido administrada via intraperitoneal (IP). 

 

 

2.3.3. Sacrifício dos animais e recolha das amostras 

 

No final dos procedimentos experimentais, os grupos experimentais foram 

sacrificados por meio de overdose de pentobarbital, por via intraperitoneal, seguido por 

punção cardíaca e exsanguinação, conforme recomendado pela FELASA. Os fémures dos 

animais foram recolhidos com uma lâmina de bisturi, tendo sido removidos todos os 

tecidos moles. Foram, posteriormente, colocados em gaze, embebidos em soro 

fisiológico, e, por fim, colocados numa bolsa de alumínio, devidamente identificados. 

Até ao momento dos ensaios mecânicos, as amostras foram mantidas numa arca de 

congelação, à temperatura de -20ºC.   
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CAPÍTULO 3 – Ensaios de flexão em três pontos 
 

3.1. INTRODUÇÃO  

 

Neste capítulo será apresentado o trabalho experimental e numérico realizado 

sobre o ensaio de flexão em três pontos na diáfise de fémures dos modelos animais 

(murganhos) apresentados no capítulo anterior. Esse trabalho teve como objetivo a 

identificação do módulo de elasticidade longitudinal (EL) do tecido ósseo cortical do 

fémur. Começamos por descrever o trabalho efetuado, que compreendeu a realização 

dos ensaios mecânicos na diáfise femoral e a simulação por elementos finitos desses 

ensaios. Foram analisados três métodos de identificação de EL: dois deles baseados na 

teoria de vigas de Bernoulli-Euler (métodos de identificação direta) e um deles baseado 

num algoritmo de otimização, combinado com a simulação numérica do ensaio (método 

de identificação inversa). 

  

 

3.2. TRABALHO EXPERIMENTAL   

 

Para os ensaios de flexão em três pontos foram utilizados fémures (Figura 10) 

dos modelos animais que foram descritos no capítulo anterior: o modelo de cancro da 

bexiga induzido por BBN em animais com lesões HPV (modelo BBN) e o modelo do ozono 

em animais com lesões HPV (modelo Ozono). Entre a recolha dos fémures e a realização 

dos ensaios mecânicos, os fémures foram armazenados numa arca congeladora, 

conforme referido na secção 2.3.3. À medida que foram realizados os ensaios de flexão 

em três pontos, os ossos foram previamente descongelados à temperatura ambiente e 

mergulhados em soro fisiológico (aproximadamente 2 horas antes).  
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Figura 10- Aspeto geral dos fémures ensaiados. 

 

 

Para a realização dos ensaios de flexão em três pontos foi utilizada a máquina de 

ensaios mecânicos INSTRON 5848 MicroTestes (Figura 11). Os ensaios foram realizados 

à velocidade do atuador de 0,3mm/min, tendo-se registado os valores de força e 

deslocamento do atuador ao longo do ensaio (10Hz). Estes ensaios foram realizados no 

domínio linear e elástico, sem provocar qualquer dano nos provetes. A distância entre 

apoios (L) foi fixada em 7mm. Um aspeto importante do ensaio é a orientação do fémur 

relativamente aos apoios e ao atuador. Este aspeto está ilustrado na Figura 12: (i) a 

diáfise está entre os apoios e as epífises estão nas extremidades livres; (ii) a diáfise 

assenta nos apoios de forma que seja solicitada na direção cranial-caudal, para garantir 

a sua estabilidade durante o ensaio. Outros autores (Leppanen et al., 2006) defendem 

que a orientação das diáfises no ensaio de flexão deve ser a orientação medial-lateral, 

embora a nosso ver isso seja incorreto pois é necessário introduzir condições de 

fronteira adicionais para garantir a estabilidade do provete que adulteram o ensaio de 

flexão.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 11- Ensaios de flexão em três pontos: (a) aspeto geral; (b) pormenor do 
ensaio. 
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Figura 12- Esquema do ensaio de flexão em três pontos. 

 

Na Figura 13 pode ser apreciado o aspeto das curvas de força-deslocamento (P-

), obtidas a partir dos ensaios de flexão em três pontos para um dos grupos do 

protocolo experimental da  BBN (Grupo 1–BBN). De uma forma geral, observa-se uma 

região inicial não linear que está associada à acomodação do fémur aos apoios e ao 

atuador. Depois disso, as curvas P- são lineares até à interrupção dos ensaios, a não ser 

nos casos em que haja rotação do fémur durante o carregamento.  Foi aplicada uma 

força máxima de, aproximadamente, 10N de forma a não provocar a rotura do provete. 

 

Figura 13- Curvas P-δ dos ensaios de flexão em três pontos relativas ao grupo 
experimental número 1 do protocolo experimental para avaliação do impacto da 

BBN em animais com lesões de HPV. 
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Após os ensaios de flexão, os fémures foram fotografados para três ângulos 

distintos (0º, 45º e 90º), partindo da orientação cranial-caudal (0º e direção yy na Figura 

12), conforme está ilustrado na Figura 14. Essas imagens serviram de base para a 

construção do modelo geométrico 3D da diáfise e do modelo de elementos finitos, 

conforme será descrito mais adiante. Uma vez registadas essas imagens, procedeu-se 

ao corte transversal da diáfise, na secção de solicitação (Figura 12), usando a máquina 

de corte ISOMET 5000 (Buheler) e um disco de corte diamantado. A secção da diáfise 

(Figura 15) foi entretanto fotografada, para posterior determinação das suas 

propriedades geométricas. 

 

 

 

(a)                              (b)                           (c) 

Figura 14- Imagens da geometria dos fémures utilizados para os ensaios de flexão 
em três ângulos: a) 0º, b) 45º, c) 90º. 
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Figura 15 - Corte da secção medial do provete. 

 

 

3.5. ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS DO ENSAIO DE FLEXÃO  
 

3.5.1 Modelo de elementos finitos 

 

 

Na Figura 16 está representado o modelo geométrico da diáfise de um dos 

fémures que foi ensaiado à flexão. Este modelo foi construído a partir de três imagens 

da diáfise, obtidas do modo descrito na secção anterior (Figura 14). Essas imagens foram 

processadas em MATLAB de modo a obter os contornos de 6 secções ao longo da diáfise 

(entre os apoios do ensaio de flexão). Em seguida, usando o software INVENTOR (da 

Autodesk), efetuou-se a reconstrução 3D das diáfises dos fémures (Figura 16). Em cada 

grupo experimental (Figuras 8 e 9) foram construídos os modelos digitais dos fémures 

de três animais, identificados nas Tabelas A2.1 e A2.2, do Anexo 2. 

O modelo geométrico de cada fémur serviu de base para a construção do modelo 

de elementos finitos do ensaio de flexão em três pontos, que se encontra na Figura 

17(a). Para a diáfise foram utilizados elementos tetraédricos (com 10 nós), enquanto 

para os apoios e o atuado foram empregues elementos rígidos de contacto (com 4 nós). 

As condições de fronteira aplicadas no modelo estão também representadas na Figura 
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17(a): foram imobilizadas as superfícies cilíndricas dos apoios e na superfície cilíndrica 

do atuador foi imposto um deslocamento vertical (uy). Foi efetuada uma análise linear 

(geométrica e material). Aos elementos finitos sólidos foram atribuídas as propriedades 

elásticas que constam na Tabela 6. O valor atribuído ao módulo de elasticidade 

longitudinal (EL = 15518 MPa) foi extraído a partir da curva experimental P-  de um 

fémur ensaiado à flexão, por forma que a rigidez numérica coincidisse com a rigidez 

experimental (Figura 18). Mais à frente, descreveremos o algoritmo de otimização que 

foi utilizado para esse fim. 

 

 

Figura 16- Modelo geométrico da diáfise de um fémur de murganho ensaiado à 
flexão. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 17- Simulação por elementos finitos do ensaio de flexão em três pontos: (a) 
malha de elementos finitos e condições de fronteira; (b) deformada e campo dos 

deslocamentos (uy). 

 

 

Tabela 6 – Propriedades elásticas do modelo de elementos finitos (Martin et al., 1998). 

 

EL 

(MPa) 

ER 

(MPa) 

ET 

(MPa) 

νLR νLT νRT GLR 

(GPa) 

GLT 

(GPa) 

GRT 

(GPa) 

15518* 9000 9000 0.21 0.16 0.16 3.36 4.10 4.10 
 

 Obtido a partir de uma diáfise por otimização 
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Figura 18- Curva P-  do fémur usado para a calibração do módulo de elasticidade 
longitudinal que foi introduzido no modelo de elementos finitos. 

 

 Na Figura 17(b) pode ser apreciada a deformada do modelo de elementos finitos 

da diáfise, juntamente com o campo dos deslocamentos verticais (uy). Esta figura serve 

para verificar, desde já, que as condições de fronteira foram especificadas 

corretamente. O modelo de elementos finitos que acabamos de apresentar serviu de 

base para avaliar a validade de três métodos diferentes de identificação do módulo de 

elasticidade longitudinal do tecido ósseo cortical, que iremos apresentar nas próximas 

secções. 

 

3.5.1 Identificação direta do módulo de elasticidade longitudinal 
 

Neste trabalho aplicamos três métodos para a identificação do módulo de 

elasticidade longitudinal (EL) do tecido ósseo cortical, a partir do ensaio de flexão em 

três pontos na diáfise femoral. Dois desses métodos podem ser classificados como 

métodos diretos, uma vez que EL é calculado a partir da teoria de vigas de Bernoulli-

Euler, diretamente a partir da informação experimental registada nos ensaios mecânicos 

(curva P-). O terceiro método pode ser classificado como inverso, ficando a sua 

descrição para a secção seguinte. 

P = 105 - 0.3868
R² = 0.9998
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Um dos métodos diretos assenta na aproximação da diáfise por um tubo de 

secção constante, circular ou elítica, conforme foi feito por outros autores (Utz et al., 

2009; Wallace et al., 2010). O outro método direto baseia-se na hipótese da diáfise ser 

tubular e com secção transversal constante, mas igual à verdadeira secção medial da 

diáfise (isto é, a secção onde é aplicada a força P). A necessidade de considerar a secção 

real da diáfise foi posta em evidência por Ferreño et al. (Ferreño et al. 2017) e Lenthe at 

al. (Lenthe at al., 2008). Daqui em diante designaremos os módulos de elasticidade 

determinados pelos métodos diretos por ca

LE , , para a aproximação da secção circular, e 

por ea

LE , , para a aproximação da secção elítica. Para a diáfise que serviu de base à 

validação dos métodos mencionados para a determinação do módulo de elasticidade 

longitudinal, as secções aproximadas foram obtidas a partir da fotografia do corte 

transversal do fémur (Figura 15), utilizando o software SOLIDWORKS. Numa primeira 

etapa essa fotografia serviu para o desenho dos contornos da secção da diáfise (Figura 

19). Numa segunda etapa o software SOLIDWORKS foi usado para determinar a distância 

entre dois pontos do contorno exterior e a distância entre dois pontos do contorno 

interior, ao longo das retas aa, bb e cc, indicadas na Figura 20(a). Para o caso do anel 

circular usamos os valores médios dessas distâncias como sendo os valores do diâmetro 

interno e externo (d e D, na Figura 20b). Para o caso do anel elítico (Figura 20c), usamos 

as distâncias medidas segundo aa (a e A, segundo o eixo maior da elipse) e segundo bb 

(h e H, segundo o eixo menor). 

 

Figura 19- Geometria da secção transversal da diáfise do modelo de elementos 
finitos. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 20- Modelos geométricos da secção transversal da diáfise: (a) modelo real; 
(b) modelo circular; (c) modelo elítico. 

a

A

h H

c

a
a

b

b

c
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Uma vez obtidas as representações geométricas aproximadas da secção 

transversal da diáfise (secção circular e secção elítica), foram calculados os módulos de 

elasticidade ca

LE ,  e ea

LE , , usando as seguintes equações fornecidas pela teoria de vigas 

de Bernoulli-Euler (Shames e Cozzarelli, 1992): 

 

 
 P

dD

L
E ca

L 44

3
,

3

4


  (2) 

 

e 

 

 

P

ahAH

L
E ea

L 33

3
,

3

4


  (3) 

 

 

onde P  representa a rigidez fornecida pela simulação numérica do ensaio de flexão.  

Os valores do módulo de elasticidade longitudinal assim obtidos estão na Tabela 

7. Constata-se que há uma diferença acentuada, 100 (𝐸𝐿
𝑎,𝑐 − 𝐸𝐿) 𝐸𝐿

𝑎,𝑐 ≈ 538%⁄ , entre 

ca

LE ,  e o valor de referência de LE introduzido no modelo de elementos finitos (Tabela 

6), assim como entre ea

LE ,  e o valor de referência (455%). Este resultado mostra que o 

método direto para a secção constante aproximada (circular e elítica) não é adequado. 

 

Tabela 7 – Módulos de elasticidade longitudinal identificados analiticamente. 

 

 

 

Secção circular 
ca

LE ,  (MPa) 

Secção elítica 
ea

LE ,  (MPa) 

Secção real 
ra

LE ,  (MPa) 

2433.3 2796.8 7013.8 
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O segundo método direto para a determinação de EL através do ensaio de flexão 

em três pontos usa a forma real da secção transversal da diáfise no plano de solicitação 

(Figura 19), mas admite a hipótese dessa secção ser constante entre os apoios da diáfise 

e a hipótese da validade da teoria de Bernoulli-Euler. Daqui em diante designamos por 

ra

LE , o valor do módulo de elasticidade longitudinal calculado por este método. Para 

obter ra

LE ,  é necessário determinar previamente o centroide da secção da diáfise (C, na 

Figura 21), bem como os momentos (Jxx e Jyy) e o produto de segunda ordem (Jxy) em 

relação a um referencial cartesiano com origem em C (Cxy, na Figura 21). A 

determinação destas caraterísticas geométricas foi feita recorrendo ao software 

SOLIDWORKS, a partir da reconstrução da imagem da secção transversal que foi 

apresentada atrás (Figuras 15 e 19). Na Tabela 8 estão os valores de Jxx, Jyy e Jxy do 

modelo de elementos finitos. Com estes valores determinamos as direções principais (1 

e 2, na Figura 21) e os momentos principais (J1 e J2) da secção: 

 

 

 
2

2

2,1
22

xy

yyxxyyxx
J

JJJJ
J 





  (4) 

 

e 

 













 


xy

ixx
i

J

JJ
ATAN 2 ,    com     2 ,1i  (4) 

 

Além disso, com os valores de Jyy e Jxy determinamos o eixo neutro nn (Figura 21, usando 

a seguinte equação: 

 
















yy

xy

J

J
ATAN 2  (5) 
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Por fim, o módulo de elasticidade ra

LE ,  foi determinado pela seguinte equação: 

 

   

2

21
, LLra

L

EE
E


  (6) 

 

sendo 

 

  


sincos
3 1

3
1 P

J

L
EL     e      


sincos

3 2

3
2 P

J

L
EL   (7) 

 

O valor de ra

LE ,  que foi determinado através das equações anteriores, a partir da rigidez 

fornecida pela simulação do ensaio, encontra-se na Tabela 7. Em relação aos casos das 

secções aproximadas, observa-se uma melhoria significativa na previsão do verdadeiro 

valor do módulo de elasticidade introduzido no modelo numérico (Tabela 6). Todavia 

ra

LE ,  difere desse valor de referência cerca de 121%, pelo que este método de 

identificação de EL também não é adequado. 

 

 

Figura 21- Esquema da secção transversal das diáfises: centroide (C), referencial 
geral (Cxy), referencial principal (C12) e eixo neutro (nn). 

 

 



41 
  

Tabela 8 – Propriedades geométricas da secção central da diáfise do modelo de elementos 

finitos. 

 

 

 

Jxx (mm4) Jyy (mm4) Jxy (mm4) 

 0.1750 
 

 
 

0.2345 0.0350 

 

 

3.5.2 Identificação inversa do módulo de elasticidade longitudinal 
 

 Além dos dois métodos de identificação direta do módulo de elasticidade 

longitudinal (EL), apresentados na secção anterior, analisamos ainda um terceiro 

método de identificação de EL do tecido cortical através do ensaio de flexão em três 

pontos na diáfise femoral. Este terceiro método (método inverso) baseia-se num 

algoritmo de otimização, que combina a curva P- experimental com a simulação por 

elementos finitos do ensaio. Em concreto, o método de inverso implementado minimiza 

a diferença entre a rigidez experimental e a rigidez numérica, usando EL como variável 

de projeto. Na Figura 22 a estimativa inicial do módulo de elasticidade ( )0(

LE ) é 

introduzida no modelo de elementos finitos e é determinada a rigidez elástica 

correspondente ( )0(

numR ). Esta rigidez numérica é comparada com a rigidez experimental, 

expRRdif num   (8) 

 

e dif  é comparado com a tolerância especificada, 0tol . O processo iterativo termina 

(critério de paragem) quando toldiftol  . Neste trabalho impusemos 

mmNtol /4.0 . Aplicando este algoritmo de otimização ao modelo de elementos 

finitos, partindo da estimativa inicial MPaEL 18000)0(   obtivemos o valor 

MPaEMEF

L 15518 , que é precisamente o valor introduzido no modelo de elementos 

finitos. Na Figura 23 comparamos os valores de EL pelos três métodos de identificação 

que acabamos de descrever (nesta secção e na secção anterior). Concluímos que o 

método inverso é capaz de prever o verdadeiro valor de EL ao contrário dos métodos 

diretos que subestimam consideravelmente o valor de EL. 
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Figura 22- Diagrama de fluxo do algoritmo de otimização do método inverso para a 
identificação do módulo de elasticidade longitudinal. 
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Figura 23- Comparação dos valores de EL obtidos analiticamente e pelo método 
inverso. 

 

 

3.4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

 Na Tabela 9 estão reunidos os valores médios da rigidez elástica (R) das diáfises 

de todos os grupos do modelo BBN, juntamente com a dimensão (n) de cada grupo e o 

respetivo coeficiente de variação (CV). Os mesmos resultados estão também 

apresentados, na forma de histograma, na Figura 24. Os resultados obtidos em cada 

fémur encontram-se no Anexo 1. A nosso ver, uma das conclusões mais evidente é a 

diminuição da rigidez associada nos grupos HPV tendo apenas em conta o valor de R. De 

facto, podemos observar esta diminuição, quando comparamos os grupos com lesões 

HPV com o seu controlo (WT: wild-type), independente do tempo de eutanásia e da 

administração de BBN (Grupo 1-Grupo2, Grupo3-Grupo4, Grupo5-Grupo6, Grupo7-

Grupo8). As diferenças do valor de R entre todos os grupos são estatisticamente 

significativas (teste t, para o intervalo de confiança de 95%), exceto entre os grupos 3 e 

4 (Figura 24). 

 Ainda no que respeita à rigidez (Tabela 9 e Figura 24), quando comparamos os 

pares de grupos tendo em conta a administração de BBN (Grupo1-Grupo5, Grupo2-

Grupo6, Grupo3-Grupo7, Grupo4-Grupo8) verificamos que os grupos com BBN têm uma 
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rigidez média mais elevada que os respetivos grupos de controlo (sem BBN). Há, porém, 

uma exceção, que é o par Grupo4-Grupo8, onde não se observou qualquer diferença de 

rigidez. Este facto pode ser explicado pela eventual reversibilidade do efeito da BBN no 

desempenho mecânico do fémur (notemos que a BNN já não estar a ser administrada 

há algum tempo no grupo 4). Importa também referir que a diferença de rigidez entre o 

grupo 3 e o grupo 7 não é estatisticamente significativa (teste t, para o intervalo de 

confiança de 95%). 

Para concluirmos a análise dos resultados referentes à rigidez (Tabela 9 e Figura 

24), comparamos os grupos em termos do tempo decorrido até à eutanásia (Grupo1-

Grupo3, Grupo2-Grupo4, Grupo5-Grupo7, Grupo6-Grupo8). Verificamos que em geral a 

rigidez diminui com o tempo, à exceção do par Grupo6-Grupo8 (animais wild-type), para 

o qual a rigidez aumenta pelo efeito da idade, se bem que este aumento não seja 

estatisticamente significativo (teste t, para o intervalo de confiança de 95%). Também 

não há diferenças significativas (teste t, para o intervalo de confiança de 95%) no par 

Grupo 1 - Grupo 3. Quando as duas condições BBN e HPV são comparadas isoladamente, 

há uma redução significativa da rigidez (teste t, para o intervalo de confiança de 95%).  

 

Tabela 9 – Rigidez média (R) dos grupos do modelo BBN. 

 

 n R(N/mm) CV(%) 

Grupo 1 14 106.8 21.9 

Grupo 2 19 156.4 8.8 

Grupo 3 9 89.126 31.4 

Grupo 4 19 107.4 12.1 

Grupo 5 15 73.9 13.6 

Grupo 6 10 93.4 12.2 

Grupo 7 16 67.8 18.5 

Grupo 8 8 107.3 10.3 
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Figura 24- Distribuição da rigidez média dos grupos do modelo BBN. 

 

Na Tabela 10 e na Figura 25 encontram-se os valores médios da rigidez elástica 

(R) das diáfises de todos os grupos do modelo Ozono, incluindo a dimensão (n) de cada 

grupo e o correspondente coeficiente de variação (CV). No Anexo 1 estão os valores da 

rigidez para cada fémur. Quando comparamos os pares de grupos Grupo1-Grupo2 e 

Grupo3-Grupo4 verificamos que o tratamento com ozono acarreta a diminuição da 

rigidez elástica das diáfises femorais. No par Grupo1-Grupo2 essa diminuição da rigidez 

é significativa (teste t, para o intervalo de confiança de 95%), mas no par Grupo3-Grupo4 

a diminuição de R não é estatisticamente significativa. É interessante notar que neste 

último par de grupos a dispersão aumenta com a administração do ozono, podendo este 

facto indiciar uma maior variabilidade da resposta dos animais quando submetidos ao 

efeito combinado do HPV com o Ozono. Por fim, quando comparamos os vários pares 

de grupos tendo em conta as lesões provocadas pelo HPV (Grupo1-Grupo3, Grupo2-

Grupo4) verificamos que, à semelhança do que acontece na experiência da BBN, os 

grupos que têm lesões HPV têm rigidez mais baixa que os grupos wild-type. No que 

respeita ao significado estatístico dessa diminuição de rigidez, importa realçar que para 

o par Grupo1-Grupo3 é significativa, mas para o par Grupo2-Grupo4 não é significativa, 
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porventura pela mesma razão apontada atrás a propósito do efeito da administração do 

ozono. 

 

Tabela 10 – Rigidez média (R) dos grupos do modelo Ozono. 

 

 n R(N/mm) CV(%) 

Grupo 1  18 90.5 14.5 

Grupo 2 16 77.4 18.6 

Grupo 3 7 72.7 12.4 

Grupo 4 8 63.1 22.5 
 

 

 

 

Figura 25- Distribuição da rigidez média dos grupos do modelo Ozono. 

 

 Para avaliar as diferenças entre os vários grupos, no que diz respeito aos valores 

de EL, foi usado o método direto que considera a diáfise e com secção transversal 

constante e igual à verdadeira secção medial da diáfise onde é aplicada a força P. Na 

Tabela 11 estão os valores médios do módulo de elasticidade longitudinal, para os 

grupos do modelo BBN: método direto e método inverso. No Anexo 2 encontram-se os 
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valores de EL determinados pelo método direto, para todos os fémures. Os resultados 

do método direto para cada grupo foram obtidos para um número de fémures mais 

reduzido que no caso da rigidez, por duas razões: (1) a fratura de alguns fémures durante 

o trabalho experimental relativo ao método direto, em número igual à diferença de 

provetes entre o Anexo 1 e o Anexo 2; (2) a eliminação de valores erróneos de EL 

(outliers), conforme está ilustrado na Figura 26 para o Grupo 2 do modelo Ozono. Para 

eliminação dos outliers foi utilizado o teste de Dixon (Package outliers, 2015). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 26- Eliminação de resultados espúrios (outliers), pelo método de Dixon, 
para o Grupo 2 – ozono: (a) diagrama de dispersão antes da eliminação; (b) 

diagrama de dispersão após a eliminação. 

 

Em geral, quando analisamos a Tabela 11 e Figura 27, para o modelo da BBN, os 

valores de EL determinados pelo método direto são inferiores aos valores de EL 

determinados pelo método inverso, à exceção dos grupos 4 e 5. No entanto, não é 

possível extrair qualquer conclusão definitiva sobre a comparação dos resultados dos 
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dois métodos, uma vez que os resultados do método inverso se resumem a três 

amostras por grupo. 

Quando comparamos os valores de EL, determinados pelo método direto, para 

todos os grupos experimentais observamos que as tendências reveladas na rigidez se 

mantêm, no que diz respeito às lesões provocadas pelo HPV, à exceção do par Grupo5-

Grupo6 (HPV), e ao tempo decorrido até à eutanásia, com a exceção do par Grupo1-

Grupo3. Isto pode significar um problema com a implementação do método, no caso 

Grupo5-Grupo6. Mas a outra exceção (Grupo1-Grupo3) pode ser justificável, na medida 

em que a rigidez é um parâmetro estrutural e EL é uma propriedade do tecido. Seja como 

for, consideramos que é necessário realizar trabalho adicional para afinar a 

implementação do método inverso. No que respeita à administração da BBN, os 

resultados obtidos por este método são maioritariamente antagónicos relativamente às 

tendências observadas na rigidez. Estes resultados sugerem que a administração da BBN 

provoca a diminuição do módulo de elasticidade aparente, à exceção dos pares Grupo2-

Grupo6 e Grupo4-Grupo8, onde se verifica precisamente o contrário. A exceção 

verificada no primeiro par pode estar associada a algum erro experimental ocorrido no 

Grupo 2, uma vez que, em todos os métodos, este grupo apresenta resultados pouco 

comuns, quando comparados com valores descritos na bibliografia. A outra exceção vai 

de encontro ao previsto pela rigidez pelo que, deste modo, torna-se difícil prever o 

verdadeiro efeito da BBN no tecido ósseo. No que toca aos testes estatísticos realizados 

para estes resultados (teste t, para o intervalo de confiança de 95%), verificou-se que 

não existem diferenças significativas entre os pares de grupos, à exceção dos pares 

Grupo1-Grupo2 (onde a condição a comparar foi o HPV) e Grupo2-Grupo6 (onde foi 

considerada a administração de BBN).  

Os resultados do método direto sugerem então que o HPV é, de facto, um fator 

que leva à diminuição do módulo de elasticidade longitudinal do tecido ósseo, e que a 

BBN é um fator que leva, da mesma forma, à diminuição do módulo de elasticidade 

longitudinal. Comparando os resultados obtidos pelo método direto com a rigidez, não 

fica claro qual possa ser o efeito da BBN no tecido ósseo, sendo que são necessários 

estudos futuros nesse sentido. 
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Tabela 11 – Valores médios do módulo de elasticidade longitudinal, para os grupos do 

modelo BBN: método direto e método inverso. 

     

Grupo Método n EL (MPa) CV% 

Grupo 1 
Direto 8 4684.7 49.1 

Inverso 3 17795.8 19.1 

Grupo 2 
Direto 10 10749.0 46.9 

Inverso 3 54943.0 5.5 

Grupo 3 
Direto 7 5884.6 59.7 

Inverso 3 16576.0 15.5 

Grupo 4 
Direto 14 9400.2 26.0 

Inverso 3 6926.0 21.6 

Grupo 5 
Direto 10 7069.1 41.2 

Inverso 3 5579.4 24.8 

Grupo 6 
Direto 9 6011.9 42.7 

Inverso 3 11893.8 18.8 

Grupo 7 
Direto 8 6524.8 34.4 

Inverso 3 9863.6 25.6 

Grupo 8 
Direto 4 8346.5 16.3 

Inverso 3 12073.3 27.5 
 

 

 

Figura 27- Distribuição dos valores médios do módulo de elasticidade longitudinal 
(método direto) dos grupos do modelo BBN. 
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Para o modelo de ozono, de um modo geral, os valores de EL determinados pelo 

método direto são ligeiramente superiores aos valores de EL determinados pelo método 

inverso, à exceção do grupo 3 (Tabela 12). Todavia, estes resultados não podem ser 

utilizados como conclusão definitiva sobre a comparação destes dois métodos. Por um 

lado, se compararmos os coeficientes de variação, do Grupo 1 e do Grupo 2, verificamos 

que para o método direto existem valores muito difusos de EL e que para o método 

inverso a dispersão dos dados é bastante reduzida (Tabela 12). Por outro lado, para a 

determinação do módulo de elasticidade pelo módulo direto, foram usadas poucas 

amostras nos grupos 3 e 4 e, dentro destas amostras, não foram usadas, na integra, as 

mesmas para um método e para o outro. Ao compararmos os vários grupos (Figura 28) 

as tendências são similares às observadas na rigidez. No que respeita à influência do 

HPV no tecido ósseo, observa-se que os animais com lesões HPV apresentam um valor 

menor de EL que os animais wild-type, embora as diferenças não sejam significativas 

(teste t, para o intervalo de confiança de 95%). Na avaliação do efeito do ozono, este 

método sugere que o ozono despoleta a diminuição do EL, ainda que as diferenças não 

sejam também estatisticamente significativas.  

 

Tabela 12 – Valores médios do módulo de elasticidade longitudinal, para os grupos do 

modelo Ozono: método direto e método inverso. 

 

Grupo Método n EL (MPa) CV% 

Grupo 1 
Direto 12 7021.9 45.0 

Inverso 3 6322.6 5.2 

Grupo 2 
Direto 10 5977.0 46.3 

Inverso 3 5108.6 19.8 

Grupo 3 
Direto 5 5126.2 55.0 

Inverso 3 5673.5 14.1 

Grupo 4 
Direto 4 4849.1 49.9 

Inverso 3 4435.8 41.7 
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Figura 28- Distribuição dos valores médios do módulo de elasticidade longitudinal 
(método direto) dos grupos do modelo Ozono. 
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CAPÍTULO 4 – Conclusões e proposta de trabalho futuro 
 

  

Esta dissertação teve como principal objetivo a identificação do módulo de 

elasticidade longitudinal (EL) do tecido ósseo cortical, através de ensaios de flexão em 

três pontos em diáfises femorais de murganhos. Foram estudados, através da simulação 

por elementos finitos, três métodos para a identificação de EL: dois métodos diretos e 

um método inverso. Nos métodos diretos EL é determinado através da teoria de vigas 

de Bernoulli-Euler, diretamente a partir das curvas P-: um deles baseia-se na 

aproximação da diáfise por um tubo de secção constante, circular ou elítica; o outro 

baseia-se na secção real da diáfise, no plano de solicitação. O método inverso assenta 

num algoritmo de otimização, que combina a curva P- experimental com a simulação 

por elementos finitos do ensaio. No trabalho experimental foram utilizados fémures de 

murganhos (Mus musculus), usados como modelos animais do cancro da bexiga 

(induzido pela BBN) e do cancro do colo do útero (provocado pelo HPV). Na sequência 

do trabalho realizado extraímos as conclusões que vamos apresentar em seguida. 

 

1. A simulação do ensaio de flexão em três pontos na diáfise integral mostrou que 

há uma diferença acentuada entre o módulo de elasticidade aparente 

(considerando a diáfise com uma secção circular constante ou com uma secção 

elítica constante) e o valor de referência de LE introduzido no modelo de 

elementos finitos. 

 

2. Os resultados da simulação por elementos finitos revelaram também uma 

melhoria significativa na previsão do verdadeiro valor do módulo de elasticidade, 

quando se considera a secção transversal da diáfise constante, mas igual à 

secção real no plano de solicitação. 

 

3. Ainda com base nos resultados da simulação por elementos finitos, concluímos 

que o método inverso é capaz de prever o verdadeiro valor de EL, ao contrário 

dos métodos diretos que subestimam consideravelmente o valor de EL. 
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4. Nos resultados experimentais que dizem respeito à rigidez existem várias 

conclusões que se podem extrair. No modelo da BBN, uma das conclusões mais 

visível é a diminuição da rigidez associada à lesão causada pelo HPV. Ainda sobre 

este modelo, verificou-se que os grupos com BBN apresentam, em geral, uma 

rigidez média mais elevada que os respetivos grupos de controlo (sem BBN) e, 

por último, observou-se que a rigidez diminui com o tempo, à exceção dos 

grupos constituídos por animais wild-type (é sabido, da literatura, que a idade 

(em jovens) é um fator que leva ao aumento da rigidez em animais saudáveis).  

 

5. Ainda relativamente à rigidez, verificou-se que que o tratamento com ozono leva 

à diminuição da rigidez elástica das diáfises femorais. Concluiu-se também que, 

à semelhança do que acontece na experiência da BBN, os grupos que têm lesões 

HPV têm rigidez mais baixa que os grupos wild-type. 

 

6. Os valores de EL determinados pelo método direto para o modelo da BBN 

revelaram-se inferiores aos valores de EL determinados pelo método inverso, à 

exceção dos grupos 4 e 5. 

 

7.  Os resultados do método direto para o modelo da BBN sugerem que o HPV 

provoca a diminuição do módulo de elasticidade longitudinal. No que respeita à 

administração da BBN os resultados são maioritariamente antagónicos quando 

comparados com a rigidez, não ficando claro qual possa ser o efeito da BBN no 

tecido ósseo).  

 

8. Para o modelo do Ozono, de um modo geral, os valores de EL determinados pelo 

método direto são ligeiramente superiores aos valores de EL determinados pelo 

método inverso, à exceção do grupo 3. 

 

9. Os resultados do método direto para o modelo do Ozono revelam-se coerentes 

com as tendências observadas na rigidez: (1) animais com lesões HPV 

apresentam um valor menor de EL que os animais wild-type; (2) o efeito do 

despoleta a diminuição do EL. 
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Para trabalhos futuros sugere-se um estudo elaborado sobre o efeito da BBN 

no tecido ósseo e a afinação da implementação do método inverso.  
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Anexo 1- Rigidez experimental dos fémures ensaiados à flexão 

em três pontos 
 

Tabela 13- Rigidez dos grupos do modelo BBN, R (N/mm). 

 
 

Grupo 1 
 

Grupo 2 
 

Grupo 3 
 

Grupo 4 
 

Grupo 5 
 

Grupo 6 
 

Grupo 7 
 

Grupo 8 

105.51 163.64 146.48 100.13 70.91 93.68 72.34 95.66 

49.04 177.38 134.49 123.98 74.77 92.62 82.90 114.85 

116.30 95.87 100.87 104.17 73.48 117.89 57.92 116.81 

128.37 147.58 71.76 106.42 66.72 104.13 60.14 114.91 

107.77 163.15 83.07 128.07 94.73 102.81 73.83 101.58 

122.27 175.98 61.00 103.44 59.41 89.38 83.18 86.06 

103.30 180.83 45.94 101.51 66.69 85.67 72.05 108.96 

100.41 135.44 81.97 123.81 75.36 84.59 56.17 119.41 

138.30 174.16 89.17 124.87 62.24 87.32 68.73  

107.08 154.34 79.79 103.79 81.20 75.74 62.05  

120.05 156.94 85.84 115.15 81.63  68.79  

136.49 141.87  113.13 66.34  100.58  

78.82 155.58  99.74 84.65  69.01  

81.39 150.89  103.54 91.27  72.06  

 154.07  82.98 69.79  50.07  

 172.25  114.09   54.56  

 151.35  129.60     

 139.42  98.15     
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Tabela 14- Rigidez dos grupos do modelo Ozono, R (N/mm).  

 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

87.51 68.42 69.00 40.72 

77.58 94.22 59.26 46.28 

90.29 90.07 72.56 56.90 

92.65 93.53 77.71 78.63 

73.63 81.05 85.13 71.17 

61.23 76.71 62.70 55.72 

99.27 46.73 82.35 77.10 

104.33 93.16  78.41 

107.05 91.33   

113.05 80.42   

75.32 79.24   

88.77 44.60   

110.16 76.42   

89.39 74.86   

97.51 71.48   

87.38 76.28   

90.88    

83.51    
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Anexo 2-  Módulo de elasticidade longitudinal determinados 

pelo método direto 
 

Tabela A2.1 – Módulo de elasticidade longitudinal (EL), para os grupos do modelo 

BBN, determinados pelo método direto (         -Eliminado pelo método de Dixon; * 

férmur utilizado para determinação de EL pelo método inverso). 

 

Grupo 1 
EL 

(MPa) 

Grupo 2 
EL 

(MPa) 

Grupo 3 
EL 

(MPa) 

Grupo 4 
EL 

(MPa) 

Grupo 5 
EL 

(MPa) 

Grupo 6 
EL 

(MPa) 

Grupo 7 
EL 

(MPa) 

Grupo 8 
     EL 

  (MPa) 

7013.8* 10947.4* 12349.4* 3944.0 27102.7 4231.9* 4980.5* 9877.5* 

2104.4 17717.1* 6834.4 12834.7 7125.2* 7390.9 27337.1* 1366.1 
5371.2 6020.3 8953.4* 9614.0 3388.0 7975.4 5599.4 1517.2 
1176.8 7099.7 2435.5 3612.1* 7532.8 6060.9* 6566.0 9273.9 

4284.0* 30594.0 1580.6 6043.8 4015.1 285.2* 9025.2 7872.6* 
10684.5 5809.5 4455.7 9846.6 10691.8* 8593.5 1908.7 25723.1** 

563.6 32450.7 4583.0* 7954.1* 5362.0 2194.0 24203.6* 6361.8 
2870.3* 51332.3  2321.5 18313.9  4493.9  
7046.1 4886.0  9987.0 12106.9  8404.1  
7610.8 31976.9  9109.5* 3689.7  3166.9  

 17026.6  15048.7 6774.8  9962.3  

 18990.9  6092.2 10005.1*  781.5  

 29394.6  11018.4     

 36113.4  7468.6     

 10183.9  7350.1     

 8808.7*  11102.6     

   8133.3     
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Tabela A2.2 – Módulo de elasticidade longitudinal (EL), para os grupos do modelo 
Ozono, determinados pelo método direto. (         -Eliminado pelo método de Dixon; * 

férmur utilizado para determinação de EL pelo método inverso). 
 

 

Grupo 1 
EL 

(MPa) 

Grupo 2 
EL 

(MPa) 

Grupo 3 
EL 

(MPa) 

Grupo 4 
EL 

(MPa) 

2046.8* 11085.9* 5800.3 5561.1* 
3702.6* 33350.0 12704.6 1629.1 
1538.0 4689.3 2912.0* 3940.6* 
1704.0 844.3* 1501.9* 863.5 

15053.3 9983.4 2778.5* 8265.7* 
2894.0 3695.3 3806.8  
5295.0 2087.4 10333.4  
7793.4 6648.4   

3307.5 4290.7   

13657.0 35120.6   

7109.7 7171.1   

11535.8 6900.9   

9226.4 25048.0   

8625.7 3217.0*   

10702.0*    

12023.5    
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Anexo 3- Propriedades geométricas da secção central da diáfise 

do modelo de elementos finitos 
 

Tabela 15 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo1-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.97 0.18 0.23 0.04 
1.18 0.24 0.35 0.01 
1.12 0.21 0.29 0.01 
1.44 0.34 0.49 0.00 

1.38 0.35 0.52 0.03 
0.88 0.11 0.20 -0.01 
0.93 0.13 0.21 -0.01 
1.42 0.32 0.48 0.00 
1.06 0.24 0.38 0.01 
1.00 0.19 0.33 0.02 
1.12 0.20 0.32 -0.02 

 

 

 

Tabela 16 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo2-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

1.00 0.14 0.37 0.03 
1.05 0.14 0.19 -0.01 
1.12 0.22 0.44 -0.04 
1.26 0.23 0.44 0.03 
0.77 0.08 0.13 0.01 
0.96 0.14 0.21 0.00 
0.73 0.07 0.11 -0.01 
0.72 0.09 0.11 0.01 
1.05 0.17 0.23 0.00 

0.68 0.07 0.10 0.01 
0.68 0.08 0.12 0.00 
0.83 0.08 0.15 0.01 
0.98 0.16 0.22 0.02 
0.76 0.08 0.14 0.01 
0.95 0.16 0.20 0.00 
1.17 0.25 0.35 -0.02 
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Tabela 17 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo3-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

1.22 0.29 0.49 0.06 
1.30 0.29 0.47 0.03 
1.01 0.23 0.36 -0.03 
1.11 0.25 0.42 -0.02 
0.97 0.25 0.39 -0.01 
1.40 0.32 0.45 0.02 
1.23 0.22 0.44 0.00 

 

 

Tabela 18 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo4-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

1.23 0.26 0.41 0.02 
1.31 0.34 0.46 0.05 
1.25 0.31 0.41 -0.03 
1.02 0.18 0.26 0.00 
1.25 0.32 0.40 0.01 
1.01 0.19 0.24 -0.01 

0.93 0.16 0.18 0.00 
1.32 0.29 0.37 0.00 
0.98 0.16 0.18 0.00 
0.72 0.10 0.12 -0.01 
1.34 0.35 0.41 -0.02 
0.92 0.14 0.19 -0.01 
1.22 0.23 0.44 0.03 
0.85 0.13 0.21 0.01 
0.95 0.17 0.27 -0.02 
1.10 0.23 0.27 -0.01 
1.22 0.25 0.31 0.01 
0.71 0.10 0.11 0.00 

0.50 0.04 0.06 0.00 
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Tabela 19 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo5-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.72 0.11 0.15 -0.02 
0.79 0.10 0.14 0.00 
0.64 0.07 0.11 0.00 
0.78 0.08 0.14 0.01 
0.66 0.06 0.14 0.00 
0.62 0.07 0.11 0.01 
0.57 0.06 0.09 0.00 
0.49 0.05 0.08 0.00 

0.79 0.12 0.17 0.01 
0.63 0.08 0.11 0.00 
0.38 0.03 0.06 -0.01 
0.83 0.14 0.17 0.00 
0.86 0.13 0.17 0.01 
0.36 0.02 0.04 0.00 

 

 

Tabela 20 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo6-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.86 0.12 0.21 -0.01 
1.08 0.16 0.26 0.01 
0.98 0.17 0.19 0.00 
0.92 0.12 0.26 0.01 
0.74 0.08 0.15 0.00 
0.85 0.10 0.18 0.01 
0.95 0.13 0.22 0.00 
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Tabela 21 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo7-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.74 0.12 0.15 0.00 
0.77 0.13 0.16 -0.02 
0.83 0.12 0.20 0.01 
0.79 0.12 0.17 0.01 
0.56 0.08 0.12 -0.01 
0.77 0.15 0.19 0.00 
0.66 0.12 0.13 -0.01 
0.86 0.14 0.18 0.00 

0.60 0.10 0.14 0.01 
0.62 0.09 0.12 0.00 
0.68 0.11 0.15 0.01 
0.77 0.12 0.17 0.00 

 

 

Tabela 22 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo8-BBN. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.85 0.09 0.16 -0.01 

0.85 0.13 0.23 0.01 
1.13 0.18 0.34 0.00 
1.23 0.16 0.33 0.00 
1.05 0.18 0.29 0.02 
0.85 0.13 0.23 -0.01 
1.00 0.19 0.25 0.03 
1.07 0.17 0.32 0.02 
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Tabela 9 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo1-

Ozono. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.65 0.05 0.09 0.00 
0.57 0.04 0.09 0.00 
0.77 0.07 0.12 0.00 
0.94 0.14 0.20 0.00 
0.76 0.06 0.10 0.01 
0.82 0.10 0.18 0.00 
0.60 0.05 0.10 0.00 

0.81 0.09 0.12 0.00 
0.73 0.07 0.14 0.00 
0.55 0.04 0.06 0.00 
0.97 0.12 0.16 0.00 
0.70 0.07 0.12 0.00 
0.78 0.09 0.15 -0.01 
0.73 0.08 0.12 0.00 
0.58 0.04 0.08 0.00 
0.61 0.06 0.08 0.00 

 

 

 

Tabela 10 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo2-

Ozono. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.71 0.08 0.15 0.01 
0.64 0.07 0.09 0.01 
0.64 0.07 0.09 0.00 
0.77 0.08 0.14 0.00 
0.66 0.06 0.09 0.00 
0.89 0.09 0.18 0.01 

0.83 0.08 0.16 0.00 
0.85 0.09 0.17 -0.01 
0.88 0.10 0.17 0.00 
0.60 0.06 0.08 -0.01 
0.70 0.07 0.15 0.01 
0.70 0.06 0.11 0.00 
0.69 0.08 0.11 0.01 
1.08 0.17 0.26 -0.01 
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Tabela 11 – Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo3-

Ozono. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.89 0.12 0.23 0.01 
0.92 0.20 0.23 0.02 
0.71 0.07 0.12 0.00 
0.95 0.14 0.20 0.00 
0.71 0.08 0.14 0.00 
0.87 0.08 0.19 0.01 
0.68 0.07 0.15 0.01 

 

 
 

Tabela 12– Propriedades geométricas da secção medial das diáfises do Grupo4-

Ozono. 

 

Área 
(mm2) 

Jxx  
(mm4) 

Jyy   

(mm4) 
Jxy  

(mm4) 

0.66 0.06 0.13 0.00 
0.91 0.16 0.24 -0.01 
1.02 0.16 0.23 0.01 
0.73 0.09 0.15 -0.01 
0.96 0.14 0.24 0.00 
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