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Resumo. As fraturas ósseas são injúrias de elevada ocorrência e representam, além de dor e sofrimento para o 

paciente, elevados custos econômicos tanto para os sistemas de saúde, quanto para o paciente, que fica 

impossibilitado de trabalhar durante a recuperação. O processo de regeneração da fratura óssea consiste de uma 

série de eventos biológicos complexos que envolvem proliferação, diferenciação, migração celular, entre outros 

fenômenos. Diversos estudos consideram os inúmeros fatores externos e microambientes bioquímicos e mecânicos aos 

quais o local da fratura está submetida, responsáveis pelos resultados do processo de regeneração. Porém, ainda não 

está completamente esclarecida a forma com que esses fatores modificam o processo. Desta maneira, o presente 

trabalho objetiva estudar computacionalmente duas teorias de diferenciação celular, comparando-as com resultados 

experimentais encontrados na literatura. O estudo foi realizado a partir de um modelo de elementos finitos gerado no 

software Abaqus, seguindo um modelo matemático usando equações diferenciais parciais. Foram obtidos resultados, 

para ambas as teorias de diferenciação, que mostram a evolução temporal da concentração de células tronco, células 

ósseas, células de cartilagem, células de cartilagem hipertrofiadas, células de tecido fibroso, vascularização e 

estímulo mecânico. Com essas comparações pode-se concluir que ambas as teorias se mostram coerentes com a 

realidade. O presente trabalho evidenciou também a importância da biomecânica e do método dos elementos finitos 

que possibilitam o estudo e modelagem de processos biológicos. 

 

Palavras-chave: Fratura, regeneração óssea, estímulo mecânico, modelagem computacional. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

De acordo com Nikolaou et al. (2011), a incidência de fraturas da diáfise do fêmur varia de 9,5 a 18,9 por 100.000 

habitantes por ano e seu tratamento resulta em altos custos econômicos, além de sofrimento do paciente. Portanto, 

regeneração óssea é um campo de estudo extremamente necessário. 

Descobriu-se através de estudos experimentais (TORRES; AZNAR; BENITO, 2011) que a magnitude do fluxo de 

fluido intersticial é a variável mecânica mais importante modificada pela frequência de estímulo. Sendo assim, no 

presente trabalho, propõe-se usar a lei de diferenciação proposta por Prendergast et al. (1997) por considerar o fluxo de 

fluido, que será influenciado pela frequência de um estímulo externo aplicado, comparando-a com a teoria proposta por 

Torres, Aznar e Benito (2011).  

Neste estudo, objetiva-se o desenvolvimento de um modelo 2D de elementos finitos que reproduza de forma 

realista o processo de regeneração da fratura de ossos longos, ainda que assumindo diversas simplificações devido à 

complexidade do problema. Desta maneira, o presente trabalho pretende aprofundar a compreensão um dos fatores que 

influenciam o processo de regeneração óssea, processo este que ainda não é completamente conhecido. 

 

2. O PROCESSO DE REGENERAÇÃO ÓSSEA  

 

O osso é um dos únicos tecidos que pode se regenerar sem formar cicatriz fibrosa (Marsell; Einhorn, 2011), 

enquanto os outros tecidos biológicos adultos se regeneram com a produção de cicatriz, o osso se regenera com nova 

formação de osso. A fim de restaurar a forma e funções originais de um osso fraturado, vários eventos celulares tais 

como a proliferação, migração e diferenciação envolvendo células tronco mesenquimais, condrócitos, osteoblastos, 

osteoclastos e fibroblastos ocorrem de forma orquestrada influenciados pelo microambiente químico e mecânico 

(Torres; Aznar; Benito, 2011; Zhang et al, 2012). A regeneração óssea pode ocorrer através da regeneração primária ou 

secundária (Isaksson, 2012). Na maioria dos casos, o método de tratamento usado em fraturas de ossos longos é a 

regeneração secundária, que consiste de tanto na regeneração de osso endocondrial quanto intramembranoso. Devido ao 

uso de um sistema de fixação mais flexível, o microambiente mecânico estimula a cicatrização óssea (Marsell; Einhorn, 

2011). Na regeneração secundária, a estabilização da fratura é consequência de vários processos de diferenciação de 

tecidos, que conduz à formação de um calo externo que aumenta a seção transversal de fraturas e a sua rigidez 

(Isaksson, 2012). 
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A regeneração secundária é composta por quatro fases que se sobrepõem: inflamação, diferenciação do calo ou 

formação do calo macio, ossificação ou formação do calo duro e remodelação. Quando a fratura óssea acontece, 

imediatamente se inicia a fase de inflamação. Os tecidos circundantes, o osso cortical, o periósteo e vasos sanguíneos 

encontram-se rompidos e a necrose dos osteócitos começa (Geris et al., 2008). A partir daí se inicia a resposta 

inflamatória, o tecido necrótico é removido e o tecido de granulação é formado proporcionando uma estabilização 

provisória do calo (Doblaré et al., 2004). 

Após aproximadamente duas semanas, a fase de diferenciação do calo macio começa e as células tronco 

mesenquimais que migraram para o local da fratura durante a fase de inflamação se diferenciam em condrócitos, 

osteoblastos ou fibroblastos, dependendo das condições mecânicas e bioquímicas (Doblaré et al., 2004). Os condrócitos 

geram a cartilagem, que proporciona a estabilização mecânica à fratura (Geris et al., 2008), enquanto que os 

osteoblastos são responsáveis pela formação de tecido ósseo intramembranoso (Doblaré et al., 2004). A diferenciação 

de células tronco mesenquimais em fibroblastos é mais difícil de ocorrer (Gomez-Benito et al., 2005). No final da fase 

de diferenciação calo macio, os condrócitos se diferenciam em condrócitos hipertróficos (Geris et al., 2008) e 

mineralizam a matriz da cartilagem. Em seguida, a ossificação endocondral substitui gradualmente este calo 

cartilaginoso com osso (Malizos; Papatheodorou, 2005). 

A terceira fase da cicatrização óssea é a ossificação ou formação do calo duro, onde apenas uma pequena lacuna de 

tecido não ossificado separa as superfícies do calo (Claes; Heigele, 1999). Os condrócitos hipertróficos gerados na 

segunda fase secretam fatores de crescimento que atraem osteócitos, os quais, de acordo com Geris et al. (2008), tem a 

função de degradar a cartilagem mineralizada permitindo a invasão de vasos sanguíneos na cartilagem calcificada, que é 

essencial para a formação de calo duro (Schindeler et al., 2008). Doblaré et al. (2004) afirmam que o processo da 

ossificação da cartilagem continua até que todo o calo seja substituído por tecido ósseo e uma ponte óssea que confere 

estabilidade e rigidez suficiente para o espaço da fratura. Geris et al. (2008) afirmam que a união clínica ocorre quando 

as extremidades da fratura se encontram conectadas por calo ósseo. 

Schindeler et al. (2008) descreve calo duro como um tecido ósseo irregular não modelado. Assim, depois da 

ossificação, a remodelação óssea ocorre, de modo a restaurar a forma e a estrutura originais do osso (Doblaré et al., 

2004). De acordo com Geris et al. (2008), inicialmente ocorre reabsorção óssea seguida pela transformação do tecido 

ósseo irregular do calo em osso lamelar, enquanto o processo de neovascularização permanece constante até que o 

fornecimento de sangue retorne às condições normais. Essa série de eventos encerra o processo de regeneração óssea e 

resulta na restauração do osso fraturado à sua forma e função original. 

Quando se trata de processos biológicos, deve-se ter em mente que tais processos dependem de inúmeros fatores 

internos e externos que influenciam direta ou indiretamente em seu resultado. Gómez-Benito et al. (2005) citam que a 

genética, fatores celulares e bioquímicos, idade do paciente, tipo de fratura, movimento interfragmentar, geometria da 

fratura, entre outros fatores atuam em conjunto de modo a influenciar de maneira decisiva a regeneração óssea. Isaksson 

(2012) e Epari et al. (2010), atribuíram à fixação flexível um aumento da formação do calo, enquanto a fixação rígida 

limita a estimulação da formação do calo. A formação desse calo é extremamente importante, pois sua função 

biomecânica é reduzir o movimento inicial de modo a possibilitar a união dos fragmentos de osso com as chamadas 

pontes ósseas. Lacroix e Prendergast (2002) classificam os tipos de diferenciação de acordo com os níveis de estímulo 

biofísico. Segundo eles, altos níveis de estímulo favorecem a diferenciação em fibroblastos, níveis intermediários 

favorecem os condrócitos e níveis baixos favorecem os osteoblastos. Wilson et al. (2015) afirmam que as condições 

mecânicas de carregamento da fratura governam a formação de osso intramembranoso e endocondral no calo e que 

essas condições são constantemente alteradas pelas mudanças na geometria e na rigidez do tecido. Zhang et al. (2012) 

concluíram em seu estudo que o ambiente mecânico ao qual a fratura estava submetida influenciou fortemente no 

tamanho e formato do calo e que mudanças em componentes do calo que dependiam do tempo acarretaram mudanças 

correspondentes nas propriedades mecânicas e na estabilidade da fratura. 

Prendergast et al. (1997) introduziram um modelo de diferenciação de tecidos baseado em um modelo de elementos 

finitos de tecidos bifásicos poroelásticos e propuseram dois estímulos biofísicos como variáveis mecânicas: 

deslocamento de cisalhamento (deviatórico) na fase sólida e velocidade de fluido na fase do fluido intersticial (Isaksson, 

2012). Segundo essa teoria, altas magnitudes de deslocamento deviatórico e velocidade de fluido estimulam a 

diferenciação em tecido fibroso, enquanto quando ambos os estímulos são baixos pode ocorrer formação óssea. Mais 

tarde, Lacroix e Prendergast (2002), aplicaram essa teoria em um modelo de elementos finitos 2D simétrico capaz de 

prever regeneração mais lenta com o aumento do tamanho do espaço da fratura e maior produção de tecido conjuntivo 

com o aumento do deslocamento interfragmentar. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O processo de cicatrização da fratura óssea pode ser estudado matematicamente considerando uma lei de 

conservação levando em conta: a migração, a diferenciação, a proliferação e a morte celular. As equações geradas são 

aplicáveis aos diferentes tipos de tecidos envolvidos na cicatrização de fratura e contém variáveis que dependem da 

concentração celular, da vascularização, do estímulo mecânico e do tempo. 
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Conforme já discutido anteriormente, as células tronco mesenquimais podem se diferenciar em células 

cartilaginosas, ósseas ou fibrosas, enquanto as células cartilaginosas podem se diferenciar em células de cartilagem 

hipertrofiada e esta pode se diferenciar em células ósseas. Sendo assim, a partir da Lei Geral de Conservação Celular, 

desenvolveu-se as Eq. (1) a (5), que foram utilizadas afim de reproduzir o processo de regeneração óssea 

computacionalmente. A Eq. (6) representa a taxa de vascularização da região fraturada. 
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,,,,,  são a evolução temporal da concentração de células tronco mesenquimais, 

ósseas, de cartilagem, de cartilagem hipertrofiada, fibroblastos e vascularização, respectivamente; Ds  representa a 

difusão das células tronco mesenquimais;  p e  são parâmetros que descrevem a proliferação das células tronco 

mesenquimais; k hk ck s ,,  são as constantes de diferenciação das células tronco mesenquimais, de cartilagem e de 

cartilagem hipertrofiada, respectivamente; M e F são as constantes de amadurecimento das células; chcccs ,,  são as 

concentrações de células tronco mesenquimais, de cartilagem e de cartilagem hipertrofiada, respectivamente;  é o 

estímulo mecânico; Dv  é o coeficiente de difusão do tecido rompido e   é o nível de vascularização. 

De acordo com Geris et al. (2008), as células ósseas, de cartilagem, de cartilagem hipertrofiada e fibroblastos se 

diferenciam em um dia, portanto, os valores de k são 1. Geris et al. (2008) ainda equacionam a angiogênese, que é o 

processo de geração de vascularização como dependente de fatores de crescimento angiogênicos referentes a 

osteoblastos e cartilagem, além de considerarem o decaimento natural da produção desses fatores de crescimento. Deste 

modo, após realizarmos análises e considerações, baseando em Geris et al. (2008), utilizamos 3Dv . Como Dv  é uma 

variável dependente do estímulo mecânico, consequentemente a vascularização dependerá do estímulo mecânico. A 

diferenciação de células de cartilagem hipertrofiada a células ósseas depende da vascularização, sendo assim, também 

vai depender da magnitude do estímulo mecânico, justificando as considerações feitas adiante na Eq. (9).  

Note que nas equações descritas acima não consta o termo referente à morte celular, visto que se usou apenas o 

estímulo mecânico correspondente ao carregamento proveniente do esforço de caminhada, que não é alto o suficiente 

para causar danos à célula de modo a causar morte celular significativa. O termo referente ao campo de velocidade da 

fase sólida do calo também foi suprimido afim de simplificar a simulação. 

As simulações foram feitas de modo a comparar a teoria de Prendergast et al. (1997) apresentada anteriormente, 

que considera deslocamento de cisalhamento (deviatórico) na fase sólida e velocidade de fluido na fase do fluido 

intersticial, com a teoria proposta por Torres, Aznar e Benito (2011) que considera somente o deslocamento. Na teoria 

de Prendergast et al. (1997), o estímulo mecânico usado é calculado com a Eq. (7), enquanto na teoria proposta por 

Torres, Aznar e Benito (2011) o estímulo mecânico usado é calculado com a Eq. (8). 
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Onde: ),( tx é o estímulo mecânico, que depende da localização x e do tempo t; vF é a velocidade relativa do 

fluido intersticial na matriz sólida extracelular; a = 0,0375; b = 3 sm / (Prendergast et al., 1997). J 2  é o segundo 

invariante do tensor de deslocamento deviatórico;  IIIIII ,,  são os deslocamentos principais e 

3/)(  IIIIIIoct  é o deslocamento octaédrico. 

Para ambas as teorias, baseado em Torres, Aznar e Benito (2011), considerou-se que a diferenciação de tecidos 

depende diretamente do nível de estimulação mecânica e de vascularização. Desta forma: 
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As equações matemáticas comentadas anteriormente permitem a modelagem computacional da cicatrização óssea e 

podem ser resolvidas usando a técnica de elementos finitos, com as condições iniciais e de contorno características da 

situação de estudo.  

Durante a realização do presente estudo, utilizou-se o método dos elementos finitos aplicado a uma geometria 

bidimensional que representa de forma simplificada o calo ósseo de um metatarso fraturado de uma ovelha. Tal 

geometria foi gerada no software Abaqus 6.12-1, utilizando ¼ do calo, considerando-o simétrico em relação aos eixos x 

e y (Fig. 1), a partir de observações de imagens de raio-x encontradas na literatura (Torres; Aznar; Benito, 2011).  

A essa geometria aplicou-se as condições de contorno propostas por Torres, Aznar e Benito (2011), bem como o 

algoritmo gerado por esses autores em linguagem Fortran aplicados aos softwares Abaqus 6.12-1 e Microsoft Visual 

Studio 2010, de forma combinada.  

Na Figura 1 é apresentado um modelo axisimétrico que representa a geometria, condições de contorno, 

carregamento e condições de fixação do metatarso. Inicialmente o espaço da fratura é formado por tecido de granulação, 

osso cortical completamente vascularizado, concentração máxima de células tronco no periósteo, enquanto a 

concentração e a densidade de outras células e tecidos é considerada nula na região fraturada. O fluxo de fluido 

intersticial é permitido nas áreas indicadas na Figura 1. O estímulo mecânico cíclico corresponde ao carregamento axial 

proveniente do esforço de caminhada, com uma frequência de cerca de um passo por segundo, ou seja, 1Hz. 

 

 
Figura 11: Geometria, carregamento e condições de contorno do modelo da fratura 

 

Note que o carregamento axial não é o único presente na região da fratura, porém, no presente modelo adotou-se a 

simplificação de utilizar somente esse carregamento, visto que ele representa magnitude mais significante (Torres; 

Aznar; Benito, 2011).  
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O algoritmo foi desenvolvido a partir das teorias de Prendergast et al. (1997) e das equações propostas por Gómez-

Benito et al. (2005). O algoritmo usado resultou em um arquivo com o qual, através do software Tecplot, foi possível 

visualizar as simulações geradas, as quais serão apresentadas e discutidas posteriormente. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como já tratado anteriormente, no presente trabalho foi feita uma comparação entre duas teorias, a proposta por 

Prendergast et al. (1997), que considera deslocamento de cisalhamento (deviatórico) na fase sólida e velocidade de 

fluido na fase do fluido intersticial, com a teoria proposta por Torres, Aznar e Benito (2011) que considera somente o 

deslocamento. Com isso, foram feitas simulações para ambas as teorias, considerando um tempo de 60 dias a partir do 

dia da fratura. Os resultados apresentados mostram um quarto do calo da fratura para os dias 1, 15, 30, 45 e 60, 

respectivamente. 

Na Figura 2-a vemos que nos primeiros dias após a fratura (fase de inflamação) ocorre grande migração das células 

tronco mesenquimais, além de estar ocorrendo também proliferação das mesmas. No décimo quinto dia já pode se notar 

que em alguns pontos as células tronco “desaparecem”, pois estão se diferenciando em células ósseas. Isso pode ser 

percebido se compararmos o décimo quinto dia da Fig. 2-a, com o mesmo período da Fig. 3-a, que mostra os resultados 

para migração e diferenciação de células tronco em células ósseas. Outro fato importante de se notar é que a medida que 

passam os dias, a concentração de células tronco decresce, pois, além de se diferenciar em células ósseas, as células 

tronco mesenquimais se diferenciam em células de cartilagem e células de tecido fibroso (fibroblastos). 

As mesmas análises podem ser feitas para a teoria de Prendergast (1997), lembrando que essa teoria, diferente da 

que propõe Torres, Aznar e Benito (2011), leva em consideração além do deslocamento intersticial, a velocidade de 

fluido intersticial. Isso explica algumas diferenças que podem ser notadas ao analisar as respostas das duas teorias para 

cada tipo de célula.  

Comparando as Fig. 2-a e 2-b, percebe-se diferenças muito sutis. No trigésimo dia em ambas se nota que, para a 

teoria proposta por Prendergast et al (1997), existe uma concentração de células tronco bem maior do que no modelo da 

teoria proposta por Torres, Aznar e Benito (2011). Essa diferença se dá justamente por Prendergast considerar, além do 

deslocamento de cisalhamento, a velocidade de fluido intersticial no calo da fratura. 

 

 
Figura 2: Resultados para concentração de células tronco 1, 15, 30, 45 e 60 dias após a fratura a) Teoria de Torres, 

Aznar e Benito (2011); b) Teoria de Prendergast et al. (1997) 

 

O principal ponto a ser notado na Fig. 3-a é que com 15 dias de simulação as células ósseas começam a crescer 

justamente onde as células tronco começam a desaparecer. Comparando as Fig. 3-a e 3-b, onde pode-se perceber que ao 

fim dos 60 dias para a teoria de Prendergast et al. (1997), a concentração de células ósseas é maior que na Fig. 4-a. 

Ainda comparando as Fig. 3-a e 3-b, nos dias 30 e 45, percebe-se que para a teoria que considera somente a deformação 

houve uma difusão maior das células ósseas e já para a teoria de Prendergast et al. (1997) a difusão das células ósseas é 

menor, porém as mesmas se apresentam com concentrações maiores, isso provavelmente se deve ao fato da segunda 

teoria considerar além da deformação, a velocidade de fluido, que é uma variável muito importante no processo. 

Outro detalhe é que o aumento da concentração de células ósseas coincide com o aumento da vascularização no 

calo, como podemos ver nas Fig. 4-a e 4-b, o que é uma condição para o crescimento desse tipo de célula. Inicialmente, 

nas Fig. 4-a e 4-b, podemos ver que existe vascularização no periósteo, o que foi imposto como condição de contorno, e 

com o passar dos dias essa vascularização tende a cobrir toda a área do calo da fratura. Porém, na teoria de Prendergast 

et al. (1997), podemos perceber que a vascularização demora mais para cobrir totalmente a região do calo. Isso ocorre 

devido ao fato de a vascularização ser dependente do nível de estímulo mecânico, que para esta teoria era mais alto. 

Os resultados obtidos para as células de cartilagem em ambas as teorias, não se mostraram muito diferentes (Fig. 5-

a e 5-b). As células de cartilagem, diferente das células ósseas, só começam a aparecer a partir do décimo sexto dia, isso 

se deve ao tempo que esse tipo de célula leva até seu total amadurecimento. No décimo sexto dia (Fig. 5), podemos ver 
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uma alta concentração de 

células de cartilagem, 

concentração essa que aumenta até o 

décimo oitavo dia, quando as células 

de cartilagem começam a se 

diferenciar em células de 

cartilagem hipertrofiada, o 

que fica claro ao compararmos o 

décimo nono dia nas Fig. 6-a e 6-b. 

 

 

Figura 3: Resultados para concentração de células ósseas 1, 15, 30, 45 e 60 dias após a fratura a) Teoria de Torres, 

Aznar e Benito (2011); b) Teoria de Prendergast et al. (1997) 

 

 
 

Figura 4: Resultados para a vascularização 1, 15, 30, 45 e 60 dias após a fratura a) Teoria de Torres, Aznar e Benito 

(2011); b) Teoria de Prendergast et al. (1997) 

 

 A cartilagem hipertrofiada, obtida após a maduração da cartilagem, aumenta por alguns dias, a partir do 

décimo nono dia, porém volta a diminuir (Fig. 7-b), diferenciando-se também em células ósseas, podemos notar esse 

crescimento comparando os dias 45 e 60 da Fig. 6 com a Fig. 7. 

Há uma nítida diferença entre os resultados das duas teorias quando se compara a conversão de cartilagem em 

cartilagem hipertrofiada. Na Fig. 7-a vemos que resta apenas uma pequena quantidade de cartilagem hipertrofiada após 

45 dias da fratura, e já na Fig. 7-b, também com 45 dias, podemos notar uma alta concentração de células de cartilagem 

hipertrofiada. 

 

 
Figura 52: Resultados para concentração de células de cartilagem 1, 15, 30, 45 e 60 dias após a fratura a) Teoria de 

Torres, Aznar e Benito (2011); b) Teoria de Prendergast et al. (1997) 
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Figura 6: a) Desenvolvimento das células de cartilagem até o início do crescimento da cartilagem hipertrofiada para 

ambas as teorias; b) Início do crescimento das células cartilagem hipertrofiadas para ambas as teorias. 

 

 
Figura 7: Resultados para células de cartilagem hipertrofiadas 1, 15, 30, 45 e 60 dias após a fratura a) Teoria de 

Torres, Aznar e Benito (2011); b) Teoria de Prendergast et al. (1997) 

 

Com relação ao estímulo mecânico percebemos que ele é concentrado na região de maior instabilidade da fratura, 

tendo em vista que é a região mais próxima da ruptura. Outro ponto importante é que o estímulo tende a diminuir com o 

tempo, isto se dá exatamente porque à medida que o calo é preenchido com osso e cartilagem, o ambiente antes instável 

passa a se estabilizar gradativamente, reduzindo o estímulo, como podemos ver na Fig. 8. 

 

 
Figura 8: Resposta para o estímulo mecânico no calo da fratura ao longo do tempo 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com o presente trabalho pode-se concluir, primeiramente a grande importância do método dos elementos finitos. 

Com ele é possível estudar através da resolução de sistemas de equações diferenciais desde problemas simples até 

problemas mais complexos, como o tratado nesse trabalho. A modelagem matemática dos processos que envolvem o 

corpo humano pode facilitar pesquisas para o avanço da medicina atual, como por exemplo acelerar o tempo de 

cicatrização óssea. Deste modo, fica evidente a relevância desse tipo de abordagem mecânica dos processos biológicos. 
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Uma inovação do modelo utilizado no presente trabalho são os resultados das distribuições de concentrações 

celulares. Enquanto as simulações presentes até o momento na literatura apresentam um preenchimento total do calo por 

células ósseas, o modelo aqui descrito mostra, para ambas as teorias analisadas, que no resultado final a concentração de 

células ósseas não é uniforme no calo, o que se aproxima mais da realidade (Epari, 2006). A teoria proposta por 

Prendergast et al. (1997), por considerar uma variável a mais compondo o parâmetro de estímulo mecânico, teve 

resultados um pouco diferentes da teoria de Torres, Aznar e Benito (2011), que se trata de um modelo mais atual e 

simplificado.  

Estudos mais aprofundados objetivando diminuir as simplificações do modelo e consequentemente aprimorar as 

simulações de modo a reproduzir cada vez mais fielmente o processo de regeneração da fratura óssea são necessários. 

Um dos estudos a serem feitos futuramente é a análise de convergência da malha, com o intuito de refinar a mesma 

buscando resultados cada vez mais realistas. Outro trabalho futuro proposto é o de estudar o efeito de estimulação 

mecânica externa no processo de cicatrização óssea, sempre objetivando obter os resultados mais reais possíveis com o 

modelo. 
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