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RESUMO

REIFF, R.B.M. Estudo comparativo de propriedades biomecânicas da

porção central do tendão de Aquiles congelado e a fresco. São Paulo, 2003.

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Métodos de armazenamento de aloenxertos têm sido questionados como

capazes de alterar certas características mecânicas dos tecidos. Com o objetivo

de analisar a influência do fenômeno de congelamento e do tempo de

armazenamento sobre as propriedades biomecânicas de tendões, os autores

estudaram 40 tendões de Aquiles obtidos de 20 cadáveres humanos com idade

média de 41,95 anos, variando de 31 a 54 anos, sendo 17 do sexo masculino e

três do sexo feminino. De cada cadáver foram retirados dois tendões, sendo que

um foi testado a fresco e o contralateral congelado a – 85o C em freezer elétrico,

durante um período de seis ou 12 semanas. Os tendões foram divididos em quatro

grupos, em função do tempo de congelamento. O grupo de tendões congelados

durante seis semanas e seus respectivos pares estudados a fresco, e o grupo de

tendões congelados durante 12 semanas e seus respectivos pares estudados a

fresco. Os corpos de prova foram submetidos a ensaios de tração em uma

máquina de ensaios mecânicos Kratos K5002, conectada a um microcomputador

equipado com um sistema de aquisição de dados, fornecendo gráficos força-

deformação. Foram analisados os parâmetros de força no limite de resistência



máxima, rigidez, tensão no limite de resistência máxima, deformação relativa e

módulo de elasticidade. Os resultados entre os grupos foram comparados e a

analisados estatisticamente pelo método de “t-student”, com índice de significância

de 0,05, sendo que não houve diferença significativa nos valores obtidos entre os

grupos “congelado” e “a fresco”. Concluímos que o congelamento a – 85o C não

altera as propriedades biomecânicas de tendões, a despeito do tempo de

armazenamento.



ABSTRACT

REIFF, R.B.M. Comparative study of the biomechanical properties of

frozen and fresh central portions of the Achilles tendon. São Paulo, 2003.

Dissertation (Master’s Degree) – University of São Paulo’s Medical School.

Allograft storage methods have been questioned about being able to alter

certain tissues’ mechanical properties. Aiming at analyzing the influence of the

freezing phenomenon and the storage time on the tendon biomechanical

properties, the authors studied 40 Achilles tendons obtained from 20 human

corpses averaging 41.95 years old, ranging from 31 to 54 years old, of which 17

were male corpses and 3 were female corpses. From each human corpse 2

tendons were removed, one of which was tested at its fresh state and the contra

lateral frozen to - 85o C in an electric freezer, during a 6 or 12-week period. The

tendons were then divided into four groups, according to their freezing time. The 6-

week frozen tendons group and their respective counterparts studied at their fresh

state, and the 12-week frozen tendons group and their respective counterparts

studied in their fresh state. The samples were submitted to stress tests in a Kratos

K5002 mechanical tests machine, wired to a computer equipped with a data

acquisition system, providing stress x strain graphs. The parameters at the

maximum load, stiffness, maximum stress, relative strain and modulus of elasticity

were analyzed. The results between the groups were compared and statistically



analyzed by the “t-student” method, at a level of significance of 0.05, and there was

no meaningful difference in the values obtained between the fresh and frozen

groups. It was therefore concluded that freezing at -85o C does not alter the tendon

biomechanical properties, despite the storage time.


