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 A evolução dos softwares e modelos computacionais nestas últimas décadas tem 
contribuído muito para o desenvolvimento de produtos na área médica. A crescente interface 
entre medicina e engenharia biomédica tem exigido modelagens mais complexas, principalmente 
quando se trata de próteses ou implantes inseridos em estruturas ósseas tais como mandíbulas, 
juntas, fêmur, tíbia, húmero. Por outro lado, estes modelos devem ser aferidos para descrever 
fielmente o comportamento biomecânico, quando substitui a função de um membro real. Este 
presente trabalho teve como objetivo modelar a estrutura óssea, através de um modelo numérico 
de Elementos Finitos. A finalidade é evoluir na modelagem e análise do comportamento destas 
estruturas biomecânicas, quando submetidas a esforços externos. A tíbia de coelhos foi utilizada 
na avaliação do modelo numérico. Observou-se que o modelo numérico de Elementos Finitos 
consegue representar bem o comportamento da estrutura óssea. Estas modelagens são bastante 
úteis e eficientes nas análises de estruturas biomecânicas, especialmente no desenvolvimento de 
produtos como próteses médicas.   
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1. Introdução 
 

Desde as primeiras pesquisas de BRANEMARK, a implantodontia pode ser considerada 
uma das especialidades que mais tem se desenvolvido dentro da Odontologia, principalmente 
depois da introdução dos chamados implantes osseosintegráveis de titânio a partir de 1969.     

ALBREKTSSON et al (1981), tentaram definir o conceito de osseointegração como sendo 
o contato direto do tecido ósseo com a superfície de um implante em plena função ao nível de 
microscopia óptica , sem interposição de tecido fibroso. 

Este conceito tem se modificado ao longo dos anos por diversos autores. BRANEMARK; 
ZARB; ALBREKTSSON, por exemplo , em 1985, o redefiniram como uma conexão direta 
estrutural e funcional entre o osso vital organizado e a superfície de um implante submetido à 
carga mastigatória . Tal nova definição foi criticada , pois não indica o nível de resolução deste 
contato direto e nem inclui os seus limites mínimos para justificar o fenômeno. 

Neste contexto, o método matemático denominado de elementos finitos vem auxiliar na 
simulação de condições aonde o método invasivo para aplicação de implantes é inacessível ou 
mesmo improvável se ser executado.  
 Na medicina as aplicações de engenharia computacional têm infinitas finalidades, como 
por exemplo, no auxílio em cirurgias controladas com precisão, no mapeamento de imagens 
médicas identificando possíveis problemas estruturais em tecidos, na avaliação de esforços em 
estruturas ósseas e próteses, na análise estatística de procedimentos clínicos, entre outras 
aplicações. 
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 O Método dos Elementos Finitos (MEF) tem sido uma das ferramentas da engenharia com 
maior potencial nessas aplicações biomecânicas.  
 Em princípio a aplicação do MEF para solução de problemas estruturais em próteses, é 
bastante apropriada, pois as análises de uma estrutura de prótese podem ser desenvolvidas de 
forma semelhante às avaliações feitas em análise de tensões de estruturas mecânicas. 
 Por outro lado, alguns problemas inerentes ao processo de construção do modelo de 
Elementos Finitos trazem dificuldades na análise. Um problema importante é a criação do 
modelo com formas muito complexas. A precisão da análise é melhor quanto mais próximo o 
modelo se aproxima da estrutura real. O modelo do conjunto biomecânico prótese e osso, por 
exemplo, pode ser dividido em duas partes distintas, que sejam, a prótese propriamente dita e a 
região do osso onde a prótese está instalada.    
 As modelagens de estruturas mecânicas podem ser feitas em modelos bi e tridimensionais. 
Com o aprimoramento dos aplicativos de análise por Elementos Finitos, muitos casos passaram a 
ser avaliados através de modelos tridimensionais, os quais são muito mais eficientes e próximos 
das condições físicas reais. Nas avaliações tridimensionais procura-se soluções que são difíceis 
de serem representadas e interpretadas em modelos bidimensionais. Em muitos casos, pode-se 
incluir mais detalhes do problema biomecânico quando são utilizados modelos tridimensionais.  

Em relação às dificuldades em avaliar as condições ósseas de cada paciente, muitas 
análises concentram-se na própria prótese. Avalia-se a disposição dos implantes, características 
da infra-estrutura e dimensões dos componentes mecânicos da prótese.  
 É importante observar que os modelos tridimensionais viabilizam a análise do conjunto 
estrutural por completo e permitem observar as solicitações que ocorrem simultaneamente em 
todos os componentes da prótese. Nessas avaliações pode-se verificar a distribuição de tensões 
entre cada componente da prótese ou a interação entre eles.  
 Face a esta dificuldade em incluir as análises da estrutura óssea, observa-se na bibliografia 
um grande esforço na determinação das características físicas da região óssea. Porém, algumas 
dificuldades permanecem para a determinação das características físicas do osso no que se refere 
à sua geometria. Tem-se a necessidade de utilização de procedimentos específicos para construir 
o modelo geométrico do osso. Novamente, os recursos computacionais existentes podem ser 
aplicados para facilitar as tarefas de determinação das características ósseas.  As técnicas de 
reconstrução de imagens tridimensionais e geometria computacional podem ser consideradas os 
mais atuais destes procedimentos. Com eles pode-se obter uma aproximação da forma geométrica 
do osso a fim de constituir o modelo de Elementos Finitos que será analisado em conjunto com o 
modelo da prótese.   
 No desenvolvimento de produtos biomecânicos , como por exemplo próteses médicas, 
deve-se ter sempre em mente a importância da simulação e modelagem de tais produtos, pois 
permitem a avaliação do comportamento estrutural dessas próteses quando substituem a função 
de uma parte do organismo. A modelagem e simulação permitem uma análise detalhada e 
validação do elemento proposto, permitindo uma possível otimização no projeto da prótese a ser 
fabricada. 
 A avaliação e desenvolvimento desses produtos biomecânicos necessitam de análises 
estruturais e modelagens para avaliar sua resistência mecânica, principalmente quando 
submetidas a esforços externos. Neste trabalho é feita a validação do modelo de uma estrutura 
óssea, onde se pode verificar o comportamento estrutural de um osso que recebeu um implante 
cirúrgico. Verifica-se assim a capacidade do modelo computacional de Elementos Finitos, em 
representar o comportamento biomecânico da estrutura óssea. Uma tíbia de coelho quando foi  
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utilizada para representar a estrutura óssea, e o comportamento estrutural do osso foi verificado, 
quando este é submetido a um carregamento transversal. 
 Das observações feitas anteriormente parece nítido que as ferramentas aplicadas em 
Engenharia, tais como modelos numéricos de Elementos Finitos, são potencialmente úteis e 
eficientes quando utilizadas nas análises de estruturas biomecânicas, e podem ser aplicadas para o 
desenvolvimento de produtos como próteses médicas.    

 
 

2. Revisão Bibliográfica 
 
 

PRENDERGAST, P. J. (1997), em artigo, tentou revisar a literatura sobre modelagem de 
Elementos Finitos (EF) em três áreas da biomecânica: análise do esqueleto, análise e projeto de 
aparelhos ortopédicos e análise de crescimento do tecido, remodelagem e degeneração.  

É mostrado que o método aplicado ao osso e tecido mole têm permitido aos pesquisadores 
rever as deformações de estruturas músculo-esqueletais e a explorar estímulos biofísicos dentro 
dos tecidos a nível celular. No próximo passo, a contribuição de modelagem por elementos 
finitos ao entendimento científico da substituição da junta é revista. Finalmente é mostrado que 
incorporando modelos de elementos finitos a procedimentos de computador iterativos, processos 
biológicos adaptativos podem ser simulados abrindo e excitando o campo de pesquisa por 
permitir aos cientistas testar regras propostas ou algoritmos para crescimento do tecido, 
adaptação e degeneração. Estes algoritmos têm sido usados para explorar a base mecânica de 
processos tais como remodelamento do osso, cura de fraturas e osteoporose. 

De acordo com ZANNONI, C. et al (1998), tomografia computadorizada (CT) de raio-X é 
capaz de fornecer informação detalhada sobre a geometria e densidade mineral de estruturas do 
esqueleto. Tais dados precisos são de grande interesse em estudar os efeitos de implantes 
ortopédicos sobre comportamento adaptativo do osso in vivo. Implantes metálicos, entretanto, 
geram artefatos, tipicamente visto como estouro de estrela. Estes artefatos podem degradar as 
potencialidades de imagens CT de fornecer informação precisa sobre a geometria e densidade 
mineral de estruturas de osso. O objetivo deste trabalho foi investigar a possibilidade de 
desenvolver modelos de elementos finitos (FEM) do fêmur humano após artroplastia da junção 
de quadril usando imagens de CT adquiridas diretamente após a cirurgia. A capacidade de 
modernos escâners de CT para reconstruir precisamente a geometria de seção transversal de liga 
de titânio nas hastes protéticas da junção de quadril foi primeiramente investigada. Um novo 
procedimento de medir lidando com a geometria de hastes reais foi desenvolvido e sua precisão 
avaliada. Segundo, os artefatos gerados por uma haste protética sobre a densidade radiológica do 
osso foram analisados, e seus efeitos sobre a avaliação de propriedades de material FEM foram 
estimados. Resultados mostraram que imagens de CT fornecem informação precisa sobre a 
geometria do metal da haste. Um erro médio de 0,45mm foi estimado na reconstrução na 
geometria da seção transversal da haste. Em relação à estimação da densidade do osso ao redor 
do implante, foi observado que o efeito dos artefatos de metal sobre a densidade do tecido torna-
se zero a uma distância de 2mm do implante. 

Segundo ULRICH, D. et al (1998), foi investigado se a análise de elementos finitos do 
osso trabecular de humanos baseados na arquitetura de imagens de 168 mícrons podem fornecer 
informações relevantes sobre características mecânicas do osso. Três amostras de ossos 
trabeculares humanos, uma tomada da cabeça femoral, uma da espinha lombar, uma da iliac 
crest(tipo de osso do quadril), foram escaneadas com tomografia micro-computadorizada usando 
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uma resolução de 28 mícrons. Depois da reconstrução a resolução foi corrigida para 168 mícrons. 
Primeiro, todas reconstruções foram diretamente convertidas para modelos de elementos finitos 
construídos de elementos hexaedrais. 

LIN, C. L. et al (1999), em seu estudo, desenvolveu modelos de malhas tridimensionais 
para elementos finitos para objetos irregulares geométricos, para isto requereu uma grande 
quantidade de esforço manual, portanto limitando a aproximação tridimensional para análise 
estrutural dentária. Um procedimento automático que pode ser usado para gerar uma malha de 
elementos finitos tridimensional para o segundo pré-molar maxilar foi desenvolvido. 
Primeiramente, um segundo pré-molar encaixado foi cortado e escaneado paralelo à superfície 
oclusal. Um sistema de processamento de imagens foi desenvolvido para detectar os contornos de 
diferentes materiais dentro de cada seção. Um programa de geração automática de malhas foi 
usado nestes contornos para criar elementos tetraédricos baseados sobre o movimento dos nós da 
aproximação de cubos uniformes. Seis modelos de malha do segundo pré-molar com diferentes 
tamanhos de modelos usando modelos lineares e quadráticos foram analisados . Energia de 
deformação e tensões de Von Mises foram revistas para convergência nas regiões da coroa 
dentária.        

No trabalho de BEEK, et al (2000), um modelo tridimensional de elementos finitos do 
disco articular da junta temporomandibular humana foi desenvolvido. A geometria da cartilagem 
articular e superfícies do disco articular na junta foi medida usando um aparelho magnético. 
Primeiro, funções polinomiais foram ajustadas através de coordenadas destas medidas dispersas. 
Depois, a descrição polinomial foi transformada em uma descrição triangular para permitir 
aplicação de uma malha automática. Finalmente, uma malha de elementos finitos do disco 
articular foi criada preenchendo a geometria com elementos tetraédricos. As superfícies 
articulantes da mandíbula e crânio foram modeladas por trechos quadrilaterais. A malha de 
elementos finitos e os trechos foram combinados para criar um modelo tridimensional em cujo 
deslizamento irrestrito do disco entre as superfícies articulantes foi permitido. Simulação da carga 
estática da junta na posição de mandíbula fechada previu que as distribuições de tensão e 
deformação fossem localizadas primariamente na zona intermediária do disco articular com os 
altos valores na parte lateral. Além disso, foi previsto que deformações consideráveis ocorreram 
para relativamente pequenas cargas de junta e que relativamente grandes variações na direção da 
carga de junta tenha pequena influência sobre a distribuição das deformações.        

JOSHI, M.G. et al (2000) afirmaram que a distribuição de tensão natural no fêmur é 
significantemente alterada depois artroplastia de quadril total (THA). Quando um implante é 
introduzido, levará uma porção da carga, causando uma redução de tensão em algumas regiões do 
osso remanescente. Este fenômeno é comumente conhecido como tensão de proteção. Em 
resposta ao meio mecânico modificado o osso protegido remodelará de acordo com a lei de 
Wolff, resultando em uma perda de massa do osso através do processo biológico chamado 
reabsorção. Reabsorção pode, no caso, causar ou contribuir para a frouxidão da prótese. O 
problema é particularmente comum entre receptores jovens de artroplastia de quadril. Este estudo 
explora a hipótese que através do reprojeto, uma prótese de quadril total pode ser desenvolvida 
para reduzir substancialmente a tensão de proteção. Primeiro, nós descrevemos o 
desenvolvimento de uma nova prótese de quadril femoral projetada para aliviar este problema 
através de uma nova geometria e sistema de fixação proximal. Uma comparação numérica com 
uma prótese intramedular convencional bem como outra prótese fixada proximalmente, 
recentemente desenvolvida por Munting e Verhelpen é apresentada. Os resultados mostram que o 
novo projeto produz um estado de tensão mais fisiológico no fêmur proximal. 
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 LAPEER, R.J.A.,  PRAGER, R.W  (2000) objetivaram em estudo construir um modelo de 
malha de um crânio de recém-nascido para análise de elementos finitos a fim de estudar sua 
deformação quando sujeitas a forças durante a gestação. O estado atual de tecnologia de imagens 
médicas alcançou um nível que permite a visualização precisa e recobrimento de forma de órgãos 
biológicos e partes do corpo. Entretanto, um número suficientemente grande de imagens médicas 
não pode ser sempre obtida , devido freqüentemente a razões práticas e éticas , e o requerimento 
para recobrir a forma do objeto biológico de interesse deve ser encontrado por outros meios. Este 
é o caso para o crânio de recém-nascido. Um método para recobrir a forma tridimensional de 
duas imagens de atlas ortogonal do objeto de interesse e um objeto homólogo é descrito. Este 
método é baseado em marcos combinantes e curvas de imagens ortogonais do objeto de interesse 
com marcos correspondentes e curvas sobre  o homólogo ou objeto-“máster” que é totalmente 
definido no espaço tridimensional. Na base deste conjunto de marcos correspondentes, uma 
função spline thin-plate pode ser derivada de urdidura (warp) do espaço objeto máster para o 
espaço objeto slave. Este método é aplicado para recobrir a forma 3D de um crânio de recém-
nascido. Imagens de planos de visão-ortogonais são obtidas de um Atlas . O objeto homólogo é 
um crânio adulto, obtido de imagens de tomografia computadorizada (CT). Depois do 
recobrimento de forma, um modelo de malha do crânio de recém-nascido é gerado. 

MATILLA, P. (2000), realizou pesquisa para esclarecer se uma dieta de xilitol afetaria a 
reabsorção , estrutura e as propriedades biomecânicas ósseas de ratos saudáveis e se a mesma 
dieta poderia oferecer alguma prevenção contra o aumento da reabsorção , diminuição do 
trabeculado e enfraquecimento biomecânico de ossos de ratos com osteoporose induzida 
experimentalmente . O autor verificou uma redução de reabsorção óssea em ratos machos 
saudáveis de 3 meses e protegeu de maneira estatiticamente significante contra o aumento de 
reabsorção em ratas de 3 meses ovariectomizadas, de acordo com a medida da excreção urinária 
de H3 , após a administração de H3 tetraciclina pré-marcada. Além disso, um aumento do volume 
do trabeculado ósseo foi observado na porção proximal das tíbias de ratos machos saudáveis de 4 
meses após um mês de alimentação com xilitol, assim como houve uma significativa proteção 
contra a diminuição do trabeculado em ratas com 6 meses de idade ovariectomizadas após um 
período de 3 meses sob alimentação com o mesmo produto. Um desenho contendo um esboço do 
teste de flexão por três pontos capturado do artigo pode ser visto na figura 1. O autor concluiu 
que os resultados reforçam a hipótese de que a administração oral de xilitol protege contra a 
progressão da osteoporose experimental. Tal dieta foi efetiva tanto no incremento da massa óssea 
em ratos machos, assim como preveniu perdas ósseas em ratas submetidas à remoção do ovário, 
parecendo ser uma interessante alternativa na pesquisa de novas opções de prevenção desta 
doença.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Teste de flexão por três pontos aplicado em tíbias de ratos na verificação da resistência óssea. 
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 SCHMITT, J. ; MEIFORTH, J. ; LENGSFELD, M. (2001) afirmaram que osteotomias 
intertrocantéricas do fêmur proximal são usadas para melhorar a anatomia e função da articulação 
do quadril em um bom número de doenças ortopédicas. Para investigar os aspectos geométricos e 
biomecânicos do projeto pré-operativo criou-se um grupo de programas para automaticamente 
executar uma simulação de osteotomias intertrocantéricas em um modelo tridimensional de 
elementos finitos do fêmur proximal humano baseado em tomografia computadorizada (TC) e 
usando elementos uniformes em formato de tijolo. Para eliminar os artefatos resultantes da 
superfície irregular dos elementos tijolo, a cabeça femoral foi representada por uma cabeça 
baseada em tetraedros que incluía uma camada de cartilagem e uma zona cortical subcondral. A 
aplicabilidade do procedimento foi testada por realizar um estudo paramétrico usando um modelo 
criado das TC tomadas in vivo, aplicando individualmente condições de força calculada pela 
situação exemplo de uma perna. Encontrou-se uma grande influência do ângulo da osteotomia 
sobre a tensão observada na cartilagem da cabeça femoral, especialmente em uma situação com 
contimento insuficiente da cabeça femoral. O modelo apresentado aqui é uma ferramenta 
biomecânica para simular osteotomia trocantérica especificamente em pacientes para um melhor 
entendimento dos efeitos de tais operações no caso individual. O projeto aberto dos programas 
descritos permite futura interface com navegação cirúrgica e sistemas de robôs. 

KEYAK, J. H.  et al (2001), em estudo, verificaram que modelos de elementos finitos 
(EF) do fêmur proximal são freqüentemente usados para estudar fratura de quadril. Para 
interpretar o resultado destes modelos, é importante saber se os modelos precisamente predizem o 
local e/ou tipo da fratura. Este estudo avaliou a habilidade de geração automaticamente, modelos 
de elementos finitos lineares do fêmur proximal baseados em imagens de tomografia 
computadorizada (TC) para predizer o local e tipo de fratura. A modelagem por elementos finitos 
e testes mecânicos de 18 pares de fêmurs humanos foram realizados sob duas condições de carga, 
uma simulando um impacto de uma queda e outra similar a carga na junção durante a postura de 
membro único. Os modelos de EF corretamente previram que somente fraturas cervicais 
ocorreram na configuração da postura. Para a configuração de queda, EF previu e tipos de fratura 
reais apareceram em 11 dos 14 casos que podiam ser comparados. Estes resultados fornecem 
evidência que modelos de EF baseados em TC do fêmur proximal pode prever o local da fratura e 
tipo de fratura com moderada exatidão. 

JÄMSA, T. et al (2002) verificaram em estudo que a osteopetrose é uma doença 
metabólica do osso com densidade do esqueleto crescente radiograficamente e com aumento do 
risco de fratura. Estudos experimentais com mutações osteopetróticas de rato mostraram 
crescente densidade do osso e decrescente resistência do osso. Avaliaram-se as propriedades do 
tecido do osso com nanoidentação em três mutações osteopetróticas no rato para testar a hipótese 
que reduziu a reabsorção no osso nestes resultados de mutações em reduzir as propriedades do 
tecido do material do osso. Nenhuma diferença significante no módulo de elasticidade ou dureza 
foi achada entre mutantes osteopetróticos e suas normais fêmeas em qualquer dos três grupos. 
Isto indicou que as propriedades do tecido do material do osso não mudaram significativamente 
na osteopetrose, até se a resistência mecânica caiu ao nível macroscópico. 
 OHNISHI, I. et al (2003) desenvolveram uma técnica para criar uma fratura de pescoço 
femoral reproduzível in vitro usando coelhos machos de 5 meses de idade de séries JW/CSK. 
Força de atenuação de um material amortecedor desenvolvido recentemente foi também avaliada 
usando este modelo. Dez pares de fêmur com pequenos desvios no comprimento e peso foram 
retirados e limpos. Qualquer direito ou esquerdo de cada par dos espécimes foi selecionado 
aleatoriamente e colocado dentro do grupo de controle ou experimental, ambos contendo igual 
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número de fêmurs direito e esquerdo. Os espécimes foram colocados em uma placa em forma de 
L e encaixados em uma resina da diáfise proximal para o fim distal tal que mantenha uma posição 
consistente do fêmur. Eles foram montados e fixados sobre um pedestal num plano angular de 20 
graus. O teste de impacto de carga foi conduzido usando um martelo de impacto que caía de uma 
altura de 3 centímetros. A carga de impacto era aplicada sobre a cabeça femoral. Para os 
espécimes no grupo experimental, forças de impacto atenuadas foram carregadas através do 
material amortecedor, mas aqueles do grupo controle foram sujeitos a forças diretamente 
transmitidas sem o material. Nenhum dos espécimes que foram expostos à força de impacto 
através do material de amortecimento (grupo experimental) sustentou fratura macroscopicamente.      

BEILLAS, P. et al (2004), em estudo recente, afirmaram que muitos modelos de 
elementos finitos têm sido desenvolvidos para estimar a resposta mecânica para estruturas 
internas de juntas, onde a medição direta ou indireta in vivo é difícil ou impossível. A qualidade 
das predições feitas por estes modelos é grandemente dependente da qualidade dos dados 
experimentais (isto é, carga, deslocamento)  usados para manejá-los. Problemas numéricos têm 
sido desenvolvidos na literatura quando usando técnicas implícitas de elementos finitos para 
simular problemas que envolvem contatos e grandes deformações. Neste estudo, uma única 
estratégia foi desenvolvida combinando grande precisão na cinemática in vivo tridimensional e 
um modelo de elementos finitos do membro inferior baseado em técnicas explícitas de elementos 
finitos. O método apresenta uma técnica analítica aplicada a uma condição de carga dinâmica . A 
validação do modelo do membro inferior focou na resposta do modelo inteiro e na junta do joelho 
em particular para a cinemática imposta in vivo femoral 3D e forças de reação do solo.  

Segundo pesquisa de FISCHER, H. et al (2004), as pontes dentais feitas de materiais 
polímeros revelam baixa capacidade de carga. No estudo analisaram-se possíveis melhoras da 
capacidade de carga de pontes dentais baseadas em polímeros reforçados por barras cerâmicas 
incorporadas. Análise de elementos finitos (EF) foi realizada para estudar a distribuição de tensão 
provocada pelo processo de mastigação no material da ponte. Na parte experimental do estudo, a 
carga de fratura das pontes dentais com e sem o reforço da barra cerâmica foi avaliada. Tensões 
críticas ocorrem na área de conector entre intermediário(abutment) e porção da ponte (pontic) das 
pontes sem a barra de reforço. Uma barra cerâmica moldada adequadamente incorporada à ponte 
baseada em polímero pode reduzir significativamente estas tensões críticas. A carga de fratura da 
ponte foi aumentada de 515 para 1603 N pelo reforço na barra. Concluiu-se pelo estudo que uma 
barra cerâmica pode significativamente melhorar a capacidade de carga de uma ponte dentária 
baseada em polímeros.  A análise por EF e experimental revelou que o projeto detalhado da barra 
cerâmica é de importância decisiva para a efetividade do reforço cerâmico sugerido. 

De acordo com BAGHDADI , L.; STEINMAN, D. ; LADAK, H. M.(2005) ,  o método de 
elementos finitos(EF) é comumente usado em engenharia biomédica para simular o 
comportamento de estruturas biológicas devido à sua possibilidade de modelar formas complexas 
em uma maneira especifica. Entretanto, gerar malhas de elementos finitos de imagens médicas 
permanece uma dificuldade. Apresentou-se uma técnica baseada em moldes para gerar semi-
automaticamente malhas de Elementos Finitos que é aplicável a estudos prospectivos de 
pacientes individuais em cujas malhas de EF precisam ser geradas de escaneamentos da mesma 
estrutura tomadas em diferentes pontos no tempo para estudar os efeitos da progressão/regressão 
de doenças. Nesta aproximação de malha baseada em moldes, a linha de base de malha 
volumétrica é manualmente alinhada com as imagens de continuação. A superfície triangular da 
malha é então automaticamente deformada para ajustar-se ao contorno do órgão de que foi obtida 
a imagem. Os nós da superfície deformada são então suavizados usando o algoritmo de 
suavização de Laplace para corrigir a distorção de triângulos (nós da superfície) e então preservar 
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a qualidade de triângulos. Finalmente, os nós internos da malha são suavizados para corrigir 
elementos tetraédricos distorcidos e então preservar a qualidade de elemento tetraédrico. Esta 
aproximação baseada em moldes é mostrada a ser como exata e precisa como a técnica anterior 
usada pelo nosso grupo, enquanto preserva a qualidade do elemento e volume.  

PODNOS, E. et al (2006) , em estudo, realizaram o estudo de elementos finitos da prótese 
de borracha-silicone para a junta metacarpofalangeal da mão. Baseado em dados experimentais , 
um modelo material que incorpora dados de teste avaliados para diferentes estados de tensão foi 
escolhido e calibrado. Modelos de elementos finitos para três próteses de junta de silicone 
comercialmente disponíveis foram desenvolvidas. Todos modelos incorporaram o mesmo modelo 
material e permitiam grandes deformações. Estes modelos foram validados de encontro aos dados 
experimentais e analisados sob condições de carga demandadas. Resultados tais como 
comportamento não-linear do material, dependência sobre a história de carga e grandes 
deformações perto da formação do enrugamento na área de dobradiça (hinge) da junta claramente 
mostram a necessidade e importância de usar multi-estados de tensão de modelos de material não 
linear e contabilizando para grandes deformações.     
  
3. Materiais e Métodos 
 
 O material utilizado foi um computador com processador Intel Pentium 4 2.4 GHz com 
memória de 524 MB.  
 Para a modelagem da tíbia e do suporte realizado no ensaio de flexão por 3 pontos, 
utilizou-se o software Ansys 8.0 da ANSYS INCORPORATED.     
 Para a geração do modelo tridimensional foi realizada uma série de medições ao longo do 
comprimento da tíbia. As medições foram obtidas a cada 5 mm do comprimento do osso.  

Chegou-se ao modelo tridimensional final utilizando elementos tetraédricos de 10 nós do 
tipo Solid 92 no software ANSYS 8.0 . 

De acordo com PITHIOUX,M.(2002), o módulo de elasticidade ou módulo de Young do 
osso cortical da tíbia foi de 6,28*109 Pa e a razão de Poisson adotada foi de 0,3. O material do 
osso foi adotado como sendo estrutural, linear, elástico e isotrópico.  

A malha gerada por Elementos Finitos teve como restrições os pontos de aplicação do 
suporte a uma distância de 25 milímetros do implante tanto à esquerda como à direita do mesmo. 
A carga foi aplicada exatamente nos nós aonde se encontra o implante, tudo de acordo com o 
experimento feito por Dekon(2004).  
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Figura 2 – Suporte utilizado no ensaio feito por DEKON (2004). 

   
 
 Figura 3 – Tíbia modelada por Elementos Finitos- malha gerada . 
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 Figura 4 – Condições de contorno aplicadas na modelagem- restrições e carregamento. 
 

 
 Figura 5 – Analise de tensões após o carregamento. 
  
4. Resultados  
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 O volume geométrico tridimensional obtido da tíbia de coelho no Ansys foi considerado 
bastante similar ao osso real, considerando-se a complexidade da geometria do mesmo. A fratura 
da tíbia foi simulada com bastante precisão, após a aplicação da carga. As tensões ocorreram de 
maneira mais acentuada na região ao redor do implante(regiões em vermelho e laranja) devido ao 
carregamento ser aplicado em cima do implante através de carregamento por 
pressão(aproximadamente 103,94 N/mm2).      
 
 
5. Conclusão 
 
 Conclui-se que o método dos Elementos Finitos, através de softwares como o Ansys, é 
uma ferramenta matemática que auxilia na geração de volumes geométricos complicados e 
irregulares , tais como ossos de animais, humanos , dentes humanos, e outras formas. O objetivo 
do trabalho foi alcançado , visto que a modelagem da tíbia representou com precisão a estrutura 
biomecânica real. 
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