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RESUMO 

 
 
Silva, A.M.H. Análise Morfométrica 2D e 3D de Amostras de Osso Trabecular 
Utilizando Microtomografia Tridimensional por Raios-X. 2009. 77f. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / 
Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Ossos trabeculares possuem uma microestrutura porosa e podem ser modelados como um 

sólido elástico linear, heterogêneo e anisotrópico. A microtomografia tridimensional por 

raios-x (uCT) tem sido mundialmente utilizada para a caracterização de osso trabecular em 

pesquisas relacionadas à qualidade óssea e à doenças do metabolismo ósseo como a 

osteoporose. Na literatura há poucas investigações comparando as análises morfométricas 2D 

e 3D de osso trabecular. Nesta investigação amostras de ossos trabeculares cilíndricas 

extraídas da cabeça femoral bovina foram utilizadas para a comparação dessas análises por 

µCT. O software CT-Analyser foi utilizado para medidas em três direções (crânio-caudal, 

lateral-medial e anterior-posterior) de diversos parâmetros da microestrutura trabecular tais 

como espessura trabecular, separação trabecular, número trabecular e os autovalores do tensor 

de anisotropia (M). A comparação entre os valores dos parâmetros medidos por análises 

morfométricas 2D e 3D foi realizada pelo teste-t pareado com nível de significância p < 0,05 

e por correlação linear de Pearson. Os autovalores da matriz M mostram que a microestrutura 

trabecular bovina tem uma tendência para a simetria transversalmente isotrópica. Os 

resultados obtidos mostram que a microtomografia tridimensional por raios-X é uma técnica 

de grande potencial para caracterização da qualidade óssea gerando bons parâmetros para o 

diagnóstico de doenças do metabolismo ósseo. 

  

 
Palavras-chaves: Osso trabecular, microtomografia tridimensional (µCT), análise 

morfométrica 2D e 3D, tensor anisotropia, qualidade óssea. 



 

 

ABSTRACT 
 

Silva, A.M.H. 2D and 3D Morphometric Analysis of Trabecular Bone Using X-ray 
Tridimensional Microtomography (µCT). 2009. 77f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / Instituto de Química 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

Trebecular bones have a porous microstructure and can be modeled as a linear elastic solid, 

heterogenous and anisotropic. The x-ray tridimensional microtomography (µCT) has been 

worldwide used for the assessment of trabecular bone in investigations related to bone quality 

and aimed to the diagnostic of bone metabolic diseases such as osteoporosis. In the literature 

few investigations have compared the 2D and 3D morphometric analysis of trabecular bone. 

In this investigation cylindrical trabecular bone samples were harvested from bovine head 

femur to carry out that comparison by µCT.  The CT-Analyser software was used to measure 

in three directions (superior-inferior, lateral-medial and anterior-posterior) several 

microstructural trabecular parameters such as trabecular thickness, trabecular separation, 

trabecular number and the eigenvalues of the fabric tensor (M). The comparison between the 

parameters values measured by 2D and 3D morphometric analysis was performed by the 

paired-sample t test with a level of significance p < 0,05 and the Pearson’s linear correlation. 

The eigenvalues show that the bovine trabecular microstructure has a tendence to transverse 

isotropy symmetry. The results show that x-ray tridimensional microtomography (µCT) is a 

technique of great potential for characterization of generating good bone quality parameters 

for the diagnosis of diseases of bone metabolism.  

 

Keywords: trabecular bone, 3D x-ray microtomography (µCT), 2D and 3D morphometric 
analysis, fabric tensor, bone quality  
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1. Introdução 
 

A osteoporose é uma alteração do metabolismo ósseo caracterizada por baixa 

massa óssea e mudanças na microestrutura do tecido com um comprometimento da 

resistência mecânica óssea e conseqüente aumento da fragilidade e susceptibilidade à 

fratura.  A sua ocorrência é mais comum em mulheres após a menopausa e em pessoas 

idosas.  

Investigações sobre a microestrutura óssea trabecular resultaram em novos 

conceitos sobre qualidade óssea e sobre o monitoramento da osteoporose. Técnicas não-

invasivas como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética nuclear 

representam um enorme potencial de diagnóstico a ser explorado (Majumdar & Bay, 

2000).  

A orientação das trabéculas ósseas em uma amostra de osso trabecular varia de 

acordo com a direção, conforme mostrado na Figura 1. Observa-se que no plano zy há 

uma orientação preferencial das trabéculas e que nos planos xy e zx não há orientação 

preferencial (Goulet et al., 1994). Goldstein et al (1993) comprovaram 

experimentalmente a influência dessa orientação na resistência mecânica: duas amostras 

ósseas trabeculares com frações de volume (BV/TV = volume ósseo da amostra / 

volume da amostra) próximas entre si de 18% e 19%, respectivamente, apresentaram 

uma resistência mecânica que variou de 30% a uma ordem de magnitude dependendo da 

direção analisada. 

A densidade de amostras de osso trabecular foi relacionada à resistência 

mecânica observando-se uma forte e positiva correlação entre a densidade e a máxima 

tensão de ruptura e entre a densidade e a rigidez (Currey, 1969; Carter & Hayes, 1977; 

Goldstein et al., 1983; Rice et al., 1988; Ciarelli et al., 1991). Apesar da densidade 

representar uma importante componente da resistência mecânica, ela não é influenciada 

pela microestrutura do osso trabecular e não explica certas variações observadas nesta 

resistência, representando assim uma medida parcial de caracterização dessa resistência.  

A qualidade óssea é clinicamente monitorada pela medida da densidade mineral 

óssea (DMO), mas esta medida não é suficiente para identificar completamente a 

fragilidade óssea e o risco de fratura de um indivíduo (Mccreadie & Goldstein, 2000; 
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Waldir et al., 2007).  A medida de parâmetros microestruturais, denominada de análise 

morfométrica bidimensional (2D) e tridimensional (3D), deve ser incorporada ao 

monitoramento da qualidade óssea para uma determinação mais precisa do risco de 

fratura e para o aprimoramento do diagnóstico da osteoporose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Imagem 3D e seções transversais de uma amostra de osso trabecular obtidas 
por microtomografia 3D (Goulet et al., 1994). 

 

2. Objetivos 
 

A microtomografia 3D por raios-X (µCT) tem sido mundialmente utilizada para 

a caracterização de osso trabecular em pesquisas relacionadas à qualidade óssea e a sua 

relação com alterações do metabolismo ósseo como a osteoporose. São objetivos desta 

investigação:  

a)  Análise morfométrica 2D e 3D da microestrutura de amostras ósseas 

trabeculares bovinas utilizando-se µCT. 

b)  Comparação dos resultados da análise morfométrica 2D e 3D. 

c)  Identificação do tipo de simetria da microestrutura óssea trabecular de fêmur 

bovino através da medida dos autovalores da matriz de anisotropia M. 
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3. Revisão de Literatura   
3.1 Tecido Ósseo 

 

O tecido ósseo é responsável pela sustentação do corpo, proteção de órgãos, 

produção de células vermelhas e brancas do sangue e armazenamento de minerais. Ele 

deve resistir aos carregamentos estáticos, tais como o próprio peso do corpo, e 

dinâmicos que lhe são aplicados.  

O osso é composto por células (osteócitos, osteoblastos e osteoclastos) e um 

material intercelular constituído de uma matriz orgânica e uma inorgânica. A matriz 

orgânica é constituída essencialmente de colágeno (95%) e representa aproximadamente 

30% da composição do tecido ósseo. A matriz mineral é constituída essencialmente de 

cristais de hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 (95%) e representa aproximadamente 70% 

da composição do tecido ósseo. 

A microestrutura do tecido ósseo varia com a região do esqueleto, podendo ser 

porosa, denominada osso trabecular, ou compacta, denominada osso cortical. A 

microestrutura trabecular é composta de trabéculas cujo formato varia entre bastonetes e 

placas, conforme mostrado na figura 2, e possui uma grande área superficial (Hildebrant 

et al., 1999). O osso trabecular é predominantemente encontrado nas extremidades dos 

ossos longos protegido por uma camada de osso cortical. É também encontrado na 

estrutura interna de ossos como o calcâneo, o crânio, a pélvis e as vértebras da coluna 

vertebral. O osso esponjoso compõe 20% do esqueleto.   

O osso cortical compõe 80% do esqueleto, é compacto e forma a camada externa 

dos ossos (figura 3). Nele as fibras colágenas estão distribuídas na forma de lamelas que 

ficam paralelas umas às outras ou se dispõe em camadas concêntricas em torno de 

canais com vasos, formando os sistemas de Havers.  Entre as lamelas há lacunas onde 

situam-se os osteócitos . Cada sistema de Havers é constituído por um cilindro longo, 

paralelo ao eixo longitudinal do osso (diáfise) formado por lamelas concêntricas. No 

centro desse cilindro existe o canal de Havers que contém vasos, nervos e tecido 

conjuntivo frouxo. Os canais de Havers comunicam-se entre si, com a cavidade medular 

e com a superfície externa do osso por meios de canais tranversais denominados de 

canais de Volkmann.  
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No osso as células são responsáveis por um processo contínuo de remodelação, 

isto é, de formação e reabsorção óssea. Os osteoclastos absorvem a matriz óssea já 

existente, enquanto os osteoblastos depositam nova matriz óssea. Esse mecanismo 

proporciona a contínua renovação e substituição de matriz óssea.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (a)                                                         (b) 

Figura 2 - Estrutura do osso trabecular do calcâneo humano com predominância de 

bastonetes (a) e placas (b) (Hildebrant et al., 1999). 

 

O tecido ósseo é formado por aposição, isto é, pela deposição adicional de 

matriz sobre um osso existente. A matriz óssea é secretada por osteoblastos que se 

encontram na superfície da matriz existente e que sintetizam nova matriz óssea.  Alguns 

osteoblastos permanecem livres na superfície, enquanto outros se tornam 

gradativamente embebidos em sua própria secreção. Este tecido recém produzido 

(constituído basicamente de colágeno tipo I) é chamado osteóide. Ele é rapidamente 

convertido em matriz óssea mineralizada pela deposição de cristais de fosfato de cálcio. 

Uma vez aprisionado na matriz mineralizada, a célula denominada de osteócito, não tem 

oportunidade de se dividir, embora continue a secretar mais matriz, em pequenas 

quantidades, em torno de si mesma. O osteócito ocupa uma pequena cavidade, ou 

lacuna, na matriz, mas não está isolado na matriz óssea. Os canais muito pequenos, ou 

canalículos, irradiam de cada lacuna e contêm processos celulares do osteócito que está 

nesta lacuna, permitindo-lhe formar junções comunicantes com osteócitos vizinhos 

(Figura 4). Embora a própria rede de osteócitos não realize a secreção e a reabsorção de 

quantidades substanciais de matriz, eles são responsáveis por parte do controle das 

atividades das células que o fazem. 
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Figura 3 – Estrutura do osso cortical (Junqueira et. al., 1989). 

 

Enquanto a matriz óssea é depositada pelos osteoblastos ela sofre reabsorção 

pelos osteoclastos que são células multinucleadas.  

Os ossos são dotados de uma habilidade notável para adaptar sua estrutura em 

resposta a carga a que são submetidos. Este comportamento de adaptação sugere que a 

deposição e reabsorção da matriz são controladas de alguma maneira por deformação 

mecânica local, mas os mecanismos envolvidos não são ainda compreendidos. Um 

complexo mecanismo de sinalização ocorre na matriz óssea através da síntese de 

substâncias quando a matriz é submetida à deformação.  

A osteoporose é caracterizada por um desequilíbrio entre os processos de 

formação e reabsorção óssea.  
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Figura 4 - Etapas da formação e reabsorção óssea (Bartl et al., 2004). 

 

3.2  Microtomografia Computadorizada  
 

Análises qualitativas e quantitativas da microestrutura de um objeto podem ser 

realizadas pela técnica de microtomografia computadorizada por raios-X (µCT). 

Quando um feixe de raios-X com intensidade Io atravessa um objeto com 

espessura x, conforme (figura 5), a intensidade de radiação I após a propagação é dada 

pela equação (1), onde µ é o coeficiente de atenuação do material. Se a trajetória do 

feixe inclui regiões com diferentes coeficientes de atenuação (µ1, µ2¸... µn) então a 

intensidade I é dada pela equação (2). 

 

 
Figura 5 - Atenuação de um feixe de fótons por uma amostra (Alves, 1996). 
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xμ-e0I=I        (1) 

∑
n

1=i
ixiμ-

e0I=I          (2) 

 

O interesse de investigar a microestrutura de um objeto resultou no 

desenvolvimento de algoritmos matemáticos para se determinar a distribuição espacial 

dos coeficientes de atenuação em cada uma das seções transversais do objeto e 

reconstruir a imagem das seções transversais conhecendo-se um conjunto de projeções 

do objeto em várias direções de um feixe de raios X. O algoritmo matemático mais 

utilizado para a reconstrução das seções quando o feixe de raios-X é cônico, isto é, 

produzido por uma fonte pontual, é o de Feldkamp e colaboradores (1984). O feixe 

cônico é utilizado em microtomógrafos de raios-X disponíveis comercialmente. 

A figura 6 descreve os componentes de um microtomógrafo: a) fonte de raio-x 

com um foco de dimensão micrométrica e um feixe cônico. Um filtro metálico de 

alumínio ou cobre de pequena espessura deve ser colocado na frente da fonte para 

reduzir o efeito denominado de “endurecimento de feixe”; b) mesa com movimento de 

precisão rotacional (θ) e translacional (direções X, Y e Z) onde é fixado o objeto a ser 

analisado; c) detector de radiação (câmera CCD).   

 
Figura 6 - Componentes de um microtomógrafo (Alves, 1996). 

Mesa X,Y,Z,θ 

Detetor de radiação 

Objeto 

Fonte de Raio-X  
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A análise morfométrica por µCT de uma amostra óssea trabecular compreende 

as seguintes etapas (figura 7): 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 7 - Etapas da microtomografia computadorizada por raios-X 

 

a)  Obtenção de projeções do objeto em diferentes posições através de rotações com 

um incremento angular θ. Uma média de projeções é obtida a cada incremento angular. 

O incremento angular θ determina o número n de projeções (por exemplo, se θ=1o, 

n=360). A amostra deve ser fixada firmemente à um suporte colocado sobre a mesa de 

modo a impedir qualquer movimento durante a aquisição das projeções. Utiliza-se uma 

massa de modelar para fixar o objeto no suporte. Na Figura 8 observa-se um phanton 

utilizado para o alinhamento do objeto e exemplos de suportes. O tamanho do pixel do  

do detetor e da magnificação das projeções irá determinar a resolução 

microtomográfica. As variáveis que influem nesta resolução estão ilustradas na figura 9, 

Microcomputador   
Aquisição e 

armazenamento das 
projeções do objeto 

 

Cluster de 
microcomputadores  

Controle da 
 mesa X,Y,Z,θ 

 

 

Reconstrução 2D 

 

 Reconstrução 3D 

 

 

Análise Morfométrica  2D e 3D 
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sendo D1 a distância da fonte ao objeto, D2 a distância da fonte ao detetor de radiação, 

H1 a altura do objeto e  H2 a altura do objeto projetado no detetor de radiação. O fator 

de magnificação é M=(D1+D2/D1). Se R é a resolução microtomográfica e K é a 

dimensão do pixel do detetor, então a resolução é R=K/M.   

b)  Reconstrução 2D das seções transversais do objeto utilizando o algorítimo de 

Feldkamp.   

c) Escolha da região de interesse (ROI) das seções transversais para a análise 

morfométrica 2D e 3D.  

d)  Escolha do volume de interesse (VOI) para a análise morfométrica 2D e 3D.  

e) Segmentação das imagens das seções transversais do objeto através do 

procedimento de binarização para se determinar os pixels que representam tecido ósseo. 

Cada pixel da seção transversal possui um valor binário de 8 bits. O seu valor binário é 

comparado à um valor de referência denominado de “threshold“: a) se o valor do pixel é 

menor que o do threshold“ o seu valor é convertido em 0 (região da seção transversal 

que não contém tecido ósseo); b) se o valor do pixel é igual ou maior do que o do 

threshold“ o seu valor é convertido em 1 (região da seção transversal que contém tecido 

ósseo).   

e) Análise morfométrica 2D e 3D da amostra óssea. 

f) Reconstrução 3D do VOI.   

 

 
Figura 8 - Phantom de alinhamento e suportes de objetos utilizados em microtomografia 
(Lasso et al., 2008). 
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Figura 9 – Parâmetros que influenciam a magnificação tomográfica. 

 

3.3  Análise Morfométrica de Osso Trabecular 
 

A análise morfométrica de uma amostra de osso trabecular é a medida de 

parâmetros microestruturais. Ela pode ser realizada por histomorfometria convencional 

(Parfitt et al., 1987) ou por microtomografia por raio-x (µCT) utilizando-se uma fonte 

de radiação com feixe paralelo e monocromático (Kinney JH & Haupt DL, 1995) ou 

uma fonte de radiação com campo cônico e policromática (Feldkamp et al., 1989). O 

hardware do µCT por campo cônico começou a ser desenvolvido na década de 90 

(Kuhn et al., 1990; Ruegssegger et al., 1996).   

A análise morfométrica por µCT é realizada utilizando-se a reconstrução 2D das 

seções transversais da amostra (análise 2D) ou a reconstrução 3D do volume da amostra 

(análise 3D), conforme descrito por Hildebrand e colaboradores (1999).  

Em ambas as análises os seguintes parâmetros são denominados índices 

primários: área óssea da amostra (BS) definida como a área superficial das trabéculas 

ósseas, área superficial da amostra (TS), volume ósseo da amostra (BV) e volume da 

amostra (TV). Para se comparar amostras com diferentes dimensões utilizam-se os 

seguintes índices normalizados: razão entre a área óssea da amostra e o volume da 

amostra (BS/TV), a razão entre o volume ósseo da amostra e o volume da amostra 

(BV/TV) e a razão entre a área óssea da amostra e o volume ósseo da amostra (BS/BV).  

D1 

D2 

H1 H2 fonte de 
raio-X 
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3.3.1 Análise Morfométrica 2D 
 

Nesta análise os parâmetros morfométricos são calculados utilizando-se técnicas 

de estereologia e assumindo-se que a amostra óssea tem uma microestrutura constante 

composta de placas ou bastonetes (Feldkamp et al., 1989). As equações de cálculo 

foram inicialmente desenvolvidas para a histomorfometria convencional e continuam 

sendo utilizadas na análise 2D por µCT.  

Os seguintes parâmetros são medidos apenas na análise 2D:  área média de 

tecido ósseo nas seções transversais da amostra (B.Ar) e área média das seções 

transversais da amostra (T.Ar). A seguir são definidos os demais parâmetros 

morfométricos medidos na análise 2D com as respectivas equações de cálculo. Observa-

se que o cálculo desses parâmetros, com exceção da porosidade, depende dos índices 

primários definidos anteriormente (Feldkamp et al., 1989, CT-Analyser, 2008): 

 

Espessura Trabecular (Tb.Th) 

É a espessura média das trabéculas. A unidade de medida é o mm. As equações 

3 e 4 são utilizadas no cálculo considerando-se o modelo de placa ou cilíndrico, 

respectivamente, para representar a trabécula: 

)/(
2.
BVBS

ThTb =      (3) 

)/(
4.
BVBS

DmTb =       (4) 

 

Número trabecular (Tb.N) 

É o número de trabéculas por unidade de comprimento. A unidade de medida é o 

mm-1

ThTb
TVBVNTb

.
/. =

. As equações 5 e 6 são utilizadas no cálculo considerando-se o modelo de placas 

ou cilíndrico, respectivamente, para representar a trabécula: 

 

                  (5) 
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Separação Trabecular (Tb.Sp) 

É o diâmetro médio das cavidades que contêm a medula óssea. A unidade de 

medida é o mm. As equações 7 e 8 são utilizadas no cálculo considerando-se o modelo 

de placa e cilíndrico, respectivamente, para representar a trabécula: 

ThTb
NTb

SpTb .
.
1. −=      (7) 









−














×






×= 14..

TV
BVThTbSpTb

π
                               (8) 

Porosidade 

Nas seções transversais são identificados espaços completamente fechados. A 

porosidade é a área destes espaços expressa como percentual da área total da seção 

transversal. 

3.3.2 Análise Morfométrica 3D 
 

A análise 3D não se baseia em um modelo estrutural de placas ou bastonetes e a 

medida de todos os parâmetros, incluindo os índices primários, é realizada diretamente 

no volume reconstruído da amostra óssea. Os parâmetros medidos na análise 3D são 

denotados por um asterisco. O índice primário BS* é calculado usando o método de 

“Marching Cubes” que triangulariza a superfície óssea da amostra (Lorensen et al., 

1987, Muller et al., 1994). O índice BV* é calculado usando tetraedros construídos na 

superfície triangularizada (Guilak, 1994). O índice TV* é determinado através de uma 

contagem de voxels. Para comparar amostras com tamanhos diferentes são utilizados os 

índices normalizados BV*/TV*, BS*/TV* e BS*/BV*. O parâmetro Tb.Th*,  conforme  

figura 10, é calculado utilizando-se esferas cujo diâmetro devem preencher a estrutura 

da trabécula (Hildebrand et al., 1999).  No cálculo do parâmetro Tb.Sp* utiliza-se o 

mesmo princípio da determinação de Tb.Th* nos voxels que contém a medula óssea.  O 
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parâmetro Tb.N*, conforme figura 11, é o inverso da distância entre os eixos médios 

das trabéculas ósseas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Desenho esquemático do princípio da determinação de Tb.Th* pela análise 
3D (CT- Analyser, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Desenho esquemático do princípio da determinação de Tb.N* pela análise 
3D (CT- Analyser, 2008). 

 

Anisotropia 
Whitehouse (1974) descreveu a medida da anisotropia microestrutural utilizando 

uma técnica de contagem de interseção. Ele expressou a anisotropia através da medida 

do comprimento da interseção média (mean intercept length, MIL). O princípio da MIL 
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é a contagem em uma seção plana de osso trabecular do número de interseções entre 

uma grade de linhas paralelas e a interface trabécula/medula óssea (figura 12). O MIL é 

o comprimento médio entre duas interseções sendo calculado pela razão entre o número 

de interseções em uma dada direção da grade, I(θ), e o comprimento L total da grade. 

Ao construir diagramas polares com os pontos (I(θ)/L,θ), Whitehouse constatou que 

estes pontos podem ser interpolados de forma precisa e representados por uma elipse 

(figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Medição do MIL em duas dimensões (Odgaard, 1997a). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Representação do MIL em duas dimensões por uma elipse (Cowin et al., 
2006). 

A generalização do conceito da anisotropia estrutural para três dimensões gera 

um elipsóide, como ilustrado na (figura 14). A equação geral de um elipsóide em um 

sistema de coordenadas cartesiano com eixos x, y e z é dada pela equação (9):  
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    2 2 2Ax By Cz 2Dxy 2Exz 2Fyz 1+ + + + + =                          (9) 

  Seja L(θ) o MIL calculado na direção θ em um plano α com direção qualquer. O 

plano α intercepta uma amostra óssea gerando um a seção. Sejam n1, n2 e n3 as 

projeções no sistema de coordenadas x, y e z de um vetor unitário n com direção θ 

pertencente ao plano α. Seja um vetor com magnitude L(θ) na direção do vetor unitário 

n do plano α. As coordenadas do vetor com magnitude L(θ) nos eixos x, y e z são 

dadas por: x= L(θ) n1, y= L(θ) n2 e z= L(θ) n3

   

. A equação (9) pode ser reescrita como 

segue:  

12 2 2An Bn Cn 2Dn n 2En n 2Fn n1 2 1 3 2 31 2 3 2L ( )
+ + + + + =

θ              (10) 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Representação do MIL em três dimensões por um elipsóide (Goldstein et 
al.,1993). 

 

A equação (10) pode ser reescrita como: 

 

    [ ]
A D E n1 1n n n . D B F . n1 2 3 2 2L ( )E F C n3

   
    =   

θ      
             (11) 

onde M é um tensor de segunda ordem, positivo definido, expresso pela matriz 3x3 da 

equação 11, e n é um versor que define a direção sobre a qual se infere o valor de L(θ). 

O tensor M, tensor de anisotropia, caracteriza o arranjo geométrico da microestrutura 
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do meio poroso. Os autovetores de M fornecem as direções principais do elipsóide, as 

quais são as orientações preferenciais das trabéculas.  

Harrigan (1984) propôs uma técnica experimental de medida de L(θ) em uma 

direção arbitrária e do MIL em três dimensões. A técnica consiste em obter elipses 

sobre três planos mutuamente ortogonais da amostra, as quais são as projeções 

ortogonais de um elipsóide sobre estes planos. Observa-se na figura 15 que os eixos 

principais das elipses determinam as orientações das trabéculas.  

 

 
 

 

        

 

 

 

      (a)                    (b)                       (c) 

Figura 15 – Elipses obtidas sobre planos mutuamente ortogonais em três amostras de 
osso trabecular: a) fêmur distal; b) rádio distal; c) crista do ilíaco (Feldkamp et al, 
1989). 

O grau de anisotropia (“Degree of Anisotropy” - DA) é definido conforme a 

equação (12) utilizando-se os autovalores mínimos e máximos da matriz do tensor M. 

Os valores para o grau de anisotropia podem variar de 0 (indicando que a estrutura é 

completamente isotrópica) à 1 (indicando que a estrutura é completamente 

anisotrópica). As direções principais do elipsóide, que são as orientações preferenciais 

das trabéculas, dependem da quantidade de autovalores distintos obtidos na análise. Se 

todos os autovalores de M forem distintos, o MIL é representado por um elipsóide com 

os três eixos principais com tamanhos diferentes e o material poroso apresenta uma 

simetria ortotrópica. Se dois destes autovalores forem iguais entre si, o MIL é 

representado por um elipsóide com dois eixos principais com tamanhos iguais e o 

material poroso apresenta uma simetria transversalmente isotrópica. Se todos os 
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autovalores de M forem iguais entre si, o MIL é representado por uma esfera e o 

material poroso apresenta uma simetria isotrópica (Cowin, 1985; Cowin,1989). 






























−=

máximoautovalor
mínimoautovalorDA 1                       (12) 

 

Índice de modelo estrutural (SMI) 
O SMI (structure model index) indica a predominância de bastonetes ou placas 

no osso trabecular. Este parâmetro pode ser utilizado para caracterizar a transição de 

placas para bastonetes observada na microestrutura trabecular devido à osteoporose. 

Uma estrutura apenas com placas ou bastonestes terá valores de SMI 0 e 3, 

respectivamente. O cálculo do SMI é expresso pela equação (13) e é baseado em um 

processo de dilatação da amostra óssea, sendo S a área superficial do objeto antes da 

dilatação, S’ a diferença na área causa por pela dilatação e V é o volume inicial sem 

dilatação. 
















 ×
×= 2

'

6
S

VSSMI                       (13) 

O cálculo de SMI é influenciado pela fração volumétrica da amostra óssea 

(BV/TV) podendo apresentar valor negativo (CT-Analyser, 2008). 

O seguinte parâmetro microestrutural é medido nas análises 2D e 3D: 

 

Conectividade 
A conectividade é definida como uma medida do grau que uma estrutura está 

multiplamente conectada, isto é, o número máximo de conexões que podem ser 

rompidas antes que a estrutura seja separada em duas partes. Uma medida de 

conectividade, denominada fator padrão de osso trabecular (Tb.Pf), foi proposta por 

Hahn e colaboradores em 1992. Em uma análise 2D, conforme equação 14, o índice 

Tb.Pf compara a área (A) e o perímetro (P) da seção transversal de um sólido binarizado 

antes e depois (subscrito 1 e 2, respectivamente) de um processo de dilatação.   Na 
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análise 3D as variáveis da área e do perímetro são substituídas por superfície e volume, 

conforme equação 15.  

- 
- 

=
2A1A
2P1P

Pf.Tb                    (14) 

           
-
-

=
2V1V
2S1S

Pf.Tb                    (15) 

O cálculo do Tb.Pf é influenciado pela fração volumétrica da amostra óssea 

(BV/TV). O Tb.Pf informa sobre o grau de conectividade superficial das trabéculas, 

pois quando o conjunto de trabéculas apresenta alta conectividade, as superfícies 

côncavas são mais abundantes que as convexas e a operação de dilatação aumenta 

enormemente o perímetro, enquanto a área é apenas moderadamente ampliada. A 

prevalência de cavidades fechadas (“enclosed cavities”) e superfícies côncavas podem 

levar os valores do fator padrão de osso trabecular para termos negativos, bem como os 

valores do Índice de modelo estrutural (SMI), (CT- Analyser, 2008). 

 

4.  Material e Métodos 

4.1  Amostras Ósseas 
  

Três pares de fêmures bovinos de animais da mesma raça foram cedidos pela 

empresa Barra Mansa Comércio de Carnes e Derivados LTDA do município de 

Sertãozinho – SP. O sexo, a idade e o peso dos animais estão descritos na tabela 1. Os 

fêmures foram mantidos em freezer à -20ºC até serem utilizados para a extração das 

amostras ósseas trabeculares. 

 

Tabela 1 – Características dos animais abatidos para a coleta dos fêmures bovinos. 

Pares de Fêmures Sexo Idade aproximada (meses) Peso (Kg) 
1º Fêmea 36 302 
2º Fêmea 33 286 
3º Fêmea 31 278 

 

A extração das dezoito amostras ósseas de 10 mm de diâmetro, por 20 mm de 

altura, foi realizada no “Laboratório de Biomecânica” do Instituto de Ortopedia e 
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Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (IOT-HC-

FMUSP) e na oficina mecânica da EESC-USP (OME).  Os seguintes procedimentos 

foram utilizados para a extração das amostras dos fêmures bovinos:  

 

Procedimento 1: Extração de amostra cúbica trabecular  

A extração da cabeça femoral de uma amostra cúbica com aproximadamente 30 

mm de aresta foi realizada no laboratório de Biomecânica do IOT-HC-FMUSP 

utilizando-se um dispositivo de movimentação angular e longitudinal e uma serra 

circular de dimensões 177,8 mm de raio e 3,2 mm de espessura acoplada a uma 

máquina de corte de 5500 rpm. A máquina foi colocada sobre uma furadeira de bancada 

para possibilitar o seu deslocamento vertical (figuras 16 e 17). Esse procedimento foi 

executado em três etapas:  

           

Figura 16 - Dispositivo de movimentação angular e longitudinal para a extração de 
amostra cúbica. 

 
Figura 17 - Serra circular acoplada a maquina de corte 
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Etapa 1: Radiografia dos fêmures para a visualização do alinhamento das trabéculas 
ósseas na direção crânio-caudal (figuras 18, 19 e 20) e alinhamento do fêmur na “garra 
de parafusos” para os cortes das amostras. 

 
Figura 18 – Direção principal de alinhamento das trabéculas do 1º par de fêmures. 

 

 
Figura 19 - Direção principal de alinhamento das trabéculas do 2º par de fêmures. 

             

Figura 20 - Direção principal de alinhamento das trabéculas do 3º par de fêmures. 
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Observa-se que o alinhamento das trabéculas é paralelo à direção da cortical do 

fêmur. O posicionamento do fêmur para a extração das amostras seguiu o alinhamento 

do eixo vertical da “garra de parafusos” com a cortical (figura 21). 

  

      
Figura 21 – Alinhamento do fêmur. 

 

Etapa 2: Marcação de distâncias de aproximadamente 30 mm na cabeça do fêmur 

(figura 22) em uma direção paralela e perpendicular ao eixo longitudinal do  mecanismo 

de movimentação longitudinal e angular. 

  

           
Figura 22 – Marcação das distâncias na cabeça do fêmur 
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A máquina de corte foi nivelada com medidor de nível de precisão (figura 23) 

para os quatro primeiros cortes (figuras 24, 25, 26 e 27). 

 

              

Figura 23 – Nivelamento da máquina de corte para os quatro primeiros cortes. 

 
Figura 24 – Primeiro corte longitudinal na cabeça femoral. 
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Figura 25 – Segundo corte longitudinal na cabeça femoral. 

Observação: O disco era centralizado na marcação da cabeça femoral e deslocado 15 

mm para cima ou para baixo a fim de se efetuar o próximo corte. Para se controlar a 

profundidade dos cortes uma circunferência de 147,8 mm de raio foi desenhada como 

referência sobre a serra.   

 

 
Figura 26 – Terceiro corte longitudinal na cabeça femoral após rotação de 90o. 

 

 
Figura 27 – Quarto corte longitudinal na cabeça femoral. 

 

Etapa 3

A máquina de corte foi girada de 90º e alinhada verticalmente com um esquadro. 

Os cortes estão mostrados nas figuras 28 e 29. Para a realização do segundo corte o 

: Execução de dois cortes na cabeça femoral na direção transversal.  
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mecanismo de movimentação longitudinal e de rotação foi deslocado 30 mm na direção 

da máquina de corte. A amostra cúbica é mostrada na figura 30.  

 
Figura 28 – Primeiro corte transversal. 

 

 
Figura 29 – Segundo corte transversal. 
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Figura 30 – Amostra trabecular cúbica: Cr (direção crânio-caudal), L (direção lateral-
medial), A (direção anterior-posterior). 

 

Procedimento 2: Extração de amostras cilíndricas de osso trabecular.  

Três amostras cilíndricas foram extraídas de cada uma das amostras cúbicas. A 

extração foi realizada na oficina mecânica da EESC-USP.  Os cilindros com 10 mm de 

diâmetro e 20 mm de altura foram extraídos de cada direção principal do trabeculado, 

conforme esquematizado na figura 31, utilizando-se uma trefina cânula de metal duro 

com 10 mm de diâmetro interno, 12 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura (figura 

32) e uma furadeira radial (figura 33). O passo de penetração e a rotação da furadeira 

foram escolhidos para minimizar o aumento de temperatura da amostra cúbica e 

possíveis danos a sua estrutura. A temperatura não deveria ultrapassar 47 ºC para se 

evitar a necrose do tecido ósseo (Eriksson et al.,1984). 

 

Figura 31 – Desenho esquemático da extração dos três cilindros nas três direções 
principais. 
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Figura 32 – Trefina Cânula de metal para extração dos cilindros de 10 mm x 20 mm. 

 

            

Figura 33 – Furadeira Radial. 

 

A extração das amostras cilíndricas foi executada em três etapas:  

Etapa 1: Fixação da trefina cânula no mandril da furadeira e ajuste do passo de 

penetração (0.187 mm) e da rotação (60 rpm) da furadeira.  

Etapa 2: Fixação da amostra cúbica na morsa e posicionamento da trefina sobre a 

amostra (figura 34). 
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Figura 34 – Fixação da amostra cúbica na morsa e posicionamento da trefina. 

  

Etapa 3: Perfuração da amostra cúbica mantendo-a irrigada com água destilada (Alves, 

1996) e monitorando-se a temperatura com um sensor digital de temperatura  com 

potência de saída menor que 1 mW, precisão de ± 0,5ºC e comprimento de onda no 

vermelho  de 630 – 670 nm (modelo MT-350, Minipa, Brasil). O procedimento é 

ilustrado na figura 35.  

 

 
Figura 35 – Perfuração da amostra cúbica para extração do cilindro com irrigação 

contínua e medição da variação de temperatura. 

 

Etapa 4: Retirada da amostra cilíndrica da trefina, medição das suas dimensões e 

armazenamento em recipiente com soro (solução salina com 0.9% de NaCl) mantido em 

refrigerador até a realização da análise morfométrica por µCT. A figura 36 mostra uma 

amostra cilíndrica extraída na direção crânio-caudal.  
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Figura 36 – Cilindro ósseo trabecular retirado na direção crânio-caudal. 

4.2 Quantificação Microestrutural 
 

A aquisição das projeções e a reconstrução 2D das amostras cilíndricas 

trabeculares foram realizadas pelo microtomógrafo de raio-x de alta resolução (modelo 

1172, SkyScan, Bélgica) da EMBRAPA Instrumentação Agropecuária (São Carlos-SP),  

mostrado na figura 37. Para as análises morfométricas 2D e 3D  utilizou-se o software 

CT-Analyser (anexo A) fornecido pelo fabricante do microtomógrafo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Microtomógrafo por raio-X de alta resolução (SkyScan, modelo 1172). 

 

A Tabela 2 descreve as especificações do microtomógrafo no procedimento de 

aquisição das projeções das amostras ósseas para a quantificação microestrutural.   



46 

 

 

 

Tabela 2 - Especificações do Microtomógrafo. 

Especificações Unidade Valor 
Câmera Hamamatsu  Mp 10 

Voltagem da Fonte de Raio-X kV 89 

Corrente da Fonte de Raio-X µA 112 

Distância da Fonte ao Objeto    mm 65.107 

Distância da Fonte ao Detector de Radiação mm 216.178 

Tamanho do Pixel das Seções Transversais  µm   6.96 

Resolução das Seções Transversais pixel 2000 x 2000 

Tamanho do Pixel da Câmera  µm   11.59 

Fator de Magnificação (M) - 4.32 

Resolução Tomográfica µm   2.68 

Filtro Alumínio  mm 0.5  

Passo de Rotação  graus 0.4 

 

Os seguintes procedimentos foram realizados na quantificação microestrutural: 

 

Procedimento 1: Fixação da amostra cilíndrica em um suporte circular com uma “massa 

de modelar” para se obter um alinhamento vertical, evitar deslocamentos durante a 

movimentação angular e manter a amostra no campo visual do detector de radiação.   

 

Procedimento 2: Aquisição das projeções da região central das amostras cilíndricas 

(figura 38) e reconstrução de 936 seções transversais no formato TIF/16 bits com 

resolução de 6,96 µm (figura 39) obtendo-se um conjunto de arquivos de tamanho 

aproximado de 5 Gb. Com esta resolução a região radiografada foi de 10 mm x 6,57 

mm. A reconstrução de toda a amostra óssea (10mm x 20 mm) requereria um tempo 

para a aquisição das projeções não disponível no agendamento de uso do 

microtomógrafo.   
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Figura 38 – Projeção de uma amostra cilíndrica. 

 

    
Figura 39 – Reconstrução 2D no formato TIFF/16 bits 

 

Procedimento 3: Análise morfométrica 2D e 3D de 201 seções transversais da região 

central da amostra óssea (figura 40).  

Dificuldades de processamento computacional (falta de memória) para a análise 

3D das 936 seções transversais resultaram em uma escolha menor do volume de 

interesse da amostra utilizado nas análises morfométricas. 
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Figura 40 – Desenho esquemático do volume de interesse utilizado nas análises 
morfométricas. 

 

Procedimento 4

4.3 Análise Estatística 

: Reconstrução 3D das amostras   

A reconstrução 3D das amostras foi realizada no formato de extensão (.p3g) com 

um reagrupamento de duas à duas seções transversais a fim de diminuir o tamanho do 

arquivo da imagem reconstruída.   

 

  

A análise estatística foi efetuada com o software Statistica (versão 8.0). O teste 

de Correlação de Pearson foi realizado entre as medidas 2D e 3D para os seguintes 

parâmetros microestruturais: espessura trabecular, número trabecular, separação 

trabecular e fator padrão trabecular. A correlação de Pearson entre as medidas 2D dos 

diferentes modelos (placas ou cilíndrico) também foi analisada para estes parâmetros, 

exceto para a medida do fator padrão trabecular (Tb.Pf). 

 Além da Correlação de Pearson foi aplicado o teste-t pareado para avaliar o nível 

de semelhança ou diferença estatística dos seguintes parâmetros obtidos na análise 
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morfométrica 2D e 3D: espessura trabecular, separação trabecular, número trabecular, 

fator padrão trabecular e autovalores da matriz M (tensor anisotropia). 

 

5.  Resultados 

5.1  Extrações dos Cubos e Cilindros Ósseos Trabeculares 
 

A tabela 3 mostra as dimensões das amostras cúbicas extraídas dos fêmures 

bovinos e a variação de temperatura medida no processo de extração dos cilindros 

ósseos.  

 

Tabela 3 – Dimensão das amostras cúbicas e variação da temperatura. 

Amostra 
Cúbica 

Dimensão por Direção 

(Cr-Ca) x (L-M) x (A-P) 

Amostra 
Cilíndrica 

Temperatura (ºC) 
(precisão ±0,5 ºC)  

Mínima Máxima 
Cubo 1 – 1º Par 
(fêmur direito) 

23 mm x 26 mm x 25 mm 1º Cilindro 18,0  26,0  
2º Cilindro 21,0  33,0  
3º Cilindro 20,0  26,0  

Cubo 2 – 1º Par 
(fêmur esquerdo) 

25 mm x 26 mm x 26 mm 1º Cilindro 19,0  42,0  
2º Cilindro 20,0  28,0  
3º Cilindro 20,5  24,0  

Cubo 3 – 2º Par 
(fêmur direito) 

21 mm x 21 mm x 23 mm 1º Cilindro 18,0  27,0  
2º Cilindro 18,0  23,0  
3º Cilindro 19,0  21,0  

Cubo 4 – 2º Par 
(fêmur esquerdo) 

24 mm x 26 mm x 27 mm 1º Cilindro 18,5  26,0  
2º Cilindro 19,0  32,5  
3º Cilindro 18,0  23,0  

Cubo 5 – 3º Par 
(fêmur direito) 

25 mm x 25 mm x 23 mm 1º Cilindro 19,0  25,0  
2º Cilindro 20,5  27,0  
3º Cilindro 20,0  23,0  

Cubo 6 – 3º Par 
(fêmur esquerdo) 

23 mm x 25 mm x 22 mm 1º Cilindro 20,0  26,0  
2º Cilindro 19,0  21,0  
3º Cilindro 19,5  21,5  

 

A tabela 4 mostra as dimensões máximas do volume de interesse (VOI) das 

amostras sem irregularidades na estrutura devido ao processo de usinagem dos 

cilindros. 
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Tabela 4 - Amostras Ósseas Cilíndricas Extraídas dos Fêmures Bovinos. 

Amostra Par de 
fêmures 

Localização Direção Principal  Dimensões 
Máximas 

Am 1 1º Par fêmur direito Crânio-Caudal 10 mm x 20 mm 

Am 2 1º Par fêmur esquerdo Crânio-Caudal 10 mm x 20 mm 

Am 3 1º Par fêmur esquerdo Lateral-Medial 10 mm x 4 mm 

Am 4 1º Par fêmur direito Lateral-Medial 10 mm x 12 mm 

Am 5 1º Par fêmur direito Anterior-Posterior 10 mm x 20 mm 

Am 6 1º Par fêmur esquerdo Anterior-Posterior 10 mm x 20 mm 

Am 7 2º Par fêmur direito Crânio-Caudal 10 mm x 15 mm 

Am 8 2º Par fêmur esquerdo Crânio-Caudal 10 mm x 20 mm 

Am 9 2º Par fêmur direito Lateral-Medial 10 mm x 9 mm 

Am 10 2º Par fêmur esquerdo Lateral-Medial 10 mm x 20 mm 

Am 11 2º Par fêmur direito Anterior-Posterior 10 mm x 1 mm 

Am 12 2º Par fêmur esquerdo Anterior-Posterior 10 mm x 10 mm 

Am 13 3º Par fêmur direito Crânio-Caudal 10 mm x 20 mm 

Am 14 3º Par fêmur esquerdo Crânio-Caudal 10 mm x 20 mm 

Am 15 3º Par fêmur direito Lateral-Medial 10 mm x 12 mm 

Am 16 3º Par fêmur esquerdo Lateral-Medial 10 mm x 12 mm 

Am 17 3º Par fêmur direito Anterior-Posterior 10 mm x 15 mm 

Am 18 3º Par fêmur esquerdo Anterior-Posterior 10 mm x 12 mm 

 

Nove amostras (Am 3, Am 4, Am 7, Am 9, Am 11, Am 15, Am 16 , Am 17, Am 

18) apresentaram irregularidades na estrutura devido ao corte da furadeira radial ou ao 

tamanho do cubo ósseo extraído da cabeça do fêmur (figura 41). O critério de inclusão 

das amostras nas análises morfométricas foi não apresentar irregularidades entre as 

seções 368 e 568 (figura 40). A amostra 4 foi descartada por este critério e a amostra 11 

por ter apenas 1 mm de altura.   
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Figura 41 – Amostra óssea com irregularidade. 

 

5.2 Análise Morfométrica 2D e 3D e Análise Estatística 
 

As tabelas 5, 6 e 7 descrevem a média dos parâmetros morfométricos medidos 

nas análises 2D e 3D em cada direção principal. 

A tabela 8 descreve o teste-t pareado, com nível de significância de 0,5% 

(p<0,05) nas análises 2D e 3D, mostrando o nível de semelhança e diferença estatística 

entre as medidas. O teste foi aplicado aos seguintes parâmetros morfométricos: 

espessura trabecular, separação trabecular, número trabecular, fator padrão trabecular e 

autovalores da matriz M (tensor anisotropia). 
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Tabela 5 – Valores médios dos parâmetros morfométricos (n=6) obtidos nas análises 

morfométrica 2D e 3D na direção crânio-caudal. 

Parâmetro Abreviação Unidade Análise 2D Análise 3D 
Volume da Amostra TV mm3 111,67 111,94 

Volume Ósseo da 
Amostra 

BV mm3 54,69 54,39 

Razão entre Volume 
Ósseo da Amostra e 
Volume da Amostra 

BV/TV % 49,05 48,64 

Area Superficial da 
Amostra 

TS mm2 212,23 212,59 

Área Óssea da Amostra BS mm2 886,37 742,24 
Razão entre Área Óssea 
da Amostra e Volume 

Ósseo da Amostra 

BS/BV 1/ mm 16,27 13,7 

Area Média das Seções 
Transversais 

T.Ar mm2 83,23 - 

Área Média de Tecido 
Ósseo nas Seções 

Transversais  

B.Ar mm2 40,81 - 

Espessura Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.Th mm 0,12 0,23 

Espessura Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.Dm mm 0,25 0,23 

Separação Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.Sp mm 0,13 0,43 

Separação Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.Sp mm 0,07 0,43 

Número Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.N 1/ mm 3,97 2,14 

Número Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.N 1/ mm 3,20 2,14 

Fator Padrão 
Trabecular Médio 

Tb.Pf 1/ mm -12,26 -11,89 

Índice de Modelo 
 

SMI - - -2,09 
Porcentagem de 

Porosidade 
Po % 47,99 - 

Grau de Anisotropia DA - - 0,32 
Autovalor 1 - - - 0,59  
Autovalor 2 - - - 0,56  
Autovalor 3 - - - 0,56  
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Tabela 6 - Valores médios dos parâmetros morfométricos (n=5) obtidos nas análises 
morfométrica 2D e 3D na direção lateral-medial. 

Parâmetro Abreviação Unidade Análise 2D Análise 3D 
Volume da Amostra TV mm3 108,37 108,92 

Volume Ósseo da 
Amostra 

BV mm3 51,10 51,17 

Razão entre Volume 
Ósseo da Amostra e 
Volume da Amostra 

BV/TV % 47,15 46,98 

Area Superficial da 
Amostra 

TS mm2 207,88 208,70 

Área Óssea da Amostra BS mm2 974,22 825,97 
Razão entre Área Óssea 
da Amostra e Volume 

Ósseo da Amostra 

BS/BV 1/ mm 19,58 16,23 

Area Média das Seções 
Transversais 

T.Ar mm2 81,49 - 

Área Média de Tecido 
Ósseo nas Seções 

Transversais  

B.Ar mm2 38,43 - 

Espessura Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.Th mm 0,11 0,20 

Espessura Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.Dm mm 0,21 0,20 

Separação Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.Sp mm 0,12 0,42 

Separação Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.Sp mm 0,06 0,42 

Número Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.N 1/ mm 4,59 2,40 

Número Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.N 1/ mm 3,78 2,40 

Fator Padrão 
Trabecular Médio 

Tb.Pf 1/ mm -19,54 -19,25 

Índice de Modelo 
 

SMI - - -2,51 
Porcentagem de 

Porosidade 
Po % 44,59 - 

Grau de Anisotropia DA - - 0,29 
Autovalor 1 - - - 0,46  
Autovalor 2 - - - 0,59  
Autovalor 3 - - - 0,66  
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Tabela 7 – Valores médios dos parâmetros morfométricos (n=5) obtidos nas análises 
morfométrica 2D e 3D na direção anterior-posterior. 

Parâmetro Abreviação Unidade Análise 2D Análise 3D 
Volume da Amostra TV mm3 110,00 110,42 

Volume Ósseo da 
Amostra 

BV mm3 57,90 58,18 

Razão entre Volume 
Ósseo da Amostra e 
Volume da Amostra 

BV/TV % 52,53 52,68 

Area Superficial da 
Amostra 

TS mm2 210,82 211,26 

Área Óssea da Amostra BS mm2 982,57 823,67 
Razão entre Área Óssea 
da Amostra e Volume 

Ósseo da Amostra 

BS/BV 1/ mm 17,07 14,20 

Area Média das Seções 
Transversais 

T.Ar mm2 82,71 - 

Área Média de Tecido 
Ósseo nas Seções 

Transversais  

B.Ar mm2 43,54 - 

Espessura Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.Th mm 0,12 0,22 

Espessura Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.Dm mm 0,24 0,22 

Separação Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.Sp mm 0,11 0,40 

Separação Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.Sp mm 0,06 0,40 

Número Trabecular 
(modelo de placas) 

Tb.N 1/ mm 4,47 2,41 

Número Trabecular 
(modelo cilíndrico) 

Tb.N 1/ mm 3,49 2,41 

Fator Padrão 
Trabecular Médio 

Tb.Pf 1/ mm -20,36 -20,20 

Índice de Modelo 
 

SMI - - -3,33 
Porcentagem de 

Porosidade 
Po % 45,19 - 

Grau de Anisotropia DA - - 0,28 
Autovalor 1 - - - 0,51  
Autovalor 2 - - - 0,62  
Autovalor 3 - - - 0,59  
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Tabela 8 – Teste-t pareado (p<0,05) dos parâmetros morfométricos (n=16). 

Grupo 1  vs.   Grupo2 Média Grupo 1    
± (desvio padrão) 

Média Grupo 2     
± (desvio padrão) 

Valor 
(t) 

p 

Tb.Th (2D) vs. Tb.Th (3D) 0,12 ± 0,02 0,22 ± 0,03 -11,00 0 

Tb.Dm (2D) vs. Tb.Th (3D) 0,23 ± 0,04 0,22 ± 0,03 1,15 0,26 

Tb.Th (2D) vs. Tb.Dm (2D) 0,12 ± 0,02 0,23 ± 0,04 -10,98 0 

Tb.Sp (mod. de placas - 2D) 
vs.                                  

Tb.Sp (3D) 

 

0,12 ± 0,01 

 

0,42 ± 0,04 

 

-28,09 

 

0 

Tb.Sp (mod. cilíndrico - 2D) 
vs.                                  

Tb.Sp (3D) 

 

0,06 ± 0,01 

 

0,42 ± 0,04 

 

-34,17 

 

0 

Tb.Sp (mod. de placas - 2D) 
vs.                                  

Tb.Sp (mod. Cilíndrico - 2D) 

 

0,12 ± 0,01 

 

0,06 ± 0,01 

 

14,52 

 

0 

Tb.N (mod. de placas - 2D) 
vs.                                    

Tb.N (3D) 

 

4,32 ± 0,59 

 

2,30 ± 0,35 

 

11,73 

 

0 

Tb.N (mod. cilíndrico - 2D) 
vs.                                    

Tb.N (3D) 

 

3,47 ± 0,51 

 

2,30 ± 0,35 

 

7,55 

 

0 

Tb.N (mod. de placas - 2D) 
vs.                                    

Tb.N (mod. Cilíndrico - 2D) 

 

4,32 ± 0,59 

 

3,47 ± 0,51 

 

4,33 

 

0 

Tb.Pf (2D) vs. Tb.Pf (3D) -17 ± 8 -16 ± 9 -0,09 0,93 

Autovalor 1 vs. Autovalor 2 0,52 ± 0,09 0,59 ± 0,07 -2,14 0,04 

Autovalor 1 vs. Autovalor 3 0,52 ± 0,09 0,60 ± 0,07 -2,52 0,02 

Autovalor 2 vs. Autovalor 3 0,59 ± 0,07 0, 60 ± 0,07 -0,44 0,67 
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5.3  Correlações entre os Parâmetros Morfométricos 
 

 A figura 42 descreve a classificação das correlações de Pearson em função do 

coeficiente de correlação (r). As figuras 43 a 49 mostram as correlações entre as 

análises 2D e 3D para os seguintes parâmetros morfométricos: espessura trabecular, 

separação trabecular, número trabecular, fator padrão trabecular. O teste de correlação 

foi aplicado aos parâmetros morfométricos medidos na análise 2D, como mostram as 

figuras 50 a 52, correlacionando o modelo de placas e o cilíndrico. Os autovalores da 

matriz M foram correlacionados entre si como mostram as figuras 53 a 55. 

 

 

Figura 42 - Classificação da Correlação Linear (Santos, 2007 & Murteira, 1993). 



57 

 

 

 

        

Figura 43 – Correlação Tb.Th (3D) x Tb.Th (modelo de placas 2D). 

        

Figura 44 - Correlação Tb.Th (3D) x Tb.Dm (modelo cilíndrico 2D). 
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Figura 45 - Correlação Tb.Sp (3D) x Tb.Sp (modelo de placas 2D). 

 

Figura 46 - Correlação Tb.Sp (3D) x Tb.Sp (modelo cilíndrico 2D). 
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Figura 47 - Correlação Tb.N (3D) x Tb.N (modelo de placas 2D). 

 

Figura 48 - Correlação Tb.N (3D) x Tb.N (modelo cilíndrico 2D). 
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Figura 49 - Correlação Tb.Pf (3D) x Tb.Pf (2D). 

 

Figura 50 - Correlação Tb.Dm (modelo cilíndrico 2D) x Tb.Th (modelo de placas 2D). 
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Figura 51 - Correlação Tb.Sp (modelo cilíndrico 2D) x Tb.Sp (modelo de placas 2D). 

 

Figura 52 - Correlação Tb.N (modelo cilíndrico 2D) x Tb.N (modelo de placas 2D). 
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Figura 53 – Correlação: Autovalores 1 e Autovalor 2. 

 

Figura 54 - Correlação: Autovalor 1 e Autovalor 3. 
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Figura 55 - Correlação: Autovalor 2 e Autovalor 3. 
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6. Discussão 
 

Os valores médios das análises morfométricas 2D e 3D das amostras ósseas 

trabeculares bovinas cilíndricas nas três direções principais, descritas nas tabelas 5, 6 e 

7, mostram que houve pequena variação na medida dos parâmetros volume da amostra 

(TV), volume ósseo da amostra (BV), razão entre volume ósseo da amostra e volume da 

amostra (BV/TV) e área superficial da amostra (TS). Em cada uma das direções 

principais a BS/BV apresentou uma diferença significativa entre os valores medidos na 

análise 2D e 3D, mas a diferença entre esses valores manteve-se bem próxima entre as 

direções principais.   

Não houve uma diferença significativa nos valores da área média das seções 

transversais (T.Ar) e da área média de tecido ósseo nas seções transversais (B.Ar) entre 

as direções principais.  

Os valores das análises 2D e 3D da espessura trabecular para o modelo de placas 

(Tb.Th) e da espessura trabecular 3D (Tb.Th*

 Os valores do número trabecular (Tb.N) apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0) quando comparadas as análises 2D e 3D e uma 

) apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0) quando aplicado o teste-t pareado (Tabela 8) e 

possuem uma correlação fortemente positiva (figura  43).  

Os valores das análises 2D e 3D da espessura trabecular para o modelo cilíndrico 

2D (Tb.Dm) e da espessura trabecular 3D (Tb.Th*) não apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,26) quando aplicado o teste-t pareado e possuem 

uma forte correlação (figura 44). 

Os valores da espessura trabecular (Tb.Th) ao se comparar os modelos de placas 

e cilíndrico na análise 2D apresentaram uma diferença significativa (p = 0) quando 

aplicado o teste-t pareado e uma forte correlação (figuras  50). 

Os valores da separação trabecular (Tb.Sp) apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0) quando comparadas as análises 2D e 3D  e uma 

correlação moderadamente positiva (figuras  45 e 46).  A correlação é fortemente 

positiva na análise 2D ao se  comparar os modelos de placas e cilíndrico (figura 51).  
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correlação fortemente positiva (figuras  47 e 48).  A correlação é fortemente positiva na 

análise 2D ao se  comparar os modelos de placas e cilíndrico (figura 52). 

Os valores do fator padrão trabecular (Tb.Pf) apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0) quando comparadas as análises 2D e 3D e uma 

correlação fortemente positiva (figura  49). Os valores negativos dos parâmetros 

mostram a prevalência de cavidades medulares fechadas (“enclosed cavities”) e 

consequentemente superfícies côncavas na estrutura trabecular bovina levando não 

apenas os valores do fator padrão de osso trabecular para termos negativos, bem como 

os valores do Índice de modelo estrutural (SMI), isto equivale à uma razão BV/TV 

próxima ou maior que 50%  (Chappard, 2005; Richard, 2008; CT- Analyser, 2008).  

O grau de anisotropia (DA) não variou significativamente em cada uma das 

direções principais. Os autovalores 2 e 3 não apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,67) quando aplicado o teste-t pareado e possuem 

uma correlação fracamente negativa (figura 55). A diferença é significativa quando são 

comparados com o autovalor 1 (p = 0,04 e p = 0,02, respectivamente) e a correlação é 

moderadamente negativa (figura 53 e 54).  

A diferença estatística observada no teste-t pareado mostra que há um autovalor 

distinto (autovalor 1) entre os autovalores da matriz M (tensor anisotropia) e, portanto,  

a microestrutura óssea trabecular de osso bovino apresenta uma simetria 

transversalmente isotrópica (Cowin, 1985; Cowin,1989). 

A análise morfométrica 2D é baseada na contagem dos pixels brancos contidos 

na microestrutura, sendo aplicado a 201 seções transversais. As análises baseadas na 

técnica 2D dependem muito das imagens escolhidas para a extração dos parâmetros, 

tornando o método problemático. Esse processo depende do nível de "threshold" 

utilizado pelo operador, o que sugere um estudo para verificar seu melhor valor. Se a 

amostra possui um formato da microestrutura que não seja o mesmo ao longo das 

seções, os resultados podem conduzir a uma falsa conclusão. A segunda análise para o 

cálculo dos parâmetros, o método 3D, é realizada através da representação do volume 

da microestrutura por voxels. Quando a histomorfometria é aplicada a uma amostra 

biológica real (não simulada ou pré-fabricada), observa-se uma grande variação dos 

valores dos parâmetros quantificados ao longo das seções (Lima et al., 2009). Basear-se 

numa média dos valores pode não ser a melhor solução. Porém quando o formato da 
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microestrutura se mantém ao longo das seções, (no caso a região de interesse sendo uma 

circunferência para todas as seções), podemos perceber que a média dos valores na 

análise 2D é praticamente a mesma da análise 3D, para os parâmetros: volume tecidual, 

volume ósseo, percentual de volume ósseo e a área superficial óssea.  

 A microtomografia tridimensional por raio-X difere da histomorfometria 

convencional por se ajustar melhor a morfologia da fase de interesse, representando 

melhor os contornos da superfície e, por conseguinte, do volume. A análise 

morfométrica 3D fornece toda a informação espacial necessária para que os parâmetros 

morfométricos sejam calculados, fazendo com que seus valores se ajustem melhor à 

morfologia da amostra (Lima et al., 2009). 

A técnica de microtomografia tem dado contribuições relevantes para se 

investigar o aprimoramento da caracterização da qualidade óssea (Odgaard. 2001, 

Dreossi, 2007). No campo da histomorfometria microscópica, o estudo da 

microarquitetura é baseado na medida da largura, do número e da separação das 

trabéculas, bem como da sua organização espacial. Seguindo essa linha de investigação, 

investigações apontam como fatores estruturais determinantes da resistência mecânica 

óssea: a largura e a porosidade do osso cortical; a forma, o número, a largura, a 

conectividade e a anisotropia do osso trabecular (Dalle Carbonare; 2005). 

Nos últimos anos observou-se que não apenas a densidade mineral óssea, mas também a 

morfologia da estrutura óssea (simetria) desempenha um importante papel na sua 

rigidez. Luo et al. (Luo, 1999) demonstrou que a densidade óssea  contribui apenas com 

cerca de 65% da variação da resistência óssea, e que acrescentando à densidade mineral 

óssea informações da microarquitetura, pode-se aumentar a valor para 90%.  

Neste sentido um estudo mais detalhado da morfometria trabecular passou a 

despertar um grande interesse na comunidade médica (Chapard, 1999) buscando-se 

medições mais apuradas para melhorar o diagnóstico e tratamento da osteoporose 

através de recursos mais sensitivos, não invasivos e de resposta mais rápida na avaliação 

das intervenções terapêuticas (Waldir, 2007). 
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7.  Conclusão 
 

A metodologia empregada mostrou ser bastante interessante para a 

caracterização do osso trabecular nas três direções possíveis de carregamento da 

estrutura óssea. Os autovalores da matriz M (tensor anisotropia) expressaram uma 

elevada tendência da microestrutura trabecular bovina para a simetria transversalmente 

isotrópica. Neste sentido a solução dos problemas computacionais encontrados nessa 

investigação deve ser o objetivo de futuras investigações sobre análises morfométricas 

2D e 3D por µCT. O uso de menores resoluções tomográficas e/ou maiores passos de 

rotação no procedimento de aquisição das projeções das amostras ósseas contribuirão 

para a solução desses problemas. 

Os resultados da análise microestrutural 2D e 3D demonstram que em apenas 

seis dos treze parâmetros analisados não houve diferença na medida bi e tri-dimensional 

ressaltando o enorme potencial da microtomografia tridimensional por raios-X nas 

investigações sobre a influência dos parâmetros microestruturais do osso trabecular na 

qualidade óssea. A reconstrução 3D de objetos é uma importante característica da 

técnica para visualização tridimensional da microestrutura óssea das amostras.    

O microtomógrafo de raio-x de bancada de alta resolução modelo 1172 da 

SkyScan é um equipamento de fácil utilização e o seu software CT-Analyser calcula 

diversos parâmetros da microestrutura sendo uma importante ferramenta para 

investigações sobre a influência da microestrutura na resistência mecânica do osso 

trabecular, através das correlações dos parâmetros microestruturais com os parâmetros 

de resistência mecânica. É possível utilizar um módulo de ensaio mecânico acoplado ao 

microtomógrafo para a determinação dessas correlações visando o aprimoramento da 

caracterização da qualidade óssea para o diagnóstico de doenças do metabolismo ósseo 

como a osteoporose. 
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Anexo A (Software CT-Analyser) 
 

O uso do software CT-Analyser para quantificação microestrutural envolve as 
seguintes etapas:  

Etapa 1: Abrir os arquivos de reconstrução 2D do microtomógrafo com formato bmp. 

 

Etapa 2: Analisar as seções transversais reconstruídas. 
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Etapa 3:  Escolher a ROI  para a análise morfométrica 2D e o VOI para a análise 
morfométrica 3D com formato irregular ou regular. 

 

Etapa 4:  Binarização. 
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Etapa 5:  Análise Morfométrica 2D. 

 

 

Etapa 6:  Escolha dos parâmetros de interesse da análise morfométrica 3D. 
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Etapa 7:  Reconstrução 3D. 

 


	1. Introdução
	2. Objetivos
	3. Revisão de Literatura
	3.1 Tecido Ósseo
	3.2  Microtomografia Computadorizada
	3.3  Análise Morfométrica de Osso Trabecular
	3.3.1 Análise Morfométrica 2D
	3.3.2 Análise Morfométrica 3D


	ojections
	ojections
	ojections
	4.  Material e Métodos
	4.1  Amostras Ósseas
	4.2 Quantificação Microestrutural
	4.3 Análise Estatística

	5.  Resultados
	5.1  Extrações dos Cubos e Cilindros Ósseos Trabeculares
	Análise Morfométrica 2D e 3D e Análise Estatística
	5.3  Correlações entre os Parâmetros Morfométricos

	6. Discussão
	7.  Conclusão
	Referências Bibliográficas
	Anexo A (Software CT-Analyser)



