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VIEGAS, A.C. Análise das propriedades biomecânicas dos

tendões dos músculos tibial anterior e tibial posterior:

estudo experimental em cadáveres humanos. São Paulo,

2003. 115 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina,

Universidade de São Paulo.

Com o objetivo de avaliar as propriedades mecânicas e estruturais
dos tendões dos músculos tibial anterior (TA) e tibial posterior
(TP), o autor realizou ensaios mecânicos de tração com 72 tendões
extraídos de 18 cadáveres humanos frescos, do sexo masculino,
com média de idade de 45,2 ± 10,7 anos, variando de 24 a 60
anos. Previamente aos ensaios, os tendões foram divididos em dois
grupos do mesmo tamanho e armazenados, cada um dos quais, em
congelador comum a -20°C e em supercongelador a -86°C,
durante um período de tempo variável, entre 30 e 90 dias antes
dos testes. Depois do descongelamento dos tendões em solução
isotônica de NaCl, foram feitas medidas da área de secção
transversa dos tendões e ensaios mecânicos de tração até a
ruptura a uma velocidade de aplicação de carga de 20 mm/min, na
máquina eletromecânica Kratos, modelo K-5002. Foram
determinadas as seguintes propriedades biomecânicas: resistência
máxima, coeficiente de rigidez, módulo de elasticidade e
alongamento máximo relativo; os dados obtidos foram comparados
aos existentes na literatura relativos ao ligamento cruzado anterior
(LCA), ligamento da patela (LP) e aos tendões dos músculos grácil
e semitendíneo (G e SMT). Concluiu-se que o TP apresenta
resistência máxima à tração e área de secção transversa maiores
do que o TA; o módulo de elasticidade do TA é maior do que o do
TP quando ambos são congelados a -86°C; o congelamento a -
86°C diminui o módulo de elasticidade do TP e aumenta o
coeficiente de rigidez do TA; o alongamento máximo relativo do TP
é maior do que o do TA quando ambos são congelados a -86°C. A
comparação dos dados obtidos neste estudo com os estudos
biomecânicos feitos por outros autores nos permitiu observar que o
TA e o TP apresentam semelhanças biomecânicas com o G, SMT e
o LCA e o uso destes tendões como substitutos do LCA pode ser
sugerido nos casos de reconstrução ligamentar em que a
necessidade de enxertos alógenos se impuser.
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VIEGAS, A.C. Biomechanical analysis of anterior and

posterior tibialis tendons: experimental study in human

cadavers. São Paulo, 2003. 115 p. Dissertação (Mestrado) –

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

The purpose of this study was to evaluate the mechanical and
structural properties of the anterior (AT) and posterior (PT) tibialis
muscle tendons submitted to axial traction in an electromechanical
machine (Kratos K5002), until the point of ultimate failure, with a
20 mm/min speed. We used 72 fresh-frozen human tendons from
18 male cadavers with mean age of 45.2 ± 10.7, ranging from 24
to 60. The tendons were divided in two groups of 36 (18 AT and 18
PT) and one was frozen at -20°C and the other at -86°C, for 30 to
90 days before the tests. The tendons were thawed in a NaCl 0.9%
solution and then the cross sectional area at their central portion
was measured. We studied the following mechanical properties:
ultimate load, stiffness, modulus of elasticity and relative strain
(%). Data obtained were compared to those from the literature
related to the anterior cruciate ligament (ACL), patellar tendon (PT)
and gracilis and semitendinous tendons (G and SMT). The ultimate
load and cross sectional area of the PT was superior to AT; the
modulus of elasticity of the AT was superior to the PT when they
both were frozen at -86°C; freezing at -86°C decreases the
modulus of elasticity of the PT and increases the stiffness of the
AT; the relative strain of the PT was superior to the AT when they
were frozen at -86°C. The comparison between AT and PT with
other authors studies showed us that they have biomechanical
similarities with G, SMT and ACL and their use as ACL grafts can be
suggested in cases of ligament reconstruction where allografts
could be used.


