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PREFÁCIO 

Este livro contém os resumos dos artigos apresentados no 5° Congresso Nacional de Biomecânica 
(CNB2013) que decorreu no "Fórum de Arte e Cultura de Espinho" na cidade de Espinho 
(portugal), entre os dias 8 e 9 de Fevereiro de 2013. 

No campo da Biomecânica, o Congresso Nacional de Biomecânica é o mais prestigiado encontro 
científico periódico organizado em Portugal. Investigadores, alunos e clínicos apresentam e discutem 
o que de mais proeminente e significativo tem vindo a ser desenvolvido neste campo da ciência. 
Desde 2005 que o evento é bienalmente realizado, tendo sido denominado por "Encontro 1 
Biomecânica" o primeiro congresso organizado em Martinchel na cidade de Abrantes no ano de 
2005. O segundo congresso, o "2° Encontro Nacional de Biomecânica 2007" decorreu em Évora 
em 2007. A terceira edição do evento decorreu na cidade de Bragança em 2009, tendo nessa altura 
recebido a denominação de "3° Congresso Nacional de Biomecânica 2009". Em 2011 a cidade de 
Coimbra acolheu o evento, com o título "4° Congresso Nacional de Biomecânica 2011 ". 

Na presente edição do Congresso Nacional de Biomecânica foram submetidos um total de 179 
trabalhos, dos quais 153 foram aceites para apresentações orais, distribuídas por um total de 24 
sessões temáticas. O s trabalhos submetidos envolveram autores de 8 países, o que representa 
um passo importante para a internacionalização do Congresso Nacional de Biomecânica. De 
salientar também a diversidade dos temas abordados nas contribuições submetidas no âmbito 
da Biomecânica, incluindo biomecânica dos tecidos, biomecânica ortopédica, biomecânica de 
reabilitação, biomecânica oro facial, biomecânica do crânio e coluna, biomecânica cardiovascular, 
biofluidos e hemo dinâmica, biomecânica respiratória, biomecânica do sistema músculo-esquelético, 
biomecânica da lesão/ impacto, biomecânica ocupacional, biomecânica desportiva, cirurgia assistida 
por computador, engenharia dos tecidos, mecanobiologia, biomateriais, biomecânica experimental 
e biomecânica computacional, o que salienta a multidisciplinaridade desta área do conhecimento. 

Os organizadores do CNB2013 gostariam de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos 
os Patrocinadores pelo suporte recebido, a todos os membros do Comité Científico pela cooperação 
e a todos os autores e participantes por terem submetido e partilhado o seu trabalho. Por último, 
os organizadores agradecem à Sociedade Portuguesa de Biomecânica pelo privilégio de organizar a 
presente edição do Congresso Nacional de Biomecânica e por todo o apoio prestado. 

Espinho, 8 de fevereiro de 2013 

O Comité Organizador 

Renato M. Natal Jorge 
João Manuel RS. Tavares 

Jorge Américo de Oliveira Pinto Belinha 
Marco Paulo Lages Parente 

Pedro Alexandre Lopes de Sousa Martins 
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-ÁLISE BIOMECÂNICA DAS FRATURAS DO FÉMUR: ESTUDO 
LIMINAR DE UMA HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA 

. G. A. Fernandes1, Daniel N. Rocha2, Jorge V. L. Silva3, Elza M. M. Fonseca4, 

os P. Barbosé 

- -...Iogia Biomédica, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal,' mariagoreti-fCrnandeS@hotmail.com 
..mdode Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil,' danielnr.mecatronica@gmail.com 

de Tecnologia da Informação Renato Archer, Brasil,jorge.silva@cti.gOv.br 
".:iíZr.aO/et/to de Mecânica Aplicada, Instittlto Politécnico de Bmgança, Portugal,' ejónseca@ipb.pt 
~de Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil,·pinotti@ufmg.br 

as Chave: Biomecânica, Fratura, Fémur, Prótese, Haste intramedular bloqueada 

sumo: O principal o,?jetivo deste estudo é incidir na análise biomecânica das fraturas do fémur e no projeto de 
es femorais. O estudo efetuado teve o acompanhamento clínico de cir.urgias à diáfise do fémur, em hospitais 

:da1izados no Brasil. Será apresentado um estudo preliminar de uma haste intramedular bloqueada para análise 
rjunto biotnecânico osso-implante. 

rrodução 

:raturas diafisárias do fémur estão entre 
::m.is comuns na clínica ortopédica. São 
- graves, decorrentes de forças violentas e 

. , na maioria das vezes de acidentes de 
energia, como acidentes de carro, moto, 
~lamento e quedas de altura, envolvendo 

=21ente jovens adultos, [1]. No tratamento 
~ úpo de fraturas existem diferentes técnicas 
~~os tipos de implantes que podem ser 

dos para a sua estabilização. No entanto, 
.=mtável que a escolha do melhor implante 
- esteja influenciada pela preferência e 

'ência pessoal do cirurgião, bem como 
. disponibilidade de implantes, instrumentos 
~ens intra-operatórias adequadas para a 
=ação da osteossíntese, [2], Em hospitais 

Brasil é muito comum o uso de hastes 
edulares bloqueadas e fresadas na fixação 

~ tipo de fraturas. D esta forma, procurou-se 
volver um estudo que avalie a biomecânica 

conjunto osso-implante, seguindo o 
:::lpanhamento clínico de cirurgias à diáfise 
_-'ruur em hospitais especializados no Brasil, 

vista à obtenção da melhor forma da 
e atendendo ao seu desempenho, 

_ O tecido ósseo 

-ecido ósseo, principal componente do 
a esquelético, é definido em cinco níveis 

, quicas (a macroestrutura, a microestrutura, 

a sub-microestrutura, a nanoestrutura e a 
sub-nanoestrutura) que interagem entre si 
para o correto funcionamento de diversas 
funções. As fraturas ósseas são o resultado 
de uma sobrecarga única ou múltipla, com 
uma magnitude que excede o limite suportado 
pelo osso e ocorrem dentro de uma fração de 
wn milissegundo. Existem vários sistemas de 
classificação que tentam descrever e identificar 
os tipos de fraturas que podem ocorrer numa 
determinada região específica do osso. No 
presente estudo optou-se pela classificação 
desenvolvida por Maurice E . Muller [3], que 
organiza as fraturas de cada segmento ósseo 
(proximal, central e distaI) em três tipos 
diferentes (A, B e C) de acordo com a gravidade 
da lesão, figura 1. 
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Fig, 1 Classificação das fraturas segundo AO [2]. 
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3 Conjunto osso e haste intramedular 
bloqueada 

No presente trabalho é apresentado o 
acompanhamento cirúrgico do tipo de fraturas 
referidas, num centro hospitalar de Itabira, 
Brasil (Hospital Nossa Senhora das Dores). A 
cirurgia acompanhada, num paciente do género 
masculino com 23 anos de idade, registava uma 
fratura exposta e interna na diáfise do fémur 
no membro inferior direito proveniente de um 
acidente de moto. O tratamento da fratura foi 
feito com a inserção de uma haste intramedular 
bloqueada, com fresagem do canal medular, As 
imagens apresentadas na figura 2 são relativas 
às radiografias do paciente, antes e após a 
colocação da haste. 

Fig. 2 Fratura diafisária do fêmur e vista pós- opera
tória da fratura após a inserção da haste intramedular 
(no Brasil). 

A haste intramedular bloqueável femoral 
para aplicação numa fixação óssea pode ser 
visualizada na figura 3. Possui um corpo 
cilíndrico, dois orifícios proximais e dois 
orifícios distais para bloqueio através de 
parafuso ósseo. 

Fig. 3 Haste intramedular (Hexagon) e modelo CAD. 

Utilizando as dimensões de uma haste com 
diâmetro de 11 [mm] e comprimento 360 [mm] 
foi gerado um modelo CAD em SolidWorks, 
figura 3. Este modelo será posteriormente 
utilizado em conjunto com um biomodelo de 
um fémur de um adulto com fratura exposta, 
desenvolvido no Centro de Tecnologia da 
Informação, Renato Archer. Será efetuada 
uma análise por elementos finitos ao conjunto 
osso-implante submetido à compressão . Os 
resultados apresentarão as tensões equivalentes 
desenvolvidas no conjunto em estudo, 
permitindo a visualização junto à zona de 
furação, considerada como a mais crítica em 
estudos efetuados a modelos com geometrias 
aproximadas [4]. 
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