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Objetivo.  Esta pesquisa desenvolve, através de um conjunto de 
metodologias computacionais inovadoras, uma solução para modelar o 
comportamento biomecânico da coluna vertebral associado a imagens 
médicas processadas utilizando o paradigma das estruturas de 
integridade tensional; estas estruturas, também chamadas de 
Tensegridade, são estruturas que se auto-estabilizam mecanicamente. 
Metodologia.  É fundamentada, principalmente, nos conceitos de 
acoplamentos de domínio que podem ser aplicados especificamente em 
sistemas considerando interação sólido-poro fluido (modelagem de 
meios porosos). A teoria poro-elástica é de grande aplicabilidade na 
biomecânica (modelagem de estruturas ósseas embebidas em fluidos 
corpóreos) e têm apresentado significativo avanço nos últimos anos. 
Inicialmente será utilizado um modelo idealizado pelo Dr. Henrique da 
Mota como um novo conceito biomecânico da coluna. Resultados.  Será 
desenvolvido um modelo dinâmico do segmento lombar, identificando as 
interseções entre os elementos do conjunto: componentes flexíveis 
(ligamentos e discos) - componentes rígidos (vértebras) - raízes 
nervosas imersas no forame transversal e medula suspensa no forame 
vertebral. A identificação da sincronização entre os movimentos das 
articulações intervertebrais e as raízes nervosas poderá determinar as 
causas das possíveis dores e auxiliar no tratamento dos diversos tipos 
de lesões. Conclusões.  A pesquisa foi motivada pela necessidade de 
mostrar à comunidade médica que é possível reduzir o número de 
cirurgias, desde que, a partir de um modelo, obtenhamos os padrões de 
movimentos inerentes a cada indivíduo, classificando riscos e 
identificando, por simulação, sítios de possíveis sobrecargas mecânicas. 
O modelo poderá ser utilizado para previsões de patologias ligadas à 
coluna vertebral utilizando simulações biomecânicas.   
 


