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Resumo

Chamada comumente de doença silenciosa, a osteoporose é uma doença osteometabó-
lica sistêmica, caracterizada por baixa densidade mineral óssea (DMO), comprometendo
a microarquitetura e a resistência óssea, expondo a pessoa ao risco de fraturas e conse-
quente comprometimento da qualidade de vida, afetando sua mobilidade, independência;
podendo ainda ocorrer, após a fratura, dores crônicas, deformidade, depressão ou morte
por complicações médicas. No Brasil, estima-se que em um período de 20 anos houve
aumento de 50% no número da população brasileira propensa a desenvolver osteoporose,
as projeções para 2050 são de que o número de fraturas de quadril para homens e mulhe-
res com idade entre 50 e 64 anos na América Latina vai aumentar em 400%, já para os
grupos etários acima de 65 anos, será de 700% de aumento. Em um período de três anos
foram realizados 3.252.756 procedimentos relacionados ao tratamento da osteoporose em
idosos no Brasil que geraram um gasto de R$ 288.986.336,15. O diagnóstico e o trata-
mento precoce desta doença são fundamentais para implantação de medidas preventivas,
evitando a ocorrência de fraturas. Este é um grande desafio para um país de proporções
como o Brasil (5.564 municípios), com grande diversidade socioeconômica e de tamanho
tanto em população quanto em área. Os equipamentos de diagnóstico para osteoporose
possuem custo elevado, tornando-se inviável a presença destes em todos os municípios
da federação. Nesta tese é apresentada uma ferramenta para diagnóstico inicial de do-
enças osteometabólicas - o Osseus. Este instrumento é uma combinação de aplicação de
técnicas e conceitos de diversas áreas como: engenharia de software, elétrica, eletrônica,
computação e biomédica, desenvolvida com baixo custo, fácil acessibilidade à população
e não invasivo. Devido a estas características, os exames iniciais para doenças osteome-
tabólicas poderão ser realizados em qualquer um dos 5.564 municípios do Brasil com
periodicidade anual conforme parâmetros estabelecidos pela Portaria número 1.10/GM,
do Ministério da Saúde.

Palavras-chave: Osseus, osteoporose, fraturas, diagnóstico, densidade mineral óssea,
biomédica, computação, elétrica, software.





Abstract

Known as a silent disease, osteoporosis is a systemic metabolic bone disorder cha-
racterized by low bone mineral density (BMD), compromising the microarchitecture and
bone resistance, exposing the individual to fractures risk and consequent impairment of
life quality, affecting their mobility, independence; after the fracture it can cause chronic
pain, deformity, depression or death due to medical complications. In Brazil, it is esti-
mated that in a 20-year period there was a 50% increase in the number of people with a
higher probability of developing osteoporosis,the projections for 2050 estimate that the
number of hip fractures for men and women aged around 50 to 64 years old will incre-
ase by 400%, moreover, the increase for the age groups over 65 years will have 700%
increase. In a three-year period, 3,252,756 procedures were performed related to the os-
teoporosis treatment in the Brazilian elderly population, which generated an expense of
R$ 288,986,336.15. The diagnosis and the early treatment of this disease are fundamental
for the execution of preventive measures, avoiding the occurrence of fractures. This is
a great challenge for a country of continental proportions such as Brazil (5,564 munici-
palities), with a considerable socioeconomic diversity and amplitude in both population
and area. Diagnostic equipment for osteoporosis has a high cost, making them unfeasible
in all municipalities of the federation. This thesis presents a tool for the initial diagnosis
of osteometabolic diseases - Osseus. This instrument is a combination of the techniques
and concepts from several areas such as: biomedical engineering, software engineering,
electrical engineering, electronics engineering, computer engineering. Due to these cha-
racteristics, the initial osteoporosis examinations are able to be performed in any of the
5,564 municipalities of Brazil with annual periodicity according to the parameters esta-
blished by the Decree number 1.10/GM, from the Ministry of Health.

Keywords: Osseus, osteoporosis, fractures, diagnosis, bone mineral density, biome-
dical, electrical, software, computer.
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Capítulo 1

Introdução

A cada 3 segundos uma pessoa sofre algum tipo de fratura que lhe causa dor extrema,
além de limitações no seu dia a dia. Esses pacientes fazem parte de uma triste estatística
mundial dos acometidos pela osteoporose.

Figura 1.1: estrutura óssea normal e estrutura comprometida com osteoporose (Martini
F.2009)

Osteoporose significa literalmente “osso poroso” (Figura 1.1) e é comumente cha-
mada de "doença silenciosa"por não apresentar sintomas. Essa doença é osteometabólica
sistêmica, caracterizada por baixa Densidade Mineral Óssea (DMO) e, como consequên-
cia disso, acaba comprometendo a microarquitetura e a resistência óssea, e expondo a
pessoa ao risco de fraturas. A osteoporose causa perda óssea deixando-os fracos a ponto
de um simples tombo ou uma batida causar uma fratura. Embora seja comum a ocorrên-
cia de osteoporose em mulheres com alguma fragilidade física e idosas, as jovens também
podem ser vítimas desta doença. Em geral, as fraturas ocorrem nas costelas, quadril, pul-
sos ou vértebras. Quando, por exemplo, uma fratura dessas ocorre, a qualidade de vida
pode ser severamente comprometida para pessoas com osteoporose. Havendo fraturas de
pulso e de antebraço, a capacidade de escrever, preparar refeições ou executar tarefas de
cuidados pessoais, por exemplo, acaba sendo afetado. No caso de fraturas da coluna ou
do quadril, a mobilidade fica comprometida, dificultando atividades como caminhar, do-
brar, levantar, puxar ou empurrar. As de quadril levam a uma perda de independência e
bem-estar (Kanis et al. 2008).



2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Homens com idade igual ou superior a 50 anos também sofrerão fratura osteoporótica
ao longo da vida. Após a fratura, quase 25% dos pacientes com osteoporose morrem por
causa de complicações médicas no período de um ano geradas por esse tipo de trauma.
Existem ainda outras implicações, além das fraturas, como: dor crônica, deformidade,
depressão e perda da mobilidade. Estima-se que ela afete 200 milhões de mulheres em
todo o mundo (Kanis et al. 2008), só na Europa, Estados Unidos e Japão são 75 milhões
de pessoas afetadas (WHO 1994).

Para 2050, a projeção de incidência de fratura de quadril em homens deverá aumentar
em 310% e 240% em mulheres (Melton et al. 1998). Na Austrália, a osteoporose é mais
comum em mulheres do que em homens: entre 2014 a 2015, 15% das mulheres com
50 anos ou mais declararam ter osteoporose em comparação com 4% dos homens. Essa
proporção aumenta significativamente com a idade, afetando cerca de 24% das mulheres
com 80 anos ou mais, conforme dados registrados no Gráfico 1.2(AIHW 2014).

Figura 1.2: Gráfico de prevalência de osteoporose com pessoas de 50 anos ou mais na
Austrália (AIHW 2014)

No Brasil, um estudo realizado no Rio de Janeiro, em hospitais públicos, registrou-se
23,6% de mortalidade dos casos em que ocorreu fratura no fêmur (Pereira 2003). Estima-
se que em um período de 20 anos houve um aumento de 50% no número da população
brasileira propensa a desenvolver osteoporose (Kanis et al. 2008). Das 10 milhões de
pessoas, 1 em cada 17, tem osteoporose. A ocorrência de fraturas entre homens foi de
37% e mulheres 21%; para brancos, mistos e negros, temos, respectivamente 29%, 31%
e 22% (IOF 2016).

Em um estudo de cinco países latino-americanos, incluindo o Brasil, revelou-se que
a ocorrência de fraturas vertebrais em mulheres com mais de 50 anos foi de 15%, sendo
que 7% ocorrem entre os 50-60 anos (ver Gráfico apresentado na Figura 1.3 a seguir),
aumentando para 28% no grupo das maiores de 80 anos (WHO 1994).
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Figura 1.3: Gráfico de porcentagem da população brasileira por idade e sexo (IBGE 2016)

As projeções para 2050 são de que o número de fraturas de quadril para homens e
mulheres com idade entre 50 a 64 anos na América Latina vai aumentar em 400%, já para
os grupos etários acima de 65 anos, será de 700% de aumento (WHO 1994).

1.1 Motivação

No triênio de 2008 a 2010, foram gastos R$ 288.986.335,15 com 3.252.756 procedi-
mentos relacionados ao tratamento de osteoporose em idosos no Brasil. Desse montante,
em 2008 foram gastos R$ 89.343.911,73 com 1.100.959 procedimentos (medicamen-
tos, exames, procedimentos clínicos, cirúrgicos, próteses, complementares); em 2009 R$
102.395.316,43 com 1.274.333 procedimentos; em 2010 R$ 97.247.106, 00 com 877.464
procedimentos. Nos procedimentos sem fratura, gastou-se R$ 23.567.628,77 e nos pro-
cedimentos com fraturas gastou-se R$ 59.494.305,7325, como mostrado na Tabela 1.1
a seguir (Moraes 2014). Nota-se que o gasto com procedimentos com fraturas é mais de
50% do que se gasta com procedimentos sem fraturas, este dado ressalta a importância do
diagnóstico da doença antes da ocorrência de fratura (ver Figura 1.4) (Moraes 2014).
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Gastos com procedimentos para tratamento de osteoporose
Ano/Período Procedimentos Valor Gasto
08 a 2010 3.252.756 R$ 288.986.336,15
2008 1.100.969 R$ 89.343.911,73
2009 1.274.333 R$ 102.395.316,43
2010 877.464 R$ 97.247.106,00

Tabela 1.1: Gastos com procedimentos para tratamento de osteoporose (Moraes 2014)

Figura 1.4: Diferença de gastos de procedimentos com e sem fraturas (Moraes 2014)

1.2 Descrição do problema

O diagnóstico e o tratamento precoce da doença são, portanto, fundamentais, tendo
em vista a implantação de medidas preventivas à ocorrência de fraturas osteoporóticas.
Uma pesquisa realizada pela IOF (Internacional Osteoporosis Foundation) em 11 países
revelou que: o não conhecimento dos riscos por mulheres pós-menopausa, a dificuldade
no diagnóstico e de tratamento resultam no agravamento do quadro de calamidade si-
lenciosa que essa doença tem provocado, dificultando sua detecção precoce e posterior
tratamento. Mais detalhes dessa pesquisa podem ser observados na Tabela 1.2 a seguir
(IOF 2016).
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Indicações para avaliação de exame de densidade óssea
Mulheres com 65 anos de idade ou mais
Homens com 70 anos de idade ou mais
Mulheres na pós-menopausa <65 anos de idade e homens
(50 a 70 anos) com fatores de riscos
Adultos com fraturas de fragilidade
Adultos com doença ou condição associada à perda de massa óssea
Pacientes onde a terapia farmacológica esteja sendo considerada
Pacientes em tratamento, a fim de monitorar eficácia terapêutica
Pacientes que não estejam em tratamento,
onde a evidência de perda óssea poderia indicar tratamento

Tabela 1.2: Indicações para avaliação de exame de densidade óssea (IOF 2016)

Nos casos de indivíduos que apresentam fratura osteoporótica, o diagnóstico é clínico.
Para os demais, pode ser estabelecida com base na medição da DMO (Densidade Mine-
ral Óssea), uma técnica utilizada para sua determinação é a DEXA (Dual Energy X-ray
Absorptiometry), que consiste na utilização de feixes de raios X com diferentes níveis de
energia. O teste de DMO, permite que se saiba a quantidade mineral óssea que o paciente
possui em determinada área do osso (Henderson & Goltzman 2000). Este teste pode ser
feito em diferentes ossos do corpo, incluindo quadril, coluna, antebraço, pulso, dedo ou
calcanhar.

A determinação da DMO é feita comparando a grama de mineral por centímetro qua-
drado de um paciente com a de adultos jovens normais de mesmo sexo (escore T - Tabela
3.1). A diferença entre a densidade mineral óssea de um paciente e o padrão normal de
um adulto jovem é exibida por desvios padrão, que podem ser, abaixo ou acima do valor
comparado.

Critérios para diagnóstico de osteoporose - escore T
Normal Maior ou igual a -1,0
Osteopenia Entre -1.0 e -2,5
Osteoporose Menor ou igual a -2,5
Osteoporose Severa Menor ou igual a -2,5 com fratura por fragilidade

Tabela 1.3: Diagnóstico de osteoporose segundo a OMS (WHO, 1994)

Para crianças, adolescentes, mulheres pré-menopáusicas e homens com idade entre 20
a 50 anos, recomenda-se o uso do escore Z, em que a comparação da DMO do paciente
é feita com valores da população de mesmo sexo e raça. Nesses casos, um escore Z de
-2,0 DP (Desvio Padrão) ou inferior é definido como “abaixo da faixa esperada para a
idade” e um escore Z acima de -2,0 como “dentro dos limites esperados para a idade”
(WHO 1994).

Existem outras técnicas para auxiliar a determinação da DMO, como Tomografia
Quantitativa Computadorizada (TQC) e a Ultrassonografia Quantitativa (QUS). A QUS
utiliza a velocidade e atenuação do som e o TQC recorre a feixes de raio-X (Henderson
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& Goltzman 2000). Na Tomografia Quantitativa Computadorizada tem-se a presença de
radiação ionizante que pode alterar ou destruir células do corpo humano, na Ultrasso-
nografia Quantitativa, embora não exista a presença de radiação, há variabilidade entre
os aparelhos, com medições diferentes para o mesmo local analisado sem a aplicação de
critérios de diagnósticos clássicos empregados pela densitometria.

O intervalo para repetição de exames de diagnóstico deve ser tal que se possa detectar
alterações significativas na DMO. Há recomendações de cinco anos para aqueles pacientes
que não estejam passando por algum tratamento para osteoporose e dois anos para aqueles
que estejam em tratamento (Volkmann & Castro 1998). Segundo o Ministério da Saúde,
para o cálculo do número de exames de DMO, considerando-se o acompanhamento dos
casos de osteoporose, recomenda-se um exame anual por paciente (SAÚDE 2002).

1.2.1 Equipamentos de diagnóstico no Brasil

Em 2005, o Brasil contava com 3.925 equipamentos de diagnóstico por imagem, entre
eles 1.034 eram de raio-X para densitometria óssea, destes 970 pertenciam a rede privada.
Com base nos parâmetros estabelecidos na Portaria n. 1.101/GM, do Ministério da Saúde,
fica evidente a carência deste equipamento. Além disso, nota-se uma distribuição desi-
gual de equipamentos de diagnóstico de densitometria óssea no território brasileiro. Nas
regiões Norte e Nordeste, como mostra a Tabela 1.4 (IBGE 2016)), há uma oferta mais
baixa que a preconizada para os equipamentos mais complexos e mais caros, com taxas
de oferta mais baixas que a observada nas demais regiões para esse tipo de equipamento.

Taxa de oferta de equipamento de densitometria óssea por região
Região Oferta para cada 1.000.000 habitantes
Brasil 0,8
Norte 0,3
Nordeste 0,4
Sudeste 1,0
Sul 1,0
Centro-Oeste 1,2

Tabela 1.4: Oferta de equipamento de densitometria óssea por região (SAÚDE 2002

Deve-se levar em conta que esses equipamentos estão concentrados nos grandes cen-
tros e que o Brasil possui unidades administrativas muito numerosas (5.564 municípios)
(IBGE 2016) e, consequentemente, uma grande diversidade socioeconômica e de tama-
nho, tanto em população (Gráfico 1.5) quanto em área. Dada à complexidade e custo ele-
vado desses equipamentos, torna-se inviável a presença deles em todos os municípios. Em
decorrência disso, segundo o IBGE, a falta de equipamento de densitometria óssea, cor-
responde a 20% da necessidade parametrizada pelo Ministério da Saúde (SAÚDE 2002).
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Figura 1.5: Gráfico da população brasileira por regiões (IBGE 2016)

Os dados apresentados anteriormente deixam evidente a necessidade de implantação,
difusão e incorporação de novas tecnologias baixo custo e acessibilidade a população.
Isso pode ser alcançado buscando novas formas de gestão de tecnologias que possibilite o
uso adequado, redução de custos, promoção de igualdade e qualidade. Essa nova forma de
gestão deve ter como objetivo facilitar o acesso a quem necessita deste tipo de diagnóstico
para que deste modo, aumente a prevenção de fraturas e, consequentemente, reduza os
custos com tratamentos e melhor qualidade de vida à população afetada por esssa "doença
silenciosa".

1.2.2 Proposta do trabalho

Este trabalho propõe o Osseus, uma ferramenta para auxílio no diagnóstico de do-
enças degenerativas do sistema de suporte do corpo humano. Ela é uma combinação da
aplicação de técnicas e conceitos de diversas áreas como, engenharia de software, elétrica,
eletrônica, computacional e biomédica, sendo acessível, de fácil utilização, não invasivo
e de baixo custo.

A engenharia elétrica está sendo aplicada através do estudo de ondas eletromagnéti-
cas na determinação da permissividade óssea, considerada como fator determinante para
o diagnóstico da DMO (Henderson & Goltzman 2000). Desde a década de 80, estudos
dão conta do uso de ondas eletromagnéticas no auxílio da determinação de densidade
mineral óssea (Harvey & Joseph 1987). Com a aplicação desses conceitos já compro-
vados, desenvolveu-se o protótipo composto por um arranjo de antenas modeladas para
possuírem alta diretividade e faixa de frequência não invasiva (ANATEL 2002).
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O conhecimento das propriedades dielétricas dos tecidos do corpo humano envolvidos
neste estudo é fundamental, visto que as ondas eletromagnéticas possuem comportamen-
tos diversos em razão do tecido em que elas são aplicadas. Para impedir que esses com-
portamentos inesperados não comprometam os resultados, foram implantados algoritmos
avançados e redes neurais, isolando assim a área específica para o diagnóstico auxiliar.

A engenharia de software e computacional foram aplicadas para integração de todo o
hardware desenvolvido, para o armazenamento e processamento dos dados gerados pelo
sistema. Esses dados serão utilizados para fornecimento de informações de alta relevância
na identificação dos chamados grupos de riscos, especificamente no território brasileiro,
com o objetivo de direcionar mais acertadamente os recursos para diagnóstico, prevenção
e tratamento adequado das doenças osteometabólicas; bem como o acompanhamento da
evolução dessas doenças ao longo da vida da população.

Com os conhecimentos da engenharia eletrônica, permitiu-se projetar e desenvolver
componentes eletrônicos embarcados para emissão de sinal eletromagnético, recepção e
posterior processamento desse sinal por meio de microprocessadores. O resultado final é
uma ferramenta funcional já adequada para validação clínica, que possibilita a realização
de exames auxiliares para a determinação da DMO e possível diagnóstico de doenças
osteometabólicas com registro de patente já gerado.

O presente trabalho está organizado em seis capítulos em que o primeiro trata das
motivações, descrição do problema, cenário atual dos equipamentos de diagnóstico de os-
teoporose no Brasil e em algumas partes do mundo. No capítulo dois, são apresentados os
fundamentos teóricos para a realização deste trabalho, optou-se pela divisão nas diferen-
tes áreas da engenharia que foram aplicadas, sendo estas a engenharia biomédica, elétrica,
eletrônica, computação e de software. No capítulo três, são apresentados os trabalhos de-
senvolvidos diretamente relacionados ao tema, com as diferentes metodologias integradas
com redes neurais e exames de diagnóstico já realizados para a identificação de grupos
de riscos, mas não como determinação da Densidade Mineral Óssea. No capítulo quatro,
tem-se as etapas de construção do Osseus passando por três versões, para então chegar na
versão 3.0. Nos capítulos cinco e seis, são apresentados os experimentos do Osseus com
cilindros de gesso, pele e osso animal, em que as amostras são controladas quanto à sua
densidade (porosidade) para comprovação da eficácia do equipamento; apresenta-se por
fim, as etapas que deverão ser vencidas para continuidade deste trabalho.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Neste capítulo, são descritas as técnicas e metodologias existentes para concepção
e desenvolvimento do Osseus. Como essa ferramenta foi desenvolvida a partir de uma
combinação de diversas áreas de engenharia, optou-se por dividir a explanação desses
conceitos por cada área, a saber:

• engenharia biomédica;
• engenharia elétrica;
• engenharia eletrônica, da computação e de software.

2.1 Engenharia Biomédica

2.1.1 Osso

O sistema esquelético é composto por cartilagens, ligamentos e demais tecidos conec-
tivos que tem por objetivo interligar e estabilizar o corpo humano (ver Figura 2.1). Os
ossos sustentam o peso do corpo e trabalham com os músculos para produzirem movi-
mentos controlados. Esses músculos operam em conjunto com o sistema esquelético para
fazermos ações que aparentemente são simples como sentar, levantar, correr ou andar.
Ademais, possuem também funções vitais como armazenamento de minerais, produção
de células sanguíneas, sustentação e proteção dos órgãos internos do corpo (Cruz 2013).
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Figura 2.1: Estrutura interna do osso humano (Martini F. 2009)

Considerando-se o armazenamento de minerais, temos a presença dos sais de cálcio
que representam uma valiosa reserva de íons de cálcio e fosfato nos líquidos corporais.
Dos aproximadamente 2kg de cálcio presentes no corpo humano, 98% estão depositados
nos ossos. Além disso, toda a produção de células sanguíneas (glóbulos brancos, ver-
melhos e plaquetas)é realizada na medula óssea que preenche as cavidades internas de
muitos ossos. Os ossos atuam também como proteção dos órgãos mais vulneráveis do
corpo, como coração, pulmões, encéfalo e medula espinhal (Martini et al. 2009).

Um dos tecidos de sustentação é o tecido ósseo, que contém células especializadas
e uma matriz extracelular composta de fibras proteicas e substância fundamental. Sua
matriz é sólida e resistente devido à deposição de sais de cálcio ao redor das fibras de
proteína. O tecido ósseo é separado dos demais tecidos por meio de uma membrana
chamada periósteo.

A massa óssea tem em sua maior composição o fosfato de cálcio, Ca3(Po4)2, respon-
dendo por dois terços do osso. Ao interagir com o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] forma
os cristais de hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2. Esses cristais incorporam outros sais de
cálcio, como o carbonato de cálcio, e íons, como o sódio, magnésio e flúor. Estes compo-
nentes dão ao osso a capacidade de compressão. Os osteócitos e outros tipos de células
respondem por 2% da massa de um osso típico, um terço do peso do osso corresponde a fi-
bras colágenas que conferem resistência à tração (Martini et al. 2009). Diferentes tipos de
células estão contidas no osso: osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos
(ver Figura 2.2).
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Figura 2.2: Células ósseas (Martini et al. 2009)

Os osteócitos monitoram e mantém o conteúdo de proteínas e minerais na matriz
circundante, estes são constantemente reciclados. Os osteócitos também comandam a
liberação do cálcio do osso para o sangue quanto a deposição dos sais de cálcio na matriz
circundante.

Os osteoblastos (Figura 2.2) que se encontram nas superfícies interna e externa do
osso secretam os componentes orgânicos da matriz. Esse material secretado é chamado
de osteóide, com sua posterior mineralização. Dito de forma simples os osteoblastos são
responsáveis pela produção de osso novo, através de um processo pouco conhecido de-
nominado osteogênese. Acredita-se na hipótese de que os osteoblastos respondem a estí-
mulos hormonais ou mecânicos para iniciar a osteogênese (Martini et al. 2009). Há ainda
os osteoclastos que são células responsáveis pela remoção dos sais de cálcio. Deve haver
um equilíbrio entre os osteoclastos e osteoblastos, pois quando os osteoclastos removem
sais de cálcio mais rapidamente os ossos ficam fracos.

2.1.2 Substância densa do osso
A substância densa que é sólida forma as paredes do osso, enquanto que a trabecular

(camada interna circundante da cavidade medular composta de medula óssea) é formada
por um tecido conectivo frouxo. Esse tecido pode ter predomínio de adipócitos (medula
óssea amarela) ou uma mistura de células sanguíneas vermelhas ou brancas em diferentes
níveis de maturação (Martini et al. 2009).

A parte esponjosa do osso é composta de substância trabecular. Nessa parte, são en-
contrados numerosos espaços de interconexão são encontrados entre as trabéculas. Estas
possuem lamelas e também osteonas formando uma estrutura aberta de sustentação, por
essa razão esta parte do osso é muito mais leve que a parte densa. A substância esponjosa
presente proporciona uma resistência e redução do peso do esqueleto facilitando a movi-
mentação dos ossos pelos músculos. A substância esponjosa está presente em ossos que
não estão sujeitos a força de grande intensidade ou em ossos sujeitos a forças tensoras.

2.1.3 Anatomia de um osso
Em sua anatomia o osso apresenta uma substância compacta recoberta pelo periósteo,

um envoltório de tecido conectivo ligado a faixa de tecido fibroso. O periósteo tem es-
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trutura completa em todo osso, com exceção do interior de uma articulação. Em regiões
onde as forças tensoras se fazem mais presentes devido a necessidade movimentação em
diversas direções a substância compacta é mais espessa. Considerando o fêmur como
exemplo de anatomia geral, tem-se o osso proximal do membro interior, a substância cor-
tical compacta envolve uma cavidade chamada de medular, duas extremidades chamadas
de epífises separadas por uma diáfise tubular ou corpo. A metáfise liga as duas extremida-
des do fêmur. As forças aplicadas de uma epífise a outra são transmitidas pela diáfise, as
osteonas no interior da diáfise são paralelas ao seu maior eixo, o que dá muita resistência
a tração ao longo desse eixo (Figura 2.3).

Figura 2.3: Fêmur humano (Martini F. 2009)

2.1.4 Osteoporose
Com o passar do tempo ossos do esqueleto tornam-se mais finos e relativamente mais

fracos. Esse processo de calcificação inadequada é chamado de osteopenia. Geralmente
isto ocorre entre os 30 a 40 anos de idade; a atividade osteoblástica começa a reduzir
enquanto a osteoclástica mantém-se no seu ritmo. Nas mulheres, a cada década 8% de
sua massa óssea é perdida, enquanto que nos homens a perda é de 3% a cada década. O
esqueleto por completo é afetado da mesma forma, com maiores perdas nas vértebras,
maxilar, mandíbula e epífises. Essa alteração é caracterizada pela redução da massa óssea
e por modificações na microarquitetura do osso.

Como já foi dito, a osteoporose é uma doença que causa uma redução na densidade
mineral óssea, provocando uma deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando
a um aumento da fragilidade desse tecido. Como consequência disso, aumenta-se os
riscos de fraturas após mínimos traumas (Cruz 2013). A resistência do osso depende da
deposição mineral que ocorre com a remodelação óssea, que é o processo de remoção
do osso velho pelo novo. Na osteoporose, a quantidade de osso removido é superior ao
formado, ocasionando a perda óssea e diminuindo sua resistência.

A osteoporose é chamada de "doença silenciosa"por não apresentar sintomas e, geral-
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mente é detectada com a ocorrência de fraturas. Quando essas fraturas ocorrem, já existe
um comprometimento da estrutura óssea de 30% a 40%. Os resultados são dores agudas,
deformidades como acentuação da lordose, acentuação da cifose dorsal e retificação da
lordose lombar. Caso não seja diagnosticada precocemente e tratada, a osteoporose torna-
se uma doença dolorosa, desfigurante, incapacitante, afetando seriamente a qualidade de
vida da população afetada (Vicari et al. 2008). Há ainda o risco de morte chegando a
12% após 3 meses de fratura e 50% após 1 ano, quando se recuperam 50% tornam-se
dependentes de seus familiares.

2.1.5 Pele humana x pele suína

A pele suína tem sido recomendada para estudos in vitro, uma vez que possui simi-
laridades fisiológicas, histológicas, bioquímicas e densidade próximas a da pele humana
(Sartorelli et al. 2000). Schomook, Meingassner e Billich fizeram comparativos das pro-
priedades da pele de suínos e de rato com a epiderme humana e descobriram que a de suíno
parece ser a mais adequada para ser utilizada como modelo de estudo, pois apresentam
menores valores de variabilidade entre si (Fritz et al. 2001). As várias partes do organismo
suíno podem ser utilizadas em medicina humana. Atualmente, estudos já comprovaram
que a pele suína pode ser utilizada em transplantes temporários no homem, como, por
exemplo, na aplicação deste tecido em queimaduras de terceiro grau (Roppa 2012). Es-
ses estudos corroboram para afirmar que, neste momento, a pele suína aparentemente é
o modelo com melhor aplicação para estudos em que não se tem disponível amostras de
epiderme humana.

2.1.6 Falange no diagnóstico da osteoporose

O método padrão no diagnóstico da osteoporose estabelecido pela Organização Mun-
dial de Saúde é a densitometria óssea por absormetria radiológica de dupla energia (DXA)
realizada em partes centrais do esqueleto humano, como coluna e fêmur, mas esse mé-
todo não é acessível para população devido ao alto custo. Em razão disso tem-se buscado
métodos para sua detecção precoce que sejam de baixo custo e acessíveis a população
em geral. Uma nova proposta para um novo padrão de diagnóstico para essa doença
são os métodos que se utilizam de locais periféricos do corpo como o calcâneo e a fa-
lange que são aplicados no momento em que realizam os exames de avaliação do risco
da osteoporose (Albanese et al. 2011). Os exames realizados na falange têm demonstrado
alta acurácia, tornando-se sensível e específicos para análise de densidade mineral óssea
quando comparados com o padrão-ouro, ou seja, a DXA da coluna vertebral (Silva 2003).
Estudos apontam que o uso da falange como teste primário para identificação de pacientes
com elevado risco de fraturas tem demonstrado sensibilidade igual ao padrão-ouro, po-
dendo este ser aplicado somente como teste secundário no rastreio da osteoporose (Della
et al. 2008). Medidas ósseas em locais periféricos, como as falanges, usando DXA e
outras técnicas, mostraram comprovadamente ter potencial uso no diagnóstico da osteo-
porose.
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Na figura 2.4 é apresentado um protótipo de exame de osteoporose realizado na fa-
lange média com uso de tubo de raio-X.

Figura 2.4: Protótipo de exame de DMO na falange média com uso de DXA (Ganapathy
& Skipper 2009)

Na figura 2.5 temos duas imagens digitalizadas de alta e de baixa energia respecti-
vamente em que foi possível determinar a densidade mineral óssea da região trabecular
da falange média (Ganapathy & Skipper 2009). Em razão da menor complexidade na
composição de tecidos que estão presentes na falange média, a fácil acessibilidade para
realização de exames (como, por exemplo, comprovado local para determinação da den-
sidade mineral óssea), chega-se à conclusão que a falange média tende a ser um local
adequado para métodos de diagnóstico da osteoporose.

Figura 2.5: Imagem digitalizadas de baixa e alta energia - DXA (Ganapathy & Skipper
2009)



2.2. ENGENHARIA ELÉTRICA 15

2.2 Engenharia Elétrica

2.2.1 Antenas

Uma antena é a estrutura intermediária entre o espaço livre e o dispositivo de gui-
amento. O dispositivo de guiamento (Cruz 2013) , ou linha de transmissão, pode ter a
forma de um cabo coaxial ou um tubo oco (guia de onda), sendo usado para transportar a
energia eletromagnética da fonte de transmissão à antena receptora (Balanis 2009).

A antena pode usar: ou a corrente e a tensão de uma linha de transmissão; ou campos
eletromagnéticos de um guia de onda para emitir uma onda eletromagnética no meio. Ela
pode ser usada tanto para transmitir como para receber energia eletromagnética. Outra
definição que se pode dar a uma antena é a de ser um transdutor que converte corrente
elétrica alternada contida em um condutor em uma onda eletromagnética de frequência
igual irradiando para o espaço livre. Suas estruturas podem variar de dipolo, microfita,
helicoidal, Yagi-Uda etc.

2.2.2 Antenas Yagi-Uda

Criada em 1926 (Balanis 2009) por Hidetsugu Yagi e Shintaru Uda, a antena Yagi-
Uda consiste em dipolos lineares paralelos onde somente um é energizado por uma fonte,
os demais elementos são chamados de parasitas (Figura 2.6).

Figura 2.6: Geometria de uma antena Yagi Uda (Mello 2011)

O tipo mais comum de antena Yagi é a utilizada em antenas de TV e podem ser
facilmente ser encontradas em residências que usam sinal VHF e UHF. O maior elemento
é chamado de refletor e os demais são chamados de elementos diretores menores que o
elemento energizado. Vários parâmetros críticos afetam o desempenho de uma antena
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Yagi entre eles temos: potência irradiada, diretividade e diagrama de radiação e eficiência
(Figura 2.7).

Figura 2.7: Exemplo de diagrama de radiação de uma antena Yagi Uda (Farias et al. 2008)

A potência irradiada é obtida com a integração da densidade de potência através do
vetor de poyting (Balanis 2009) em uma superfície que envolve a antena. A capacidade da
antena Yagi de concentrar energia em determinadas direções é chamada de diretividade.
O diagrama de radiação é uma representação espacial da energia irradiada. Uma antena
Yagi pode conter dois ou mais elementos sendo a mais simples com um dipolo energizado
e um outro dipolo parasita.

O seu funcionamento se dá após a energização do elemento radiador com uma ten-
são ocorrendo uma distribuição de corrente gerada ao longo do condutor com ondas
eletromagnéticas irradiadas. O elemento parasita que se encontra próximo ao dipolo
energizado provoca uma distribuição de corrente que é conduzida no elemento parasita.
(Balanis 2009). Nos modelos com um número maior de elementos tem-se melhoria na
diretividade e fundamentalmente no ganho máximo da antena.

2.2.3 Blindagem Eletromagnética
Alguns tipos de circuitos receptores ou transmissores podem ser muito sensíveis a in-

terferências por radiação eletromagnética, sendo necessário o bloqueio desses circuitos.
A técnica aplicada para isso é a blindagem, ela pode ser realizada com uma caixa de metal
colocada em torno do circuito ou um metal em forma de grade entrelaçada. A blindagem
tem a capacidade de atenuar uma onda eletromagnética. A absorção ou atenuação con-
verte energia eletromagnética em calor no material de blindagem, esse material pode ser
ferro, aço, cobre e alumínio, sendo este último de maior versatilidade e custo baixo. Sua
eficiência é calculada comparando-se os níveis de potência no interior e no exterior da
blindagem (Hwang et al. 2014).

A eficiência da blindagem varia de acordo com a frequência (ver Tabela 2.1) (Kimmel
& Gerke 1995)), a geometria da blindagem, o tipo de campo a sofrer atenuação, direção
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de incidência e polarização. Quando uma onda eletromagnética incide sobre uma superfí-
cie metálica, ocorrem dois tipos de perdas: a reflexão da onda na superfície e a atenuação
quando ela passa através do meio. A efetividade de uma blindagem é dada pela soma da
perda por absorção mais a perda por reflexão e o fator de correção em dB, para blinda-
gens espessas o fator de correção é desconsiderado. O uso de alumínio sólido em uma
blindagem para um campo eletromagnético é efetivo principalmente em altas frequências.

Fontes de RF
Categoria Tipo Frequência de operação

Equipamentos médicos

Diatermia
Bisturi elétrico
Ressonância magnética
Laser

27MHz - 500 MHz
30 KHz - 100 MHz
60 MHz
27MHz (variável)

Transmissores de rádio

Televisão
Radar
Telefone celular
Telefone sem fio

54 MHz - 800 MHz
1 GHz - 40 GHz
900 MHz
900 MHz e 2,4 GHz

Tabela 2.1: Fontes de níveis elevados de radiofrequência (ABNT 1997 )

A aplicação da blindagem eletromagnética tornou-se relevante em razão da neces-
sidade de proteção de equipamentos de medição, equipamentos eletrônicos (Ott 1988),
sobretudo em equipamentos eletrônicos utilizados na medicina, pois estes são compostos
de amplificadores analógicos sensíveis, microprocessadores que podem ser afetados pela
interferência eletromagnética.

Ao se projetar um equipamento deve-se levar em conta os limites e recomendações
estabelecidas por normas (ABNT 1997) sendo necessário projetar o isolamento adequado
para todo o circuito, bem como blindagem e aterramento para circuitos digitais que ope-
ram em alta frequência, para tanto o projetista deve aplicar técnicas de montagem e leiaute
para minimizar essas emissões. Outro fator importante a se levar em conta é a capacidade
de o equipamento estar protegido quanto à interferências externas.

2.2.4 Absorvedores de ondas eletromagnéticas

Um absorvedor de ondas eletromagnéticas é um composto material que tem a ca-
racterística de absorver a radiação incidente de acordo com a sua transmissibilidade de
frequência, reflexividade e dispersão. Existem duas categorias de absorvedores: os ab-
sorvedores ressonantes, que atuam de forma ressoante e quando submetidos a uma de-
terminada frequência, e os absorvedores de banda larga, que possuem materiais cujas
propriedades de absorção são independentes da frequência, com capacidade de absorver
radiação em uma área maior, estes geralmente são confeccionados em formato de pirâ-
mides ou cunhas. Este tipo de dispositivo é dividido em duas categorias: absorventes
ressonantes e absorventes de banda larga.
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2.2.5 Eccosorb

Os absorvedores de micro-ondas Eccosorb (ver Figura 2.8) são projetados para atenuar
a interferência eletromagnética, convertendo a frequência de rádio em calor.

Figura 2.8: Fotografia com modelo de Ecosorb (Emerson 2011)

As aplicações dessa tecnologia podem se dar entre um espaço livre a cavidades. Em
um espaço livre, os abosrvedores são capazes de reduzirem os índices de reflexão de uma
superfície de metal geralmente utilizadas na construção de pequenas câmaras de teste,
modelagem de feixes ou isolamento de antena (para mais informações, ver Figura 2.9). A
aplicabilidade em cavidades inclui a redução ou eliminação de ressonâncias, isolamento
dos componentes por meio da perda de inserção, reduzindo as frequências de vibrações
(harmônicas) e convertendo os sinais em guias de onda.

Figura 2.9: Gráfico de características reflexivas do absorvedor de ondas eletromagnéticas
modelo AN-75 (Emerson 2011)
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2.2.6 Eccosorb AN

O Eccosorb AN consiste em uma classe de absorvedores de micro-ondas de banda
larga, com multicamadas (Emerson. 2011). Esses dispositivos são constituídos de espuma
de poliuretano tratada com carbono e montada sobre uma superfície laminada, com o
intuito de gerar um gradiente de condutividade controlado. Cada produto da série possui
sua respectiva característica de absorção, que forma a base de seleção na frequência de
operação (Tabela 2.2). A taxa de redução de reflexibilidade é de pelo menos -17dB para
uma incidência normal de energia, com a escolha do absorvedor adequado.

Modelo Faixa de Refletividade
(>17 dB

Espessura
(cm)

Densidade
(g/cm3)

AN-72 >20 GHz 0.6 0.11
AN-73 >7.5 GHz 1.0 0.13
AN-74 >3.5 GHz 1.9 0.10
AN-75 >2.4 GHz 2.9 0.07
AN-77 >1.2 GHz 5.7 0.07
AN-79 >600 MHz 11.4 0.07

Tabela 2.2: Características do absorvedor de ondas eletromagnéticas (Emerson 2011)

O Eccosorb AN tem inúmeros propósitos, como, por exemplo: reduzir a diafonia
entre antenas adjacentes, servir como cobertura para antenas, visando a melhoria dos
padrões de sinais, assim como o monitoramento seletivo de áreas para medições de Secção
Transversal de Radar (STC). Um ponto diferencial dessa tecnologia são suas propriedades
isolantes por meio da perda de potência de sinal.

2.3 Engenharia Eletrônica, da Computação e de Software

2.3.1 Dispositivos

Hoje é possível se ter em forma miniaturizada dispositivos que são capazes de opera-
ções de conversão analógico-digital, com capacidade de entregar resultados em ambiente
gráfico via rede de computadores, realizar análise de dados e computá-los em uma rede
neural recebendo instruções programadas graças aos chamados IOT (Internet of Things)
ou "internet das coisas". Esses dispositivos, possuem todos os requisitos necessários e
estão em constante evolução fornecendo retrocompatibilidade. Ao passo que a tecnologia
avança, a velocidade de processamento dos microprocessadores tem aumentado à medida
que seu tamanho tem diminuído. Isso proporciona o surgimento de dispositivos na escala
de alguns centímetros quadrados e com uma capacidade elevada de processamento, (o
NodeMCU é um desses equipamentos6 ver figura 2.10).
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Figura 2.10: Diagrama da EXP8266EP-12E (NodeMCU 2018)

O NodeMCU (Tabela (2.3) é uma placa de desenvolvimento baseada em um micro-
controlador (SoC) modelo ESP8266-12E da empresa Espressif (NodeMCU 2018) que
integra um microcontrolador Tensilica L106 de 32-bit, com sistema operacional de tempo
real (RTOS) e wi-fi integrado. O microcontrolador L106 possui clock de até 160 MHz,
baixo consumo de energia e instruções RISC, o rádio da ESP8266-12E possui antena
integrada com suporte a 14 canais de RF de acordo com o padrão IEEE802.11 b/g/n,
implementa TCP/IP, todos os protocolos WLAN MAC 802.11 b/g/n/e/i, suporta os pro-
tocolos BSS (Basic Service Set ) e P2P (Peer-To-Peer). A Node MCU possui conversor
analógico-digital de 10 bits integrada e memória flash de 4 MB. Além disso, tem suporte
à comunicação I2C (Inter-Integrated Circuit) e, com isso, é possível conectar diversos
dispositivos como um leitor de memórias.

Características de diversos modelos de ESP

Placa Pinos Antena Soquete Proteção Dimensões
(mm)

Memória
(bytes e bits)

ESP-01 8 Impressa Não Não 14,3 x 24,8 512KB (4Mb)
ESP-02 8 Não Sim Não 14,2 x 14,2 512KB (4Mb)
ESP-03 14 Cerâmica Não Não 17,3 x 12,1 512KB (4Mb)
ESP-04 14 Não Não Não 14,7 x 12,1 512KB (4Mb)
ESP-05 5 Não Sim Não 14,2 x 14,2 512KB (4Mb)
ESP-06 12 Não Não Sim 16,3 x 13,1 512KB (4Mb)
ESP-07 16 Cerâmica Sim Sim 21,2 x 16,0 1MB (8Mb
ESP-07S 16 Não Sim Sim 17,0 x 16,0 4MB (32Mb)
ESP-09 12 Não Não Não 10,0 x 10,0 1MB (8Mb)
ESP-10 5 Não Não Não 14,2 x 10,0 512KB (4Mb)
ESP-11 8 Cerâmica Não Não 17,3 x 12,1 512KB (4Mb)
ESP-12F 22 Impressa Não Sim 24,0 x 16,0 4MB (32Mb)
ESP-12E 22 Impressa Não Sim 24,0 x 16,0 4MB (32Mb)
ESP-12S 16 Impressa Não Sim 24,0 x 16,0 4MB (32Mb)

Tabela 2.3: Características dos modelos ESP (NodeMCU 2018)
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2.3.2 MAX2750/LT5534
O MAX2750 (Figura 2.11) foi concebido para medir a intensidade de um sinal e

convertê-lo de forma a ser medido, ele é um oscilador controlado por tensão, em conjunto
com o LT5534 que é um chip detector de RF. O processo consiste em emitir um sinal com
o uso do MAX2750, transmitido por uma antena e recepcionado com o LT5534 através
de uma segunda antena e utilizando o ar como meio de transporte.

Figura 2.11: Diagrama de circuito - MAX2750 (Maxim 2018)

Este circuito não depende de circuitos adicionais para seu funcionamento. Apenas da
alimentação DC de 3 volts. Após a ligação da alimentação, ativa-se o circuito através da
entrada SHDN (aplicando +3 volts a ela) (Maxim 2018). Depois, uma tensão contínua
entre 0,4 V e 2,4V deve ser aplicada à entrada TUNE. Com isso, um sinal será emitido na
saída com a frequência de acordo com a Figura 2.12.

Figura 2.12: Gráfico de frequência - MAX2750 (Maxim 2018)

Do outro lado, deve-se ligar o LT5534 ESC6, circuito que contém um LT5534 que, ao
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perceber uma onda de RF em sua entrada, converte-a em sinal elétrico de acordo com sua
intensidade (Figura 2.13).

Figura 2.13: Gráfico de recebimento de sinal - LT5534 (Maxim 2018)



Capítulo 3

Trabalhos relacionados

Anualmente, ocorrem no mundo inteiro 8,9 milhões de fraturas resultantes da oste-
oporose, isso significa que a cada três segundos uma pessoa sofre fratura osteoporótica.
Os locais mais comuns com incidência de fraturas incluem coluna vertebral, antebraço,
úmero proximal e quadril (Zabalia et al. 2001). As fraturas de quadril são as que apresen-
tam maior morbimortalidade e geram os maiores custos diretos para os serviços de tra-
tamento de saúde, aumentando exponencialmente quando afetam a população de maior
idade. Estima-se que em 2050 o número de fraturas de quadril em homens e mulheres
com idades entre 50-64 anos na América Latina aumentará em 400%. No Brasil, onde há
dez milhões de pessoas, cerca de uma pessoa em cada dezessete, tem osteoporose (Zabalia
et al. 2001). O envelhecimento da população, acarretará no aumento significativo de ocor-
rência de fraturas, sendo mais evidentes na Ásia e América Latina, visto que nos países
em desenvolvimento tem-se notado um aumento na incidência de fraturas osteoporóticas.
A prevalência de fraturas é de 37,5% entre os homens e 21% entre as mulheres, os gastos
gerados por causa dessas fraturas para empresas de planos de saúde privados é estimado
em torno de seis milhões de dólares por ano (Araújo et al. 2005).

Como já foi dito anteriormente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) a consi-
dera como a epidemia silenciosa do século, ocasionando grandes impactos econômicos e
sociais, ela se tornou mais comum do que o colesterol alto, alergias e resfriado comum
(WHO 1994).

O alto custo no tratamento e a dificuldade no diagnóstico dessa doença, demandam
o desenvolvimento de métodos que propiciem a identificação dos chamados grupos de
riscos a fim de que se implantem medidas de prevenção a fraturas associadas. Medidas
como essas são essenciais à manutenção da saúde, qualidade de vida e independência da
população.

3.1 Métodos de Diagnóstico

A OMS adota como diagnóstico da osteoporose a medição da Densidade Mineral
Óssea. O grau de diminuição é caracterizado pela quantidade de mineral ósseo existente
em uma determinada área do osso (WHO 1994). Esse valor é comparado com a DMO
de uma população de adultos jovens do mesmo sexo. Na relação entre esses dois valores
a quantidade mineral óssea e o DMO supramecnionado, tem-se um número de desvio-
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padrão (DP), essa diferença entre a massa óssea atual do paciente examinado e a massa
da população de adultos jovens de mesmo sexo chama-se T-score. Segundo a OMS,
a osteoporose é diagnosticada quando o índice T (T-score) estiver entre -1 e -2,5 DP
(observe a Tabela 3.1 ).

Critérios para diagnóstico de osteoporose - escore T
Normal Maior ou igual a -1,0
Osteopenia Entre -1.0 e -2,5
Osteoporose Menor ou igual a -2,5
Osteoporose Severa Menor ou igual a -2,5 com fratura por fragilidade

Tabela 3.1: Diagnóstico de osteoporose segundo a OMS (WHO, 1994)

Embora outras anormalidades esqueléticas contribuam para o diagnóstico, utiliza-se
a medição da DMO, como principal fator para determinação da osteoporose em um pa-
ciente. Muitas técnicas estão disponíveis para avaliação da DMO e são aplicadas em
diferentes locais, incluindo aqueles onde as fraturas osteoporóticas tem predominância.

Ultrassonografia, tomografia computadorizada, radiografia e imagem de ressonância
magnética são exemplos de técnicas para avaliar a DMO e riscos de fraturas. A absoci-
ometria de raios-X simples e dupla, é um método de avaliação do conteúdo mineral de
todo esqueleto ou de um local específico, principalmente os mais vulneráveis a ocorrên-
cia de fraturas. Com esse método, tem-se uma densidade mais real do que uma densidade
volumétrica verdadeira, visto que a varredura ocorre bidimensionalmente.

O DXA (Dual-energy x-ray absorptiometry) é o considerado o “padrão ouro” por
ser o mais desenvolvido, tecnicamente o mais validado biologicamente e possui como
característica bom desempenho para a predição de fraturas. A desvantagem desse método
é o fato de emitir radiação ionizante.

A ultrassonografia quantitativa (QUS) é outro método, não de diagnóstico, pois ele
não tem como fornecer critérios para isso, mas de avaliação de riscos de fratura. Esse
método consiste no cálculo da atenuação de ultrassom de banda larga e a velocidade do
som, geralmente medidos no calcanhar do paciente. Por não envolver emissão de radiação
ionizante, a QUS não é invasivA, possui custo não muito elevado, pode ser utilizado para
avaliações em populações maiores, todavia seu desempenho é menos satisfatório.

Outro método frequentemente utilizado para diagnóstico da osteoporose é a inspeção
visual de radiografias simples de locais como metacarpianos, falanges distais e o ante-
braço distal. A avaliação do risco pode ser estimada utilizando técnicas quantitativas,
como a estimativa da largura cortical do segundo, terceiro e quarto metacarpos. Os índi-
ces mais utilizados são a razão da largura da cortical para a largura total ou da área cortical
em relação a área da secção transversal total (Exton-Smith et al. 1969). Esse método tem
sido utilizado há muitos anos, mas como avaliação de risco de fratura, tem sido validado
em apenas em estudos prospectivos.

A ressonância magnética (MRI) é um método que embora não forneça informação
sobre a densidade mineral óssea, proporciona alguma resolução da estrutura interna do
osso esponjoso (Lang et al. 1998). Devido ao seu alto custo e complexidade, a MRI é
atualmente utilizada como um procedimento de investigação.
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Por fim, tem-se a Tomografia Quantitativa Computadorizada (TQC), essa técnica tam-
bém utiliza emissão de raios-X, a diferença é que com ela é possível a captação de ima-
gens em alta definição através de radiografias transversais, as imagens são processadas
por um computador, formando uma cadeia de fotografias com detalhes sobre a parte estu-
dada. Algumas desvantagens nessa técnica são: a alta exposição à radiação e o alto custo
quando comparado com DXA.

3.2 Custo total com osteoporose
A realização de um levantamento do custo total com osteoporose envolve aspectos que

são difíceis de serem mensurados, como cuidados hospitalares agudos, uso prolongado
de medicações, perda de dias de trabalho para aqueles familiares que cuidam do paciente
(observe a Tabela 3.2).

Custos com tratamento de fraturas sob a perspectiva do SUS no Brasil ($)
Tipo de Fratura Coluna Quadris Punhos Ombro
Custo total $ 11.933,38 $ 6.469,29 $ 2.273,41 $ 2606,28
Tempo de internação 15 dias 27 dias 7 dias 5 dias
Incidência (60-69 anos) 0,3 % 44,4 % 52,1 % 3,2 %

Tabela 3.2: Custos com tratamento de fraturas no Brasil (SUS, 1994)

Há uma grande variabilidade nos métodos de estudos para avaliação econômica que
abordam a osteoporose. Como não são utilizados os mesmos instrumentos para estima-
tivas de custos, fica difícil se fazer comparações internacionais diretas, até mesmo com-
parações entre países, uma vez que essas estimativas são baseadas em aspectos próprios
de cada país, como demografia, epidemologia, economia, sistema e serviço de saúde; que
envolvem cuidados de saúde que diferem amplamente quanto aos padrões de tratamento.
Para exemplificar, no Reino Unido, a duração média de internação após uma fratura é de
30 dias, diferentemente na Suécia que é de 15 dias (J. A. Kanis 1992). Em Portugal, o
tratamento de fratura no quadril é conservador, enquanto que em outros países da Europa
em sua grande maioria o tratamento é cirúrgico (Lopez 1993).

Nesse contexto de dificuldades em mensurar com exatidão o custo dessa doença, a
conclusão é de que os custos são substanciais, por exemplo, no País de Gales e Inglaterra
estimou-se o custo de 942 milhões de libras por ano (David & Cyrus 1998) com pers-
pectiva de aumento devido ao crescimento da população idosa. Nos Estados Unidos, os
gastos médicos direto com fraturas osteoporóticas foram estimados em 13,8 bilhões de
dólares em 1995 (Ray et al. 1997).

Considerando o tempo de internação, incidência, gastos com tratamento e medicação
apresentados na tabela 3.2, fica claro que a fratura de quadril tem os maiores custos em
comparação com as demais fraturas osteoporóticas. O aumento desses custos está direta-
mente relacionado com a idade, chegando a dobrar quando feita uma comparação entre
idosos e jovens. Em uma projeção mundial, os custos atuais com fraturas de quadril é de:
$3,6 bilhões para homens e $ 19 bilhões para mulheres. A previsão é de que em 2050
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esse valor aumente para $14 bilhões para mulheres e $73 bilhões para mulheres. As es-
timativas de custos direto das fraturas por osteoporose não levam em conta os chamados
custos indiretos para a economia, que envolvem incapacidade e perda de produtividade
(IOF 2016).

3.3 Identificação de grupos de risco de osteoporose

Esta seção tem por objetivo reunir e descrever de forma sistemática as principais técni-
cas empregadas para identificação de grupos de risco de osteoporose, reconhecendo seus
desafios e tendências. Foram destacadas técnicas que aplicavam conceitos de inteligência
artificial, algoritmos avançados, parâmetros de entrada - como fatores significativos para
categorizar os grupos de risco - em combinação com exames já realizados como QUS,
DEXA, DXA, TQC, QUA e imagens digitalizadas.

3.3.1 Método

Para esta revisão, foi realizada uma pesquisa bibliográfica entre os meses de julho a
setembro de 2016, nos bancos de dados online PubMed – US National Library of Medi-
cine National Institute of Health, IEEE Explorer – Digital Library e Science Direct, para
artigos publicados entre janeiro de 2000 a maio de 2017, alguns artigos publicados ante-
riormente foram utilizados nesta revisão, dado ao seu índice de citações e relevância em
relação ao tema. A busca restringiu aos termos “Neural Network”, “Osteoporosis Vector
Machine” e “Osteoporosis Neural Network”, foram encontrados 2.285 artigos; após uma
filtragem, foram excluídos os artigos sem relação com a pesquisa. Essa seleção resultou
em um total de 62 artigos. Uma terceira triagem foi realizada e, com isso, os artigos com
estratégias repetidas foram removidos, restando 41 artigos para esta revisão. Na triagem
final, restaram 25 artigos mais relevantes sobre o assunto (observe a Figura 3.1).
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Figura 3.1: Organograma da metodologia para seleção e elaboração de referencial biblio-
gráfico

3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Para reunir todas possiblidades de técnicas que visem a identificação dos chamados
grupos de risco de fraturas osteoporóticas, foram selecionados artigos mais recentes que
tratem da sistemática, estudo randomizados multicêntricos, estudos de coorte com abor-
dagem prospectiva e retrospectiva, série de casos e outros que abordem a combinação dos
seguintes elementos (ver Tabela 3.3):

• parâmetros ou fatores de diagnóstico;
• modelos de classificação de dados multidimensionais;
• exames de imagens;
• sem restrição do número mínimo de pacientes para cada estudo;
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Critérios para busca de artigos
Base de Dados Idioma Critérios
CINAHL Alemão Artigos publicados no entre 2000 a 2016
IEEExplorer Espanhol Títulos diretamente relacionados com o tema
LILACS Francês Número de citações e requisições de patentes
MEDLINE Italiano Método aplicado para processamento de dados
PubMed Inglês Grupos de estudo (homem, mulher, etnia, idade)
Web of Science Português Número de variáveis de entrada
Science Direct Mandarin Exclusão de estratégias repetidas
Scopus

Tabela 3.3: Critérios de seleção para busca de artigos - PubMed - US National Library
of Medicine National Institute of Health, IEEE Explorer - Digital Library and Science
Direct, LILACS (Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information),
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), CINAHL (Cu-
mulative Index to Nursing and Allied Health Literature)

Não foram selecionados: estudos com títulos não relacionados diretamente ao tema
da pesquisa; estudos que não continham nos resumos dados relevantes relacionados à
pesquisa.

3.3.3 Seleção de Estudos

Recorrendo a uma triagem individual dos artigos encontrados após a busca na base
eletrônica de dados com o uso dos termos utilizados, foram extraídos dados com os prin-
cipais e mais frequentes métodos para identificação de grupos de risco de fratura osteopo-
rótica. Um organograma da metodologia adotada para o alcance dos 25 artigos elegidos
para esta revisão é mostrada na Figura 3.1. Primariamente, foi feito um reconhecimento
de todos os títulos encontrados com os termos descritores para a busca. Os títulos que, en-
fatizaram o uso de inteligência artificial combinada com exames de imagem e parâmetros
como fatores de risco passaram pela seleção inicial. Logo após, foram excluídos os docu-
mentos com temas repetidos, restando os selecionados para leitura dos resumos atinentes.
Para determinação dos artigos que teriam uma leitura completa, foram removidos aqueles
que não apresentaram estratégias associadas especificamente a estimativa de indivíduos
com osteoporose. Por fim, a escolha final dos artigos pertinentes ao tema estudado foi
realizada por meio das leituras completas dos artigos selecionados. (ver Tabela 3.4).
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Principais artigos selecionados para revisão

Autores CIT Técnica Exame
Auxiliar PAC

Koh et al (Koh et al. 2001) 465 OSTA DXA 1983
(Kung et al. 2003) 68 OSTA QUS 722

(Gregg et al. 1997) 41 LVQ, R-PRO
Histological
Intevention 100

(Reid et al. 2006) 24 Cross-calibration DEXA 991
(Sapthagirivasan & Anburajan 2013) 23 SVM, RBF X-Ray 50
(Chiu et al. 2006) 19 ANN DEXA 1403
(Leslie et al. 2011) 19 ALG DEXA 4015
(Lemineur et al. 2007) 16 ANN DEXA 304

Yoo,et al (Yoo et al. 2013) 16
AVM, RF,
ANN, LR N/A 1674

(Wang et al. 2005) 15 MLP, NNE DEXA 2934
(Chang et al. 2013) 13 MFNN 295
(Kavitha et al. 2013) 10 SVM X-Ray 100

(de C. Juez et al. 2011) 9 GA, MLP
DEXA, QUS,
PIXI 200

(Quan et al. 2015) 8 ANN, GA X-Ray 725

(Jennane et al. 2010) 8
ANFIS, SVM,
GA, HSGA, LSGA Microscopia 18

(Tafraouti et al. 2014) 7 SVM X-Ray 39
(Lee et al. 2008) 6 SVM DEXA 94
(Mantzaris et al. 2010) 6 PNNS, LVQ, ANN DEXA 3426
(de M. Meneses et al. 2008) 5 ANN, MLP, BP X-Ray 100
(Yu et al. 2016) 4 ANN X-Ray 119
(de Moura Meneses et al. 2009) 3 ANN X-Ray N/A
(Harrar et al. 2012) 2 ANN, MLP X-Ray 120
(Iliou et al. 2017) 1 MLP DEXA 1403
(Kavitha et al. 2012) 1 SVM X-Ray 69
(Rizzi et al. 2004) 1 MoG, SHEM CBM 845

Tabela 3.4: Lista de principais artigos selecionados para revisão. - ALG (Algorithm),
ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System), ANN (Artificial Neural Networks), BP
(Back-Propagation), CBM (Computerized Bone Mineralometry), CIT ( Citações), DEXA
(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), GA (Genetic Algorithm), HSGA (Hybrid Skele-
ton Graph Analysis), LR (Logistic Regression), LSGA (Line Skeleton Graph Analysis),
LVQ (Learning Vector Quantization), MFNN (Multilayer Feedforward Neural Network),
MLP (Multilayer Perceptron), MoG (Mixture of Gaussian), NNE (Neural Net Ensemble
), OSTA (Osteoporosis Self-Assessment Tool For Asian), PAC (Number of patients), PIXI
(Peripheral Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), PNN (Probabilistic Neural Network),
PNNS (Probabilistic Neural Networks), QUS (Quantitative Ultrasound), RBF (Radial
Bias Function), RF (Random Forests), R-PRO (Resilient Propagation), SNP (Single Nu-
cleotide Polymorphism) SHEM (Splitting Hierarchical Expectation Maximization), SVM
(Support Vector Machines).
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3.3.4 Artigos selecionados
Na década de 90, registra-se o primeiro trabalho (Ongphiphadhanakul et al. 1997)

relatando o uso de fatores de risco integrado com auxílio de RNA para identificação de
um subconjunto de risco elevado de fraturas osteoporóticas. Esse estudo comprova que
essa técnica, tem se mostrado um elemento importante como ferramenta de triagem para
quem realmente necessite da avaliação da DMO e no auxílio para estratégias cada vez
mais eficazes na prevenção de fraturas. Em primeira instância, constatou-se que o de-
sempenho da RNA não apresentou resultados superiores aos métodos estatísticos conven-
cionais para diagnóstico da baixa massa mineral óssea (DMO). Esse baixo desempenho
poderia estar relacionado a associação inadequada dos chamados fatores somáticos ou
fatores de risco comumente empregados e não com o modelo computacional aplicado
(Ongphiphadhanakul et al. 1997). Outra integração com Redes Neurais foi abordada no
final dos anos 90 por . Gregory, Junold, Undrill e Aspen. No entanto, havia uma grande
limitação do processo utilizado, era necessário ter amostras in vivo - cortes histológicos
do osso trabecular e posterior digitalização dos mesmos - para implementação da técnica
(Gregg et al. 1997) (Tabela 3.5.

Principais estudos no uso de inteligência artificial como auxílio para o diagnóstico de
osteoporose

Autor/Artigo I.A. % VAR PAC PAÍS SEXO
(Kung et al. 2003) OSTA 91,0 22 722 China F
(Rizzi et al. 2004) MoG 3 845 Itália F
(Wang et al. 2005) Hybrid 85,7 5 2158 Irã F
(Chiu et al. 2006) Algorithm 79,2 7 1403 Taiwan M/F
(Leslie et al. 2011) LVQ 93,3 5 4015 Canadá F
(Mantzaris et al. 2010) MLP 96,6 4 3426 Grécia M/F
(de C. Juez et al. 2011) SVM 97,9 10 200 Espanha F
(Jennane et al. 2010) MLP 87,0 20 69 Argentina F
(Harrar et al. 2012) SVM 97,0 5 120 França F
(Yoo et al. 2013) SVM 76,7 11 1674 Córea do Sul F
(Anburajan et al. 2013) SVM 90,0 5 50 Índia F
(Kavitha et al. 2013) SVM 91,8 3 100 Japão F
(Tafraouti et al. 2014) SVM 93,0 16 77 França M/F
(Iliou et al. 2017) MLP 83,0 35 589 Grécia M/F
(Quan et al. 2015) MLP 93,0 10 725 Taiwan M/F
(Yu et al. 2016) ANN 95,0 17 119 China M/F

Tabela 3.5: Principais estudos no uso de ineligência artificial como auxílio para o diagnós-
tico de osteoporose - SVM (support vector machines), RF (random forests), ANN (artifi-
cial neural networks), MoG (mixture of Gaussian), OSTA (osteoporosis self-assessment
tool for Asian), PNN (probabilistic neural network), LVQ (learning vector quantization),
MLP (multilayer perceptron), HAC (histogram-based automatic clustering), M (mascu-
lino), F (feminino), A (ano), I.A. (inteligência artificial), % (precisão), VAR (quantidade
de variáveis), PAC (número de pacientes).
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Em 2002, Kung, Ho et al. (Koh et al. 2001) desenvolveram um método para direcio-
namento da população feminina da China de alto risco de fraturas para medição de DMO,
chamada de ferramenta de avaliação de risco de osteoporose para asiáticos (OSTA). Essa
medição se utiliza de um cálculo envolvendo duas variáveis para classificação de baixo e
alto risco de osteoporose (Koh et al. 2001). A combinação de exames de ultrassonografia
com a ferramenta proporcionou uma sensibilidade de 91% na identificação de indivíduos
com maior risco de osteoporose.

Em 2004, Rizzi et al. (Rizzi et al. 2004) propôs uma estratégia de prevenção de baixo
custo, por estimação de ocorrência de osteoporose, tendo como parâmetros conjunto de
características individuais correlacionadas com a DMO. Para este estudo, foi proposto o
modelo de rede neural Mistura de Gauss ( MoG), treinado pelo procedimento Splitting
Hierarchical Expectation Maximization (SHEM) e baseado na abordagem de máxima
verossimilhança. A partir das características de entrada constatou-se os aspectos mais
importantes são a idade e a entrada na menopausa. Quanto ao risco de fratura, o índice de
massa corporal (IMC) deve ser considerado ao invés de um recurso para fornecer infor-
mações úteis para a estimativa dos valores da DMO (Rizzi et al. 2004).

Em 2005, Wenjia, Richards e Rea (Wang et al. 2005), desenvolveram um sistema
inteligente de suporte de diagnóstico com integração de modelos heterogêneos, composto
por redes neurais e árvores de decisão. Neste, notou-se que os estudos desenvolvidos
com sistemas homogêneos não produziram ganho significativo de desempenho, por outro
lado, os conjuntos híbridos superaram os homogêneos gerando resultados com acurácia
de 85,79%. Esses estudos propõem também a construção de mais conjuntos de tipos e de
tamanhos variados, utilizando fatores de risco selecionados por técnicas de estimativa.

Nesse mesmo ano, Sadatsafavi et al. (Sadatsafavi et al. 2005) desenvolveu alguns
modelos de redes neurais de um conjunto de dados de 2.158 mulheres pós-menopáusicas
iranianas em que os valores de DMO foram medidos pelo DEXA. Tiveram como resultado
mais eficaz no seu trabalho fazendo uso entre 3 a 5 fatores somáticos (idade, peso, anos
pós-menopausa, esteroides e estrogênio) alcançando 86,3% de sensibilidade e 72,1% de
especificidade.

Em 2006, Chiu, Li, Yu e Wang, propuseram uma rede neural (Chiu et al. 2006) para
identificar osteoporose na população idosa (idade média 63,50, variando de 50 a 91 anos,
157 homens e 1246 mulheres), com seleção aleatória de três grupos, sendo 703 para grupo
de treinamento, 350 participantes para o grupo de seleção e os demais 350 no conjunto de
teste. Os fatores de risco mais relevantes incluíram características demográficas, medidas
antropométricas e dados clínicos (sexo, idade, peso, estatura, índice de massa corporal,
estado pós-menopausa e consumo de café).

Lemineur et. al. (Lemineur et al. 2007), em 2007, fez uso do RNA com algoritmo de
treinamento de Levenberg-Marquardt combinado com três parâmetros de densitometria
óssea (DMO do colo do fêmur, DMO total do corpo e DMO da coluna vertebral L2 L4)
juntamente com a idade dos 304 pacientes participantes. Esse estudo teve como obje-
tivo identificar pacientes com osteoporose antes da ocorrência de fratura; os resultados
alcançados foram de 81,66% de estimativa correta.

Ainda em 2007, 2008 e 2009 a aplicação de redes neurais e máquina vetor de suporte,
foi direcionada para melhor avaliação das imagens de raio-X ou ultrassom, combinando
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vários parâmetros de textura com parâmetros de densidade óssea (Lee et al. 2008). Moura
Meneses et al. (de M. Meneses et al. 2008), em 2008, fez uso de RNA em micro tomo-
grafia de raios-X de recolhimento ósseo para análise histomorfométrica, foi utilizado um
modelo de Perceptron Multiplayer. Nessa pesquisa, ficou comprovado que a RNA é capaz
de distinguir a massa óssea, validando assim seu uso para analise histomorfométrica.

Em 2009, os mesmos autores (de Moura Meneses et al. 2009), trataram da análise
quantitativa da arquitetura óssea trabecular humana com aplicação de rede neural para
a classificação de pixels de imagens, com o objetivo de analisar a estrutura trabecular
de imagens ampliadas em alta resolução de raio-X . Os resultados deixaram claro que,
mesmo com a complexidade da estrutura trabecular, a RNA Feed Foward, com algoritmos
de aprendizagem BFGS e OSS, teve êxito no reconhecimento de pixels de imagens de
osso para análise quantitativa, bem como houve compatibilidade com as características
das imagens extraídas de raio-X, o que não ocorreu com o algoritmo de treinamento LM.

Destaca-se em 2009 o trabalho de Leslie et. al. (Leslie et al. 2011), realizado no Ca-
nadá, com 4.015 mulheres em idade igual ou superior a 50 anos, neste implementou-se
um programa de vigilância de osteoporose como auxílio para informar, orientar a tria-
gem, prevenção e recursos de tratamento da doença. O uso de algoritmos e métodos de
classificação foi aplicado a diferentes conjuntos de diagnósticos hospitalares, diagnósti-
cos de referências médica e prescrições de medicamentos para tratamento da doença. Os
resultados obtidos alcançaram uma sensibilidade total de 93,3%, especificidade variando
de 50,8% a 91,4% e 81,2% a 99,1% para discriminação osteoporótica da DMO normal.
Os algoritmos que incluíam as prescrições de medicamentos como variáveis obtiveram
uma sensibilidade maior em comparação com os baseados unicamente com os exames de
diagnósticos.

Em 2010, foi desenvolvido um estudo em Alexandroupolis (Mantzaris et al. 2010),
Grécia, com 3.426 registros, sendo destes em sua maioria do sexo feminino e apenas 80
casos do sexo masculino. Esse estudo teve por objetivo estimar o risco de osteoporose
aplicando Redes Neurais Probabilísticas (PNN) e Quantização de Vetores de Aprendiza-
gem (LVQ). Entre esses dois a que obteve melhor desempenho foi a PNN, com eficácia de
96,58% (Mantzaris et al. 2010). Com a análise Receiver Operating Characteristic (ROC)
determinaram-se os fatores somáticos mais significativos para caracterização do risco de
osteoporose: idade, sexo, altura e peso. Esses fatores foram identificados como os mais
determinantes obtendo-se o resultado da área sob a curva (AUC) para cada fator somá-
tico. Quando esse fator é superior a 0,5 (observe a Tabela 3.6) tem-se um indicativo de
que esse fator de diagnóstico é relevante. O fator sexo não teve muita relevância porque
neste estudo o número de registro para o sexo masculino foi desprezível em relação ao
feminino, o que podemos identificar como uma limitação neste estudo especificamente.

Área sob a curva de fator de diagnóstico (AUC)
Fator de diagnóstico Idade Sexo Altura Peso
AUC 0,646 0,503 0,560 0,641

Tabela 3.6: Curva de área de fator de diagnóstico (Mantzaris et al, 2009)

Considerando fatores somáticos, em 2010, Cos Juez et. al.(de C. Juez et al. 2011),
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desenvolveu um método matemático para identificação de mulheres pós-menopáusicas
com osteoporose, levando-se em conta apenas fatores nutricionais e estilo de vida como
fatores influentes no seu diagnóstico. As variáveis obtidas por meio de um questionário,
juntamente com a DMO dos pacientes calculados por densitometria, foram processadas
fazendo-se uso de algoritmos genéticos para identificar os fatores mais relevantes na iden-
tificação. Após isso, redes neurais perceptron multicamadas foram utilizadas para cons-
truir um modelo matemático que determinou a relação entre as variáveis de entrada com
a DMO.

Em 2012, Jennane et. al. (Jennane et al. 2010), argumentou por meio de seus estudos
que a medida do osso cortical é mais apropriada do que a medida do osso trabecular para
triagem da osteoporose, utilizando Máquina Vetor de Suporte (SVM) com radiografias
panorâmicas dentárias de 69 mulheres pós-menopáusicas, também a DMO realizada na
coluna lombar e no colo do fêmur. Como resultados, a precisão das medidas corticais com
média de largura e variância foi de 87% e das medidas trabeculares com comprimento e
ângulo médio de 65%. Harrar et. al., ainda em 2012, considerou que a rede neural de
Perceptron Multilayer constitui uma plataforma confiável na classificação, fazendo uso
de 5 parâmetros (idade, conteúdo mineral ósseo (BMC), densidade mineral óssea, expo-
ente de Hurst fractal e característica de textura de concorrência) como entrada, treinando
e testando a rede de desempenho com o método de validação cruzada k-fold. O grupo
utilizado para tal estudo foi de 60 mulheres saudáveis com idade acima de 67 anos e 60
mulheres com casos de fraturas osteoporóticas com idade acima de 74 anos. Essas pes-
soas preencheram um questionário de risco de osteoporose que incluía: idade, histórico
pessoal e familiar de fratura, uso de fumo, álcool, estado menopausal e uso de terapia
hormonal. Após diferentes combinações de parâmetros, com o objetivo de identificar o
valor preditivo de cada um, a melhor combinação de parâmetros foi: idade, BMC, DMO
e o expoente Hurst Fractal.

Um estudo mais abrangente foi realizado em 2013 (Kavitha et al. 2013) em um grupo
de 1.674 registros médicos de mulheres coreanas pós-menopáusicas, essa análise teve
como objetivo a avaliação do risco de osteoporose. Nessa pesquisa foi feito um compara-
tivo com diversos modelos baseados em algoritmos populares de aprendizado de máquina,
como, por exemplo SVM, RF, ANN e LR com quatro instrumentos convencionais de de-
cisão clínica: OST, ORAI, SCORE e OSIRIS. O quantitativo indica que 1.674 mulheres
tinham osteoporose em qualquer um dos seguintes locais: quadril, pescoço femoral ou co-
luna lombar. O conjunto de treinamento foi de 1000 pacientes, os demais (674 pacientes)
foram utilizados como teste para prever a osteoporose em mulheres pós-menopáusicas. A
SVM previu risco de osteoporose com uma AUC de 0,827, acurácia de 76,7% sensibili-
dade de 77,8% e especificidade de 76,0% no quadril total, colo femoral ou coluna lombar.
Os fatores somáticos selecionados pela SVM foram idade, estatura, peso, índice de massa
corporal, duração da menopausa, duração da amamentação, terapia com estrogênio, hiper-
lipidemia, hipertensão, osteoartrite e diabetes mellitus. Nesse estudo, a SVM apresentou
os melhores resultados sob a curva (AUC) da característica de operação do receptor do
que ANN, LR, OST, ORAI, SCORE e OSIRIS para o conjunto de treinamento.

Ainda em 2013, Sapthagirivasan e Anburajan (Sapthagirivasan & Anburajan 2013),
proporam o uso do limite trabecular em radiografias digitais de quadril para identificação
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da osteoporose. Aplicando uma SVM baseada em kernel conseguiram extrair caracterís-
ticas trabeculares de radiografias digitais de quadril, identificando indivíduos com baixa
DMO. O grupo envolvido nesse estudo foi de 50 mulheres do sul da Índia sem histórico
prévio de fratura osteoporótica, das quais 28 foram utilizados para treinamento e 22 para
testes. Os melhores resultados foram alcançados com uma análise de validação cruzada
quíntupla com precisão média de 90%. É importante ressaltar que nesse estudo houve a
exclusão de pacientes com distúrbios como artrite reumatoide, anormalidades endócrinas,
doenças de Paget, hipo e hipertireodismo, integridade óssea e malignidade associada, di-
abetes, gravidez e fraturas ocorridas por traumas graves. Fatores demográficos também
foram considerados nesse estudo: idade, peso, altura e índice de massa corpórea.

Estudo similar foi realizado nesse mesmo ano por Kavitha, Asano, Taguchi e Heo
(Kavitha et al. 2012). Esses pesquisadores utilizaram radiografias dentárias integrando
SVM com um algoritmo de agrupamento automático de histogramas (HAC) para me-
lhorar a precisão diagnóstica em mulheres pós-menopáusicas com baixa DMO ou oste-
oporose, o grupo de estudo foi composto de 100 mulheres sem registro de osteoporose
recrutadas no Hospital Universitário de Hiroshima, sendo 60 para treinamento e 40 para
testes, com idade maior que 50 anos. Os resultados obtidos foram de 93,0%, 95,8% e
86,6%, respectivamente, de precisão, de sensibilidade e de especificidade na coluna lom-
bar, 89,00%, 96,0% e 84,0% no colo femoral. Para alcançar esstes resultados, foram
considerados os seguintes critérios de inclusão: mulheres pós-menopáusicas, idade, sem
diagnóstico prévio de osteoporose.

Em 2014, Tafraouti et. al. (Tafraouti et al. 2014), abordaram a integração de SVM
com extração de características baseada no modelo de movimento Browniano Fracionário
para identificação de osteoporose. Para tanto, obtiveram como base para o estudo ima-
gens de raios-X ósseo de 77 pacientes, adquiridas no hospital de Orleans, França. Nesse
processo, a imagem original é subdividida em sub-imagens e, em cada sub-imagem é
aplicada uma rotação, obtendo-se um sinal que é modelado pelo movimento browniano
fracionário. As características de textura de toda imagem são obtidas por concatenação
das características de todas as suas sub-imgens. Essas, imagens e sub-imagens, são inseri-
das como parâmetros em quatro funções de kernel (Polinômio, Quadrático, RBF, Linear),
tendo como melhor resultado em termos de precisão a função de kernel linear e polinomial
95% e 93%, respectivamente.

Diversos estudos foram realizados em 2015, Iliou et. al. (Iliou et al. 2017), utilizaram
um conjunto de 589 registros extraídos da população grega, que realizaram exames de
densitometria óssea e laboratoriais, aplicando um classificador de perceptron multicama-
das com o método de validação cruzada de 10 vezes. Nesse estudo, foram considerados
trinte e cinco fatores de diagnóstico para a predição de risco de osteoporose, classificando-
os em três categorias: normal, osteopenia e osteoporose.

Liu Q. et al. (Quan et al. 2015), utilizaram em seus estudos uma amostra de 725 ca-
sos de controle de ambos os sexos, dos quais 228 casos foram os pacientes internados no
Hospital Nacional da Universidade de Taiwan com a primeira fartura de quadril de baixo
trauma e 215 pacientes sem fratura de quadril e 282 moradores selecionados aleatoria-
mente. O modelo de previsão em questão envolve apenas idosos com mais de 60 anos e
foca na prevenção do risco de fratura de osso no quadril. Todos os pacientes foram entre-
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vistados com o mesmo questionário. Os dados coletados foram inseridos em um banco
de dados, para identificar as variáveis mais significativas foi aplicada a análise de sensi-
bilidade e abordagem de pesos de conexão. Com esse método, as variáveis de entrada
foram classificadas de acordo com a importância, identificando as 7 principais variáveis
(DMO total, queda em casa, altura, BMI, hipertensão, incontinência fecal, educação), que
mostram grande proporção de contribuição para prever a fratura de quadril. Nesse estudo,
foram aplicados modelos de RNAs de retro propagação de três camadas para pacientes
do sexo masculino e feminino separadamente. O modelo masculino teve desempenho
superior ao feminino por possuir menor grau de complexidade.

Finalmente em 2016, Xinghu Yu, Chao Ye e Liangbi Xiang (Yu et al. 2016), fizeram
uso de 119 casos de pacientes hospitalizados, sendo eles 55 pacientes com osteoporose,
64 pacientes sem osteoporose; sendo 49 do sexo masculino e 79 feminino; e a media de
idade de 65 anos. Utilizou-se características de imagens de raio-X: aumento da permea-
bilidade do corpo vertebral, trabécula óssea dos níveis vertebrais desaparecendo, alarga-
mento compensatório trabecular ósseo longitudinal vertical, deformação espinhal e fratura
vertebral, adicionado a eles tem-se: dor nas costas ou corpo inteiro, histórico de fumo,
uso de glicocorticoides. Do total de 17 parâmetros, 6 são características de imagem, 6 são
clínicos extraídos por ortopedistas e radiologistas e 5 queixas principais. Como resultados
as sensibilidades foram de 94,5% e 63,6%, especificidade 96,9% e 87,5%.

Os principais estudos do uso de Inteligência Artificial no auxílio de diagnóstico de
osteoporose estão listados na Tabela 3.5, com comparação do tipo de inteligência artificial
aplicada, desempenho, quantidade de fatores de riscos, número de pacientes, país e sexo
da população considerada.

Considerando que o padrão de mudança na DMO com a idade é razoavelmente com-
preendido bem como não há contribuição independente da DMO para o risco de fratura,
sendo necessário associá-la com os chamados fatores somáticos, diversos são os métodos
que fazem uso da integração de inteligência artificial com fatores de risco para rastreio de
grupos de alto risco de osteoporose ou fraturas. Visto que a triagem se destina a orientar
intervenções para os que realmente necessitam do diagnóstico da osteoporose, os testes
devem ser de alta especificidade. Com base na pesquisa bibliográfica, notou-se que a mai-
oria dos sistemas propostos, mesmo fazendo uso de diferentes abordagens de inteligência
artificial, podem ser de grande utilidade para comunidade médica, desde que não se res-
trinjam a grupos específicos de análise e que tenham um espectro maior em inclusão de
variáveis de entrada.

No que diz respeito ao número de variáveis, Iliou et. al. (Iliou et al. 2017), considerou
35 parâmetros para a previsão de risco de osteoporose. Para identificar os parâmetros
mais significativos, neste trabalho, usou-se um método de validação cruzada 10 vezes.
Com esse conjunto de dados foi possível categorizar indivíduos em três classes: normal,
osteopenia e osteoporose. Em outro estudo (de C. Juez et al. 2011) atingiu-se um ótimo
desempenho integrando redes neurais PNN e LVQ e para identificação das variáveis mais
significativas utilizou tratamento estatístico através de análise de ROC, tendo como fator
mais significativo a idade. A limitação neste trabalho é a pequena quantidade de variáveis
e reduzido número de indivíduos do sexo masculino.

Uma grande quantidade de fatores de risco foi identificada. Esses fatores estão di-
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retamente associados a um aumento do risco de fratura (Hwang et al. 2014, Lemineur
et al. 2007, de C. Juez et al. 2011, Yoo et al. 2013, Quan et al. 2015, Yu et al. 2016).
Notou-se que, em alguns casos, sua adequação para inclusão em algoritmos de avaliação
para predição de fratura ou osteoporose não foi bem validada, também se ressalta a au-
sência de uma aforação internacional de fatores somáticos (Kavitha et al. 2013, Lemineur
et al. 2007).

É fato que a osteoporose é uma epidemia silenciosa que tem afetado a população
em escala mundial, causando lesões graves, com dores severas, perda de mobilidade em
longo prazo e, inclusive, morte prematura (IOF 2016). Construir um modelo com uso de
inteligência artificial para prever grupos de risco pode amenizar o grande ônus financeiro
dos sistemas de saúde. Desenvolver um método abrangente e eficaz poderia facilitar a uti-
lização do exame de densitometria óssea de baixo custo apropriado, principalmente, para
países em desenvolvimento. Acreditamos que vencendo os desafios aqui abordados tere-
mos uma poderosa ferramenta para redução do impacto que a osteoporose tem causado
na qualidade de vida da população em geral.

De forma direta, este capítulo apresentou uma revisão de forma direta da literatura
atual sobre o uso de inteligência artificial na identificação de grupos de risco de osteo-
porose ou de fraturas resultantes desta doença. Os resultados foram expostos de maneira
resumida. A aplicação de inteligência artificial mostra ser adequada para o prognóstico
da doença ou fratura, visto que não há necessidade de fornecer uma regra de diagnóstico
para identificá-la, mas um conjunto de exemplos que representam as variações da doença.
Os recursos proporcionados pela inteligência artificial têm sido utilizados com sucesso
em muitas áreas médicas, como oncologia, urologia, cirurgia e, como no caso desta tese,
ortopedia entre outras. Muitos algoritmos de classificação e métodos têm sido usados
para problemas de aprendizagem de máquina. Todavia, notou-se que essa aprendizagem
para ser bem-sucedia envolve muito mais do que escolher um algoritmo e executá-lo so-
bre os dados, considerando que muitos padrões de aprendizagem podem apresentar uma
diversidade de parâmetros, esses padrões devem ser selecionados adequadamente para se
obter melhores resultados de classificação. Nota-se assim, a carência de um sistema uni-
ficado, com diferentes bases de dados e um agrupamento dos diversos atributos e fatores
clínicos (Tabela 3.7) para alcançar uma abrangência maior de diferentes populações na
identificação dos grupos de risco, entre esses fatores devem constar participantes do sexo
masculino, maior intervalo de faixa etária e raça.



3.3. IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO DE OSTEOPOROSE 37

Variáveis de Entrada e Inteligência Artificiais mais aplicadas na identificação de grupos
de risco osteoporose ou fraturas

Variáveis de Entrada Inteligência Artificial
Abortos ou natimortos ANFIS - Adaptative Neuro-Fuzzy Inference System
Acidente vascular encefálico ANN - Artificial Neural Network
Altura CNN - Condensed Nearest Neighbor
Artrite GA - Genetic Algorithm
Atividades físicas LVQ - Learning Vector Quantization
Audição MFNN - Multilayer Feedforward Neural Networks
Câncer ML - Machine Learning
Catarata NN - Nearest Neighbor
Consumo de álcool PNN - Probabilistic Neural Network
Consumo de café RBF - Radial Basis Function
Corticoides SVM - Support Vector Machine
Circunferência da cintura
Diabetes
Dificuldade de mobilidade
Doença cardíaca
Doença hepática
Doença respiratória crônica A
Dor ao andar
Dor de cabeça ou enxaqueca
Duração da amamentação
Educação
Estrogenoterapia
Força média da preensão da mão
Fratura
Fumo
Gravidez
Hipertensão
Hiperlipidemia
Histórico de queda
Idade
IMC - Índice de massa corporal
Incontinência urinária
Ingestão de cálcio
Ingestão de glucosamina
Ingestão de leite
Ingestão de vitamina
Mal de Parkinson
Menopausa
Valor total da DMO
Número de filhos nascidos
Ocupação
Peso
Raça
Sexo

Tabela 3.7: Principais variáveis de entrada e inteligência artificial usada para identificação
de grupos de risco de osteoporose.
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Acreditamos que a construção de um sistema híbrido composto de inteligência artifi-
cial com um método simplificado de exame de densidade de mineral óssea possa propor-
cionar melhores resultados, pois dada a proposta de maior abrangência populacional, o
sistema terá que lidar com um nível de complexidade de dados elevado. Esta é a proposta
do Osseus.



Capítulo 4

Definição do problema e proposta de
solução

4.1 Problema
Os locais mais comuns com incidência de fraturas incluem a coluna vertebral, ante-

braço, úmero proximal e quadril. Com maior taxa de morbimortalidade e maior custo no
tratamento, estão as fraturas de quadril. A estimativa é de que em 2050 o número de fratu-
ras de quadril em homens e mulheres com idade entre 50 a 64 anos aumentará em 400% na
América Latina (Moraes 2014). O envelhecimento da população, provocará um aumento
significativo na ocorrência de fraturas. Os gastos gerados por causa dessas fraturas acar-
retarão em um gasto estimado em torno de 6 milhões de dólares por ano para empresas
de planos de saúde. Não há dúvidas dos grandes impactos sociais e econômicos ocasio-
nados por essa doença silenciosa que se tornou mais comum que alergias e resfriados. A
dificuldade no diagnóstico dessa doença e o alto custo no tratamento, ampliando-se o fato
de suas consequências mórbidas ocasionadas por fraturas, demandam o desenvolvimento
de métodos que propiciem a identificação dos chamados grupos de risco (WHO 1994).

4.2 Métodos de Diagnóstico
A medição da DMO é o principal fator para caracterização da osteoporose em um pa-

ciente. Existem atualmente várias técnicas para avaliação da DMO, elas são aplicadas em
diferentes locais, com predominância naqueles em que as fraturas osteoporóticas ocorrem
com maior frequência (Cruz 2013).

Alguns exemplos de técnicas para avaliar a DMO são: ultrassonografia, tomografia
computadorizada, a radiografia e imagem de ressonância magnética. O DXA é conside-
rado o padrão clássico por ter bom desempenho para predição de fraturas, no entanto os
equipamentos desse tipo de diagnóstico operam com radiação ionizante. A ultrassonogra-
fia quantitativa é um outro método empregado, mas como critério de avaliação de risco
de osteoporose e não como diagnóstico. Essa técnica consiste no cálculo da atenuação
de ultrassom de banda larga e velocidade do som medidos no calcanhar do paciente. Há
ainda outro método utilizado para diagnóstico da osteoporose, é a inspeção visual de ra-
diografias simples de locais como antebraço distal, falanges distais e metacarpianos. A
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avaliação se dá por utilizar técnicas quantitativas, como estimativa da largura cortical do
segundo, do terceiro e do quarto metacarpos. É um método utilizado há muitos anos, mas
como avaliação de risco de fratura. Através da ressonância magnética também é possível
realizar uma investigação sobre a osteoporose, pois ela proporciona uma certa resolução
da estrutura interna do osso esponjoso .

A ressonância magnética (MRI) é um método que, embora não forneça informação
sobre a densidade mineral óssea, proporciona alguma resolução da estrutura interna do
osso esponjoso. Devido ao seu alto custo e complexidade, a MRI é atualmente utili-
zada como um procedimento de investigação. Por fim, tem-se a Tomografia Quantitativa
Computadorizada (TQC), essa técnica também utiliza emissão de raios-X, a diferença é
que com ela é possível a captação de imagens em alta definição através de radiografias
transversais. As imagens, nesse caso, são processadas por um computador formando uma
cadeia de fotografias com detalhes sobre a parte estudada. Algumas desvantagens nessa
técnica são alta exposição à radiação e alto custo quando comparado com DXA.

Estudos estão sendo realizados em conjunto com exames já concluídos em outros pa-
cientes utilizando os métodos descritos acima para identificação de grupos de risco de os-
teoporose. A combinação inteligência artificial (Tabela 3.5), algoritmos avançados junto
com parâmetros de entra (os chamados fatores de risco) têm auxiliado a categorização
desses grupos. Esse processo de triagem visa orientar intervenções para o direcionamento
dos exames de alta especificidade. No entanto, a dificuldade dos sistemas propostos está
na dificuldade em criar um sistema de espectro de maior abrangência populacional, não
se destinando a um grupo específico de possíveis candidatos à realização do chamado
"padrão ouro"de diagnóstico (Cruz et al. 2018).

4.3 Proposta de Solução

O primeiro passo para um sistema de melhor amplitude é identificar os principais pa-
râmetros ou fatores de riscos de maior significância (depois disso, desenvolver um método
abrangente e eficaz para facilitar a utilização do exame de densitometria óssea de baixo
custo apropriado principalmente para países em desenvolvimento (Cruz et al. 2018). A
proposta do Osseus é aplicar adequadamente a inteligência artificial para o prognóstico
da doença ou fratura, fazendo uso dos recursos desta ciência assim como tem sido seu uso
em diversas áreas médicas com oncologia, urologia, cirurgia. O projeto Osseus tem como
proposta criar um sistema unificado operando com diferentes bases de dados e agrupa-
mento dos diversos atributos e fatores clínicos para alcançar uma abrangência maior de
diferentes populações na identificação de grupos de risco, levando-se em conta os prin-
cipais fatores de riscos já identificados por estudos anteriores. Trata-se de um sistema
híbrido composto de inteligência artificial e um método simplificado de avaliação da den-
sidade mineral óssea, que visa proporcionar melhores resultados com abrangência popu-
lacional maior (Cruz et al. 2018).
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4.4 Implementação

O Osseus tem por objetivo determinar uma maior ou menor densidade mineral óssea
operando de forma não invasiva. O maior desafio foi construir um protótipo em pequena
escala quando comparado com os equipamentos atuais de medição de densidade óssea,
ser concebido com custo baixo e acessível para a população em geral. Esse protótipo é
um aparelho que realiza a análise quantitativa do tecido ósseo caracterizando como baixa
ou alta densidade mineral óssea. A análise é feita pela determinação da permissividade
elétrica no tecido ósseo, técnicas de extração de características do paciente e reconhe-
cimento de padrões com uso de inteligência artificial. Para medição da permissividade,
utilizou-se um arranjo de duas antenas operando na frequência de 2,44 GHz.

O processo de avaliação do nível de atenuação no tecido ósseo já fora comprovado
anteriormente em 1995 (Bianco et al. 1995), 2010 (J. D. Barros 2010) e em 2013 (Cruz
et al. 2013). Simulações foram feitas com fêmures bovinos (Figura 4.1), uma vez que eles
reproduzem satisfatoriamente os aspectos de anatomia dos seres humanos. Três agrupa-
mentos foram identificados como A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1,C2 e C3 para animais dis-
tintos (Figura 4.1). As amostras foram classificadas em massa original e massa alterada,
submetidas a pesagem e posteriormente examinadas quanto aos valores de atenuação de
sinal. As amostras nomeadas como massa original foram submetidas a descaracterização
por meio de perfurações mecânicas submetidas a pesagem e então nomeadas de massa
alterada. (Cruz et al. 2013).

Figura 4.1: Amostras de osso bovino (Cruz et al. 2013)

Para cada amostra, foram realizadas 200 leituras de sinais totalizando 1800 leituras,
sendo metade para massa óssea original e metade para massa óssea alterada (Tabela 4.1).
De acordo com os resultados, nota-se que as amostras originais apresentaram atenuação
maior que as amostras alteradas após o processo de perfuração. Esse procedimento com-
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provou a possibilidade de classificar uma amostra como tendo densidade óssea alta ou
baixa (Cruz et al. 2013).

Osso Original (dB) Alterado (dB) Variação (dB)
A1 -38,8783 -38,6707 0,2076
A2 -39,7907 -39,5220 0,2687
A3 -40,3946 -40,3184 0,0762
B1 -43,7795 -42,8605 0,9190
B2 -40,5919 -39,9600 0,6319
B3 -38,9521 -38,8154 0,1367
C1 -39,9055 -39,8818 0,0237
C2 -41,5019 -40,8901 0,6118
C3 -40,4362 -38,9570 1,4792

Tabela 4.1: Atenuação média de amostras de osso

O processo de construção de cada protótipo obedeceu ao Organograma descrito na
Figura 4.2. Para se chegar ao modelo atual foi necessário a construção de três protótipos
como descrito nas seções a seguir.

Figura 4.2: Organograma para construção do Osseus
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4.5 Osseus 1.0

Figura 4.3: Protótipo Osseus 1.0

A primeira versão do Osseus 1.0 (Figura 4.3) foi concebida em MDF revestido com
tinta automotiva. Para este experimento, optou-se por um arranjo de duas antenas de mi-
crofita com configuração retangular , devido à facilidade de desenvolvimento, fabricação,
características de radiação e construção simples de baixo custo (Balanis 2009).

Inicialmente para construção das antenas, definiu-se a frequência de 2.44 GHz (Fi-
gura 4.4), alimentada por uma linha de microfita em um substrato de fibra de vidro com
permissividade de 4,4 e altura (h) de 0,9 cm e dimensões descritas na Tabela 4.2 (Cruz
et al. 2013).

Figura 4.4: Antenas confeccionadas em laboratório

F (GHz) W (cm) L(cm) Y0 (cm) W0(cm)
2,44 3,74 2,92 0,969 0,172

Tabela 4.2: Dimensões da antena projetada

A modelagem do Osseus 1.0 se deu em função dos componentes que estariam inse-
ridos, bem como das dimensões das antenas. Este foi projetado para leitura na falange
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média. Internamente ele foi revestido com material absorvedor de frequência confeccio-
nado artesanalmente. No entanto, por não existir blindagem o protótipo era afetado por
ondas eletromagnéticas externas comprometendo a precisão de suas leituras.

4.6 Osseus 2.0
A modelagem do Osseus 2.0 se deu no mesmo padrão de execução do Osseus 1.0,

levando-se em conta as antenas e os componentes presentes, com diferenciação no seu
desenho, a fim de promover um melhor isolamento dos dispositivos e antenas. Ademais,
também foi projetado para leitura da falange média . Em sua nova estrutura, a versão
2.0 pôde ser revestida internamente em folhas de alumínio para proteção contra ruídos
externos e, na área reservada para o arranjo de antenas revestida com material absorvente
. Este modelo não estava preparado para receber as antenas em modelo Yagi-Uda.

4.7 Osseus 3.0

Figura 4.5: Modelagem tridimensional do Osseus 3.0

O projeto do Osseus 3.0 foi realizado em parceria com o Massachusetts Institute of
Technology (MIT). O processo de criação desta versão com o MIT se deu desde a concep-
ção da nova versão, modelagem tridimensional (Figura 4.5) até a impressão e usinagem
do Osseus 3.0 no MIT Media Lab, laboratório que faz parte de pesquisa da escola de
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arquitetura e urbanismo do MIT. Fundado em 1980, o laboratório inclui rigorosas pes-
quisas, programas de graduação. Há um grupo de pesquisadores das mais diversas áreas
(nanotecnologia, visualização de dados, peritos, pesquisadores industriais, pioneiros em
interfaces de computadores usando o que há de mais moderno em tecnologia).

O foco dos trabalhos no Media Lab nos últimos anos tem se voltado para iniciativas
que objetivem tratar doenças como Alzheimer, depressão, interação com robôs, desen-
volvimento de próteses inteligentes capazes de substituir com eficácia nossos próprios
membros biológicos (lab 2018). Com toda infraestrutura presente nesse laboratório, é
possível conceber um produto no Media Lab em uma escala de tempo relativamente curta
em comparação com os recursos disponibilizados no Brasil, além do alto poder de preci-
são e disponibilidade de componentes que não é possível adquirir no Brasil (Figura 4.6)
.

Figura 4.6: Protótipo do Osseus

Após a modelagem tridimensional do protótipo, procedeu-se com a fabricação dos di-
versos componentes do Osseus 3.0, uma parte foi usinada em alumínio com espessura de
1,6 mm o que confere um padrão elevado de blindagem eletromagnética, outra em acrí-
lico transparente e os demais componentes em impressora 3D. Para este novo modelo, a
arquitetura de antenas desenvolvida foi Yagi-Uda (Figuras 4.9, 4.10), por serem altamente
diretivas, visto que a área para análise é a falange medial. Internamente, o equipamento
foi revestido em material absorvedor desenhado especificamente para a frequência de 2.44
GHz (Wallace & Dunbar 2010) (Figuras 4.7 e 4.8).
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Figura 4.7: Antenas construídas - Yagi Uda

Figura 4.8: Validação do Osseus 3.0 no MIT - EUA
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Figura 4.9: Relação Ganho (dB) Frequência (GHz) (Wallace & Dunbar 2010)

Figura 4.10: Carta de Smith e diagrama de radiação (Wallace & Dunbar 2010)
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Capítulo 5

Análise dos resultados

5.1 Experimento com cilindros de gesso

Simulações foram realizadas para comprovação do funcionamento do dispositivo uti-
lizando amostras de cilindros de gesso ortodôntico (CaSO4 – 2H2O) confeccionadas no
Laboratório de Prótese do Departamento de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com auxílio de uma cubeta de borracha,
espátula de silicone para manipulação e vibrador de gesso para que a mistura permane-
cesse homogenia sem bolhas de ar.

Cada cilindro foi construído apenas com água e gesso, as amostras mediam 2 cm de
diâmetro por 7,5 cm de altura. Os cilindros foram classificados em dois momentos: no
primeiro, quando estavam intactos como amostra original; e no segundo momento, após
sofrerem perfurações, foram classificados como amostras alteradas. De acordo as perfura-
ções, os cilindros sofreriam alterações em suas medidas de atenuação. Para comprovação
da estabilidade e precisão do dispositivo, foram realizadas duas leituras seguidas para
cada cilindro totalizando quatro leituras para cada amostra. Após essas leituras, o Osseus
demonstrou eficácia nas medidas de atenuação, visto que em todos houve diminuição na
atenuação do sinal após a análise no equipamento (Tabela 5.1).

Amostra Original (mV) Alterada (mV)
01 50,6250000 41,132800
02 41,1328125 34,804687
03 47,4609375 44,296875

Tabela 5.1: Leitura do Osseus nos cilindros de Gesso
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5.2 Experimento pele e gesso

Figura 5.1: Amostras de pele suína usadas no experimento

Considerando as semelhanças da pele suína com a pele humana, procedeu-se com lei-
turas de pele suína em conjunto com cilindros de gesso. Nesse experimento, foram feitas
leituras com as peças individuais de pele de porco (Figura 5.1), cilindros de gesso (Figura
5.2) e depois a pele de porco envolta no cilindro de gesso. Nota-se a eficácia do Osseus
nos resultados das leituras com as amostras em separado e em conjunto. Estes valores dão
conta que a pele exerce uma maior atenuação que o cilindro de gesso (Tabela 5.2) con-
forme exemplificado pelos valores da amostra 01 em que o valor de atenuação lido pelo
equipamento da pele foi de 155,039062500 mV e para o cilindro de gesso 50,1293925410
mv. Estes valores comprovam que o Osseus pode realizar a leitura de dedo de ser humano
e lidar com a diferença de atenuação provocada pela pele humana.

Figura 5.2: Cilindros usados nos testes do Osseus
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Amostra Leitura Amostra 01 (mV) Leitura Amostra 02 (mV)
Pele 155,039062500 144,1530424077
Gesso 50,1293925410 45,7611504580
Pele e gesso 208,828125000 183,515625000

Tabela 5.2: Leitura do Osseus em pele suína e cilindros de gesso

5.3 Experimento com osso animal

5.3.1 Osso de phasianidae - galinha

As mesmas simulações foram realizadas com fêmur de osso animal galliformes (Fi-
gura 5.3 e figura 5.4) para comprovação do funcionamento do equipamento. Utilizou-
se cinco amostras de osso que receberam a mesma classificação que os cilindros sendo
amostra original e amostra alterada quando perfuradas por meio mecânico. Mais uma vez
o Osseus demonstrou eficácia nas medidas de atenuação das amostras com osso animal (
Tabela 5.3 ) .

Figura 5.3: Ossos intactos nos testes do Osseus
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Figura 5.4: Ossos alterados nos testes do Osseus

Amostra Original (mV) Alterada (mV)
01 31,6406250 25,312500
02 25,3125000 15,820312
03 15,8203125 9,4921875
04 60,1171875 28,470000
05 31,6406250 28,476562

Tabela 5.3: Leituras do Osseus em osso animal

5.3.2 Osso de suidae - suíno

Novamente foram realizadas leituras com osso animal de suínos (ver Figura 5.5). De-
vido as semelhanças com a anatomia humana da falange medial, utilizou-se a falange pro-
ximal suína para realização desses testes. As quatro amostras foram classificadas como
intactas e alteradas, antes e após as perfurações respectivamente. Para uma maior precisão
da análise dos resultados posteriores, as amostras foram pesadas.
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Figura 5.5: Ossos intactos usados nos testes do Osseus

De acordo com a Tabela 5.4 nota a coerência das leituras de atenuação das amos-
tras intactas quando feito o comparativo das leituras das amostras alteradas, por exem-
plo, na amostra 02 a leitura original de atenuação foi de 778,04852295mV com peso
de 24,7g e após as perfurações (Figura 5.6 a leitura de atenuação original ficou em
113,3658300781mV para um peso de 23,6g, uma diferença de atenuação de -5,568514404mV
e de peso de 1,5g ( menor que a amostra original). Analisando as amostra 02 e 04 que
sofreram a maior perda de peso após as perfurações pode-se comprovar a sensibilidade
do dispositivo por revelar que as maiores diferenças de atenuação ocorreram nestes com
valores de -9,940424249 para amostra 02 e -17,78782498 para a amostra 04 (Tabela 5.4).

Amostras Atenuação
Intactas (mV)

Atenuação
Alteradas (mV)

Peso
Intactas (g)

Peso
Alteradas (g)

Diferença
de peso (g)

01 118,9343444824 113,3658300781 25,1 24,9 0,2
02 78,04852295 68,1080987005 24,7 23,6 1,1
03 56,95312500 50,6250000000 25,1 24,8 0,3
04 82,265625 64,4778000189 25,6 24,6 1,1

Tabela 5.4: Valores de medidas de atenuação e variações de peso para amostras de osso
suíno
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Figura 5.6: Ossos alterados usados nos testes do Osseus



Capítulo 6

Conclusão e trabalhos futuros

Neste trabalho foi proposto a construção de um protótipo para o auxílio na classifi-
cação da densidade mineral óssea e posterior identificação da osteoporose. Esta doença
tem afetado a população em uma escala mundial, inclusive no Brasil, que é um país de
dimensões continentais e que, no momento, não se tem proporcionado o devido acesso
a esse tipo de diagnóstico a população. Um dos fatores que levam a isso é, como já foi
dito, a complexidade e o custo elevado na disponibilização dos equipamentos em todo o
território brasileiro. Para reduzir os gatos com procedimentos para tratamento de fratu-
ras causadas pela osteoporose (Moraes 2014), é fundamental a implantação de medidas
preventivas frente ao crescente número de idosos no país e agravamento do quadro da
calamidade que essa silenciosa doença tem causado, dificultando a detecção precoce e
posterior tratamento adequado.

Os fatores de risco são de verdadeiro auxílio na identificação de grupos com poten-
cial de osteoporose, entretanto apenas esses fatores ao serem analisados por si só não são
suficientes para rastrear estes grupos, sendo necessário o cruzamento de informações de
exames já realizados e posterior tratamento destes dados com uma ferramenta de inteli-
gência artificial.

Se existisse uma ferramenta que possibilitasse o auxílio no rastreio de grupos de risco
sem a necessidade de recorrer a exames anteriores e sim realizando sondagem em tempo
real, combinando com os fatores de risco, juntamente com auxílio de uma inteligência
artificial, ter-se-ia uma potencial redução do impacto que a osteoporose tem causado na
população, bem como uma significativa redução dos custos no tratamento de fraturas. O
protótipo do Osseus revelou potencial em se tornar uma ferramenta de auxílio. Os ajustes
que foram realizados nas atualizações de versões, apontam para uma possibilidade para
em um curto período o desenvolvimento de um dispositivo portátil, com baixo custo de
fabricação e manutenção.

O Osseus está pronto para validação pré-clínica, bastando para isso proceder com tes-
tes em seres humanos já que o local onde o procedimento é realizado tem menos comple-
xidade do que as demais áreas do corpo. Para tanto, torna-se fundamental o conhecimento
das propriedades dielétricas dos tecidos humanos para o desenvolvimento de técnicas que
forneçam informações detalhadas destes, com o objetivo de desenvolver métodos cada
vez mais precisos de diagnóstico (Campbell 1990). Os testes realizados com pele de
suíno comprovaram que o equipamento pode lidar com a complexidade dos tecidos que
estão envoltos sob o osso.
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Outra possibilidade futura para este projeto é o desenvolvimento de modelos de dispo-
sitivos do Osseus cada vez menores aumentando sua portabilidade e, consequentemente,
diminuindo seu custo de fabricação. Importante ressaltar que será necessário realizar tes-
tes com diferentes abordagens de inteligência artificial, dada a complexidade de dados que
esta ferramenta terá que lidar quando passar para os testes pré-clínicos. Vencendo os desa-
fios aqui abordados será possível ter uma ferramenta preditiva que poderá ser aplicada em
populações abragendo um número maior de indivíduos, inclusive os do sexo masculino,
visto que em sua maioria os estudos são voltados para o sexo feminino, independente de
sua faixa etária ou etnia.

Como o Osseus está pronto para testes, após estes, teremos a possibilidade de rea-
lizar exames de diagnóstico inicial para doenças osteometabólicas em qualquer um dos
5.564 municípios do Brasil, podendo atender facilmente aos parâmetros estabelecidos
pela Ministério da Saúde, (SAÚDE 2002) com possibilidade de abranger toda a popula-
ção brasileira, reduzindo os custos no tratamento pós-fratura, bem como redução de sua
ocorrência. Com isso, podendo dar maior qualidade de vida a população brasileira, frente
a essa "doença silenciosa".
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Resumo – Esse artigo apresenta uma proposta para 
medir a Densidade Mineral Óssea (DMO) como auxílio no 
diagnóstico da osteoporose. Um arranjo de antenas, afinado 
em uma frequência de uso geral e para aplicações médicas, 
é usado para medir a atenuação relativa do sinal em 
amostras de osso bovino, sílica e farinha de osso. Com a 
implementação de uma Máquina Vetor de Suporte (MVS),  
é possível estabelecer padrões para classificar a DMO como 
alta ou baixa. 

Palavras-Chave — BMD, MVS, antena, osteoporose, 

atenuação. 

Abstract — This article presents a proposal to measure 
the Bone Mineral Density (BMD) as a backup in the 
diagnosis of osteoporosis. An antenna arrangement, tuned 
to a frequency of general and medical use, is used to 
measure the relative attenuation of the signal on several 
samples of bovine bone, silica and bone powder. By 
implementing a Support Vector Machine (SVM) it is 
possible to establish patterns to classify the BMD as high or 
low. 

Keywords— BMD, SVM , antenna, osteoporosis,  attenuation. 

I.  INTRODUÇÃO 

A cada trinta segundos uma pessoa sofre algum tipo de 
fratura em resultado da osteoporose (Figura 1). Uma em cada 
duas mulheres e um de cada quatro homens com mais de 50 
anos terão fraturas relacionada à osteoporose. O Boletim da 
Organização Mundial de Saúde relata que uma cifra de 25% 
dos pacientes com 50 anos morrem por causa de complicações 
médicas causadas por fraturas ligadas à osteoporose [12]. Ela 
se  tornou mais comum do que o colesterol alto, alergias e 
resfriado comum. Em geral, é silenciosa e não há sintomas de 
perda óssea até a ocorrência de fraturas. 

A osteoporose é uma doença que se caracteriza por uma 
baixa massa óssea e deterioração na microarquitetura do tecido 
ósseo (Figura 1), levando a um aumento do risco de fraturas. 
Ocorre quando a massa óssea diminui mais rapidamente do que 
a capacidade do corpo de substituí-la, gerando a perda 
substancial da força do osso [12]. Ela afeta todos os ossos do 
corpo e não apresenta sinais ou sintomas até que uma fratura 
aconteça. 

Há uma tendência de que o diagnóstico da osteoporose seja 
feito com base num certo nível de redução de massa óssea e 
não com base na presença de fraturas. A baixa densidade 
mineral óssea (DMO) é o fator de risco mais importante para o 
teste de Baixa Massa Óssea (BMD) [13]. 

 
Fig. 1.  Efeitos da osteoporose. 

 
Extensivos dados têm mostrado que a baixa massa óssea e 

o risco futuro de fraturas estão inversamente relacionados. A 
BMD é valiosa como previsor de fraturas assim como o 
colesterol alto ou pressão arterial elevada são previsores de 
infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral 
respectivamente (OMS, 1994). 

Dentre as técnicas disponíveis para determinação da DMO, 
tem-se a Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA), a 
Tomografia Quantitativa Computadorizada (TQC) e a 
Ultrassonografia Quantitativa (QUS). As duas primeiras 
recorrem a feixes de raios X com diferentes níveis de energia e 
a terceira utiliza a velocidade e atenuação do som para medidas 
de DMO [12]. Na primeira descrição, tem-se a  presença de 
radiação ionizantes que podem alterar ou destruir células do 
corpo humano. Já na segunda, embora não exista a presença de 
irradiação, há variabilidade entre os aparelhos utilizados, 
tendo-se assim variações nas medidas obtidas, sem a aplicação 
de critérios de diagnósticos clássicos empregados pela 
densitometria. 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma forma de 
medição da densidade óssea através da atenuação de ondas 
eletromagnéticas e posterior utilização da Máquina Vetor de 
Suporte para classificação da DMO. Para tanto, utilizou-se um 
arranjo de duas antenas de microfita com configuração 
retangular, operando a uma frequência de 2,49 GHz. Neste 
experimento, foram submetidas aos testes amostras de sílica, 
farinha de osso e osso bovino. 

II. ANTENAS 

Para o experimento, optou-se por um arranjo de duas 
antenas de microfita com configuração retangular (Figura 2), 
devido à facilidade de desenvolvimento, fabricação, 
características de radiação e construção simples de baixo custo 
[7]. 

Inicialmente, para construção das antenas, definiu-se a  
frequência de 2.44 GHz, alimentada por uma linha de microfita 
em um substrato de fibra de vidro com permissividade de 4,4 e 
altura (h) de 0,9 cm e dimensões descritas na Tabela I. 
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Fig. 2.  Modelo da antena projetada (BALANIS,2009) 

 

TABELA I.  DIMENSÕES DA ANTENA PROJETADA 

F (GHz) W (cm) L (cm) Y0 (cm) W0 (cm) 

2,44 3,74 2,92 0,969 0,172 

 

 Os valores constantes da Tabela I foram obtidos aplicando-
se as seguintes fórmulas [7]. 

 

 (14-6) 

(14-1) 

(14-2) 

(14-7) 

As antenas foram projetadas e simuladas no software 
comercial Ansoft HFSS, com casamento de impedância ideal 
na frequência de 2,44 GHz (Figura 3).  

 

Fig. 3.  Perda de retorno – antena projetada no HFSS. 

Após a confecção das antenas em laboratório (Figura 4) e 
medições realizadas no Analisador de rede Agilent - E5071C 
ENA (Figura 5) na prática, a frequência de ressonância ficou 
em 2,49GHz - 2,05% de margem de erro da antena projetada. 

 

Fig. 4.  Antenas confeccionadas em laboratório. 

 

 

Fig. 5.  Arranjo de antenas usado no experimento e Analisador de rede 
Agilent - E5071C ENA. 

 

III. SIMULAÇÕES – FARINHA DE OSSO E SÍLICA 

As simulações foram realizadas com quatro amostras de 
sílica e farinha de osso em quantidades alternadas adquiridas 
comercialmente. Como recipientes para as amostras, foram 
utilizados cilindros de acrílico com medidas de 6,0 cm de 
diâmetro e 6,6 cm de altura (Figura 6).  

 

 

Fig. 6.  Amostras de pó de osso e sílica. 

A Tabela II exibe a variação do nível de atenuação em 
amostras com diferentes quantidades de farinha de osso e 
sílica, comprovando que as ondas eletromagnéticas emitidas na 
faixa de 2,49 GHz podem caracterizar as combinações de 
substâncias. 
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TABELA II.  AMOSTRAS DE PÓ DE OSSO E SÍLICA 

 

AMOSTRA 
OSSO 

(g) 
SÍLICA 

(g) 
ATENUAÇÃO 

(dB) 
01 - 79,16 -32,0114 
02 182,67 0,00 -34,1453 
03 104,42 37,65 -33,1704 
04 141,54 17,30 -33,3856 

 

IV. EXPERIMENTO – OSSO BOVINO 

Por reproduzir satisfatoriamente os aspectos de anomalia 
dos seres humanos, optou-se pelo uso de fêmures bovinos. 
Estes foram identificados com três grupos de A1, A2, A3; B1, 
B2, B3; C1,C2 e C3 para indivíduos distintos (Figura 7). 

 

Fig. 7.  Amostras de osso bovino utilizados. 

Os ossos foram classificados por massa original e massa 
alterada (Tabela III). Após a pesagem, eles foram submetidos à 
radiação de microondas na frequência de 2,49 GHz e foram 
verificados os seus respectivos níveis de atenuação.  

TABELA III.  MASSAS DE OSSOS ORIGINAIS E ALTERADAS 

OSSO ORIGINAL 
(g) 

ALTERADO 
(g) 

A1 204,2 198,6 

A2 142,9 137,2 

A3 145,3 141,0 

B1 148,3 144,2 

B2 139,3 133,1 

B3 120,6 117,1 

C1 123,0 120,2 

C2 145,7 143,4 

C3 132,6 123,4 

 

Realizada a descaracterização das amostras de osso, através 
de perfurações usando furadeira e brocas de diferentes 
diâmetros, procedeu-se com a pesagem e submissão à radiação 
na mesma frequência das amostras originais. Para cada amostra 
submetida à radiação, foram realizadas 200 leituras de sinais, 
totalizando 1800 sinais, sendo metade para massa óssea  
original e metade para massa óssea alterada. 

Os resultados obtidos estão registrados na Tabela IV. Nota-
se que as amostras originais apresentaram atenuação maior que 
as amostras alteradas com o processo de perfuração.  

 

TABELA IV.  ATENUAÇÃO MÉDIA DOS OSSOS 

 

OSSO 
ORIGINAL 

(dB) 
ALTERADO 

(dB) 
VARIAÇÃO 

(dB) 
A1 -38,8783 -38,6707 0,2076 
A2 -39,7907 -39,5220 0,2687 
A3 -40,3946 -40,3184 0,0762 
B1 -43,7795 -42,8605 0,9190 
B2 -40,5919 -39,9600 0,6319 
B3 -38,9521 -38,8154 0,1367 
C1 -39,9055 -39,8818 0,0237 
C2 -41,5019 -40,8901 0,6118 
C3 -40,4362 -38,9570 1,4792 

 

V. MÁQUINA VETOR DE SUPORTE 

A. Definição 

A Máquina Vetor de Suporte (SVM – em inglês) é um 
algoritmo que possui a capacidade de construir um hiperplano 
(Figura 8) com superfície de decisão, definindo uma margem 
de separação entre dois exemplos, positiva e negativa. Ela 
aplica o principio da teoria da aprendizagem estatística, em 
que, considerando o caso de padrões separáveis, produz-se um 
valor de zero para o primeiro termo e minimiza-se o segundo 
[4]. Este algoritmo possui uma teoria mais complexa e 
rebuscada se comparada a outros algoritmos mais simples, 
como KNN. 

As técnicas de aprendizagem de máquina utilizam um 
princípio chamado indução, no qual é possível atingir 
conclusões genéricas a partir das entradas fornecidas. Estas 
técnicas possuem dois tipos de aprendizagem: não 
supervisionado e supervisionado.  

No primeiro, não existe a presença de um modelo 
previamente informado para aprendizagem da máquina. Ela 
aprende com a ajuda de uma medida de qualidade. Esta técnica 
é usada quando se tem por meta encontrar padrões em um 
conjunto de dados complexos. No segundo, que é a técnica de 
aprendizagem supervisionada, existe a entrada de um modelo, 
afim de que a máquina possa aprender. Têm-se as entradas e 
saídas conhecidas. A partir deste modelo, o algoritmo aprende 
com o objetivo de generalizar para posteriores entradas com as 
saídas esperadas. 

 

Fig. 8.  Hiperplano ótimo para padrões separáveis. 
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Em virtude disso, a SVM tem um bom desempenho de 
generalização em problemas de classificação de padrões, este 
sendo um atributo único das máquinas vetor de suporte. O 
objetivo é produzir um classificador que funcione de forma 
correta com exemplos que ainda não foram aplicados durante o 
treinamento. Para tanto, é utilizado um recurso chamado de 
método de Kernel, que é capaz de produzir uma transformação 
para dar dimensionalidade aos dados, de forma a serem 
linearmente separáveis. Dentre os métodos disponíveis, foram 
utilizados neste experimento os métodos Linear, Polinomial e 
Radial Basis Function (RBF) [11].  

Para o treinamento da SVM, foram separadas no total 900 
leituras de sinais dos ossos A2, B3 e C1 com massa óssea 
original e medidas dos diâmetros superior, inferior, mediano e 
diâmetro da medula de cada amostra, usados para 
caracterização do indivíduo. A biblioteca utilizada para 
aprendizado de máquina foi a LibSVM [15] por ser otimizada 
para Máquina Vetor de Suporte, escrita em C na versão 3.17. 

VI. RESULTADOS 

Realizado o treinamento da SVM e posteriormente os testes 
com as amostras A2, B3, e C1 (TABELA V), originais e 
alteradas, foram obtidos os melhores resultados com 
classificação correta em 100% das amostras, com os métodos 
de Kernel Polinomial e Linear, atestando a eficiência destes. 

TABELA V.  OSSOS UTILIZADOS PARA TREINAR A  SVM 

 

OSSO 
ORIGINAL 

DIÂMETRO 
SUPERIOR 

(cm) 
MEIO 
(cm) 

INFERIOR 
(cm) 

MEDULA 
(cm) 

A2  4,0 4,4 4,5 2,4 
B3  4,0 4,0 4,0 2,0 
C1  3,6 3,6 3,6 2,0 

 

VII. CONCLUSÕES 

Conclui-se que, através de apenas uma onda não ionizante 
na faixa de 2,49GHz, é possível avaliar o nível de atenuação no 
tecido ósseo e, com a aplicação da Máquina Vetor de Suporte, 
alimentada com características obtidas no experimento, é 
possível classificar uma amostra como tendo densidade óssea 
baixa ou alta. 

Pretende-se, para pesquisas futuras, estudar e aplicar 
processos de descaracterização das amostras pelo uso de 
ácidos, bem como ampliar o universo amostral, incluindo 
variáveis (a título de exemplo: tecido epitelial, conjuntivo e 
nervoso), com o objetivo de viabilizar o uso prático deste 
experimento. 
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Abstract— This article presents a proposal to measure the 

Bone Mineral Density (BMD) as a backup in the diagnosis of 

osteoporosis. An antenna arrangement, tuned to a frequency of 

general and medical use, is used to measure the relative 

attenuation of the signal on several samples of bovine bone, silica 

and bone powder. By implementing a Support Vector Machine 

(SVM) it is possible to establish patterns to classify the BMD as 

high or low. 

Keywords— BMD, SVM , antenna, osteoporosis,  attenuation. 

I.  INTRODUCTION  

Every thirty seconds someone gets some sort of fracture as 
a result of osteoporosis (Fig.1). One for each two women and 
one for each four men who are 50 years old will get fractures 
related to osteoporosis. The World Health Organization’s 
Report describes that a figure of 25% of 50 years old patients 
dies of medical complications because of fractures related to 
osteoporosis [12]. It became more common than high 
cholesterol, allergies and the usual cold. Generally it is silent, 
and there is no symptom of bone loss until the fractures occur. 

Osteoporosis is a disease that presents itself by a low bone 
mass and deterioration in the microarchitecture of the bone 
tissue (Fig. 1), drawing to an increase of the fracture risk. It 
happens when the bone mass lowers faster than the body 
capacity to replace it, causing the substantial loss of bone 
strength [12]. It affects all the bones of the body and does not 
show signs or symptoms until a fracture happens. 

There is a tendency to the diagnosis of osteoporosis be done 
based upon a certain level of bone mass reduction, and not 
upon the presence of fractures. The low bone mineral density 
(BMD) is the most important risk factor to the Low Bone Mass 
(LBM) test [13].  

 

Fig. 1. Effects of osteoporosis.  

Extensive data has shown that low bone mass and the risk 
of future fractures are inversely related. LBM is valuable as 
predictor of fractures as well as high cholesterol and high blood 
pressure are predictors of myocardial infarction and stroke, 
respectively [17]. 

Among the available techniques to determine BMD, there 
are Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA), Quantitative 
Computed Tomography (QCT), and Quantitative Ultrasound 
(QUS). The first and the second rely on X-Ray beams with 
different levels of energy, and the latter uses velocity and 
attenuation of sound to BMD measurement [12]. In the first 
description, there is presence of ionizing radiation that can alter 
or destroy human body cells, but in the second one, though 
there is no presence of radiation, there is variability in the used 
devices, what comes to variations in the measurements, with no 
application of classic diagnosis criteria employed by 
densitometry. 

This article holds the purpose of presenting a way of bone 
density measurement through the attenuation of 
electromagnetic waves and further use of Support Vector 
Machine to BMD classification. In order to do so, an 
arrangement of two microstrip antennas with rectangular 
configuration has been used, operating in a frequency of 2,49 
GHz. In this experiment, samples of silica, bone powder, and 
bovine bone were subjected to the tests. 

II. ANTENNAS 

It was decided the use of an arrangement two microstrip 
antennas with rectangular configuration for the experiment 
(Fig. 2), due to the ease of developing, manufacturing, 
radiation characteristics and simple low-cost construction [7]. 

Initially the frequency of 2.44 GHz was set for the 
construction of the antennas, fed by a microstrip line on a 
substrate of fiberglass with permissiveness of 4.4 and height 
(h) of 0.9 cm and dimensions listed in Table I. 



 

Fig. 2. Designed antenna model. 

TABLE I.  DIMENSIONS OF THE DESIEGNED ANTENNA 

F (GHz) W (cm) L (cm) Y0 (cm) W0 (cm) 

2,44 3,74 2,92 0,969 0,172 

 

The values listed in Table I were obtained by applying the 
following formulas [7].  

 

 (II-1) 

(II-2) 

(II-3) 

(II-4) 

 

The antennas were designed and simulated in the 
commercial software Ansoft HFSS, with ideal return loss 
around 2.44 GHz frequency (Fig. 3).  

 

Fig. 3. Return loss -  HFSS designed antenna. 

 

After the making of the antennas in laboratory (Fig. 4) and 
measurements performed on the Agilent Network Analyzer - 

E5071C ENA (Fig. 5) in practice, the resonance frequency was 
2.49 GHz – 2.05% margin of error from the designed antenna. 

 

Fig. 4. Antenna made in laboratory.  

 

Fig. 5. Antenna arrangement used in the experiment and Agilent Network 

Analyzer – E5071C ENA. 

III. SIMULATIONS – BONE POWDER AND SILICA 

The simulations were done with four samples of silica and 
bone powder in alternating quantities. Such samples were 
commercially acquired. Acrylic cylinders with 4,5 cm in 
diameter and 6,0 cm high were used as containers to the 
samples (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Silica and bone powder samples. 

Table II and plotted in the chart of the Fig. 7 exhibits the 
attenuation level variation in samples with different quantities 
of silica and bone powder, which proves that the 
electromagnetic waves sent in the 2,49 GHz zone may 
characterize the substances combinations. 

 



TABLE II.  SAMPLES OF SILICA AND BONE POWDER 

SAMPLE 
BONE 

(g) 

SILICA 

(g) 

ATTENUATION 

(dB) 

01 - 79,16 -32,0114 

02 182,67 0,00 -34,1453 

03 104,42 37,65 -33,1704 

04 141,54 17,30 -33,3856 

 

 

Fig. 7. Samples of used bovine bone.  

IV. EXPERIMENT – BOVINE 

For its satisfactory reproduction of the anomaly aspects of 
human beings, the use of bovine femurs was opted. They were 
identified with three groups of A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, 
C2, and C3 to distinct individuals (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Samples of used bovine bone. 

 

The bones were classified in original mass and altered mass 
(Table III). After weighing, they were subjected to microwave 
radiation in the frequency of 2,49 GHz, and their respective 
levels of attenuation were verified. 

 

 

 

TABLE III.  ORIGINAL AND ALTERED BONE MASSES 

BONE ORIGINAL 

(g) 

ALTERED 

 (g) 

A1 204,2 198,6 

A2 142,9 137,2 

A3 145,3 141,0 

B1 148,3 144,2 

B2 139,3 133,1 

B3 120,6 117,1 

C1 123,0 120,2 

C2 145,7 143,4 

C3 132,6 123,4 

 

The weighing and the subjection to radiation in the same 
frequency of the original samples were proceeded after the 
mischaracterization was done through perforations by drilling 
machine and drills of different diameters. To each sample 
subjected to radiation, 200 signal readings were done, 
totalizing 1800 signals, half to original bone mass, and half to 
altered bone mass. 

The results obtained are registered in Table IV and plotted 
in the chart of the Fig. 9. It is noticeable that the original 
samples revealed greater attenuation than the altered samples 
with the perforation process. 

TABLE IV.  BONES AVERAGE ATTENUATION 

BONE 
ORIGINAL 

(dB) 

ALTERED 

(dB) 

VARIATION 

(dB) 

A1 -38,8783 -38,6707 0,2076 

A2 -39,7907 -39,5220 0,2687 

A3 -40,3946 -40,3184 0,0762 

B1 -43,7795 -42,8605 0,9190 

B2 -40,5919 -39,9600 0,6319 

B3 -38,9521 -38,8154 0,1367 

C1 -39,9055 -39,8818 0,0237 

C2 -41,5019 -40,8901 0,6118 

C3 -40,4362 -38,9570 1,4792 

 

 

Fig. 9. Bones average attenuation 

 



V. SUPPORT VECTOR MACHINE  

A. Definition 

The support vector machine (SVM) is an algorithm that has 
the ability to construct a hyperplane (Fig. 10) with decision 
surface, tracing a margin of separation between two samples, 
positive and negative. It applies the principle of statistical 
learning theory, where by considering the case of separable 
patterns it produces a value of zero for the first term and 
minimizes the second one [4]. This algorithm has a more 
complex and farfetched theory if compared to other simpler 
algorithms, as KNN. 

The machine learning techniques use a principle called 
induction, in which it is possible to achieve general conclusions 
from the inputs provided. These techniques have two types of 
learning: unsupervised and supervised.  

In the first, there is the presence of a previously informed 
model for the machine learning. It learns with the help of a 
measure of quality. This technique is used when the goal is to 
find patterns in a complex data set. In the second, which is the 
supervised learning technique, there is a template, so that the 
machine can learn. The inputs and outputs are known. From 
this model, the algorithm learns to generalize for later entries 
with the expected outputs. 

As result the SVM has a good performance in 
generalization in problems of patterns classification, this being 
an unique attribute of support vector machines. The goal is to 
produce a classifier that works correctly with examples that 
have not been applied during the training. To this purpose, it is 
used a feature called Kernel method, which is capable of 
producing a transformation to give dimensionality to the data, 
making it linearly separable. Among the available methods, the 
ones used in this experiment were the Linear, Polynomial and 
Radial Basis Function (RBF) [11].  

 

 

Fig. 10. Optimal hyperplane for separable patterns.  

For the SVM training, a total of 900 signal readings were 
selected from the bones A2, B3 and C1 with original bone 
mass and measurements of top, middle, bottom and marrow 
diameter from each sample, used for the characterization of the 

individual. The library used for the machine learning was the 
LibSVM [15] because it is optimized for Support Vector 
Machine, written in C in version 3.17.  

VI. RESULTS 

As the SVM training and the further tests with the samples 
A2, B3, and C1 (TABLE V), originals and altered, were 
performed, it was obtained the best results with correct 
classification in 100% of the samples, with Kernel Polynomial 
and Linear’s methods, attesting their efficiency. 

TABLE V.  BONES USED TO TRAIN THE SVM 

ORIGINAL 

BONE 

DIAMETER 

TOP 

(cm) 

MIDDLE 

(cm) 

TOP 

(cm) 

MARROW 

(cm) 

A2  4,0 4,4 4,5 2,4 

B3  4,0 4,0 4,0 2,0 

C1  3,6 3,6 3,6 2,0 

 

VII. CONCLUSIONS 

It comes to the conclusion that through only one non-
ionizing wave in the 2,49 GHz zone it is possible to evaluate 
the attenuation level in the bone tissue and, with the appliance 
of the Support Vector Machine, fed with characteristics 
obtained from the experiment, it is possible to classify a sample 
as having low or high bone density.  

In future researches, it is intended to study and to apply 
processes of mischaracterization of the samples with use of 
acids, as well as enlarge the sample universe, including 
variables (for example: epithelial, connective and nervous 
tissue), with the purpose of enable the practical use of this 
experiment. 
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Artificial Intelligence on the identification of risk groups 

for osteoporosis, a general review. 

Agnaldo Souza1, Herthz Wilton1, Sandro Gonçalves1, Macedo Firmino1 and Ricardo Valentim1 

 

Abstract 

Introduction: The goal of this paper is to present a critical review on the main systems 

that use artificial intelligence to identify groups at risk for osteoporosis or fractures. The 

systems considered for this study were those that fulfilled the following requirements: 

range of coverage in diagnosis, low cost and capability to identify more significant 

somatic factors. 

 

Methods: A bibliographic research was done in the databases, PubMed, IEEExplorer 

and Science Direct searching the terms "Neural Network", "Osteoporosis Vector 

Machine" and "Osteoporosis Neural Network”. Studies with titles not directly related to 

the research topic, studies that did not contain related data and older studies that 

reported repeated strategies were excluded. Articles published between 2000 and 2016 

were selected; However, relevant articles prior to this period were included in this 

study. 

 

Discussion: Based on the collected research, it was identified that there are several 

methods in the use of artificial intelligence to help the screening of risk groups of 

osteoporosis or fractures. However, such systems were limited to a specific ethnic 

group, gender or age. For future research, new challenges are presented. 

 

Conclusions: It is necessary to develop research with the unification of different 

databases and grouping of the various attributes and clinical factors, in order to reach a 

greater comprehensiveness in the identification of risk groups of osteoporosis. For this 

purpose, the use of any predictive tool should be performed in different populations 

with greater participation of male patients and inclusion of a larger age range for the 

ones involved.  The biggest challenge is to deal with all the data complexity generated 

by this unification, developing evidence-based standards for the evaluation of the most 

significant risk factors. 

 

Keywords: Artificial intelligence, osteoporosis, fracture, neural network, Computer-

aided detection system. 
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Introduction 

 

Contextualization 

  Osteoporosis is an osteometabolic disease characterized by low bone mineral 

density (BMD) and deterioration of the microarchitecture of the bone tissue, causing an 

increase in bone fragility and consequently leading to an increased risk of fractures [1]. 

It occurs when bone mass decreases more rapidly than the body's ability to replace it, 

resulting in substantial loss of bone strength [2]. It affects all bones in the body and 

shows no signs or symptoms until a fracture occurs. The decrease of the bone mineral 

density occurs from aging and fracture rates increase over the years, causing morbidity 

and some mortality. 

 

 Statistics  

 

 Annually 8.9 million fractures occur worldwide resulting from osteoporosis, 

which means that every three seconds a person suffers an osteoporotic fracture. The 

most common sites with incidence of fractures include spine, forearm, proximal 

humerus and hip [3].  Hip fractures are those that present higher morbidity and mortality 

and generate the highest direct costs for health care services, increasing exponentially 

when they affect the elderly population. It is estimated that by 2050 the number of hip 

fractures in men and women aged 50-64 years in Latin America will increase by 400%. 

In Brazil ten million people, about one person in every seventeen, suffer from 

osteoporosis [3]. The aging of the population will lead to a significant increase in the 

occurrence of fractures, being more evident in Asia and Latin America, since there has 

been an increase in the incidence of osteoporotic fractures in developing countries. The 

prevalence of fractures was found to be 37.5% among men and 21% among women and 

the costs incurred because of these fractures for private health insurance companies is 

estimated at around six million dollars a year [4]. 

 Considered by the World Health Organization - WHO, as the silent epidemic of 

the century, causing major economic and social impacts, it has become more common 

than high cholesterol, allergies and common cold [41]. 

 The high cost of treatment and the difficulty in diagnosing this disease, also 

considering its morbid consequences, caused by fractures, requires the development of 

methods that allow the identification of so-called risk groups in order to implant 

prevention measures at associated fractures. Measures such as these are essential for 

maintaining health, quality of life and independence of the population. 

 

Diagnostic Methods 

 The WHO adopts as method for osteoporosis diagnosis the measurement of 

Bone Mineral Density.  The degree of decrease is characterized by the amount of bone 
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mineral in a particular area of the bone. This value is compared with the BMD of a 

population of young adults of the same sex, in the relation between these two values we 

have a number of standard deviation (SD). This difference between the current bone 

mass of the patient examined and the mass of the Population of young adults of the 

same sex is called T-score. According to WHO, osteoporosis is diagnosed when the T-

score is between -1 and -2.5 SD (see Table 1). 

 

  

[Table 1] 

 

  

 

 Although other skeletal abnormalities contribute to the diagnosis, BMD 

measurement is used as the main factor for the determination of osteoporosis in a 

patient. Many techniques are available for BMD assessment, these are applied in 

different locations including those where osteoporotic fractures predominate. 

 Ultrasonography, computed tomography, radiography and magnetic resonance 

imaging are examples of techniques for assessing BMD and fracture risk. The 

absorptiometry of single and double X-ray is a method of evaluating the mineral content 

of the whole skeleton or a specific place, especially the most vulnerable to the 

occurrence of fractures. With this method, there is a density more real than a true 

volumetric density, since scan occurs bidimensionally. 

 DXA (Dual-energy x-ray absorptiometry) is considered the "gold standard" 

because it is the most developed, technically the most biologically validated and has 

good performance characteristics for predicting fractures. The disadvantage of this 

method is that it emits ionizing radiation. 

 Quantitative ultrasonography (QUS) is another method, not diagnostic, since it 

can not provide criteria for this, but rather as an evaluation of fracture risks. This 

method consists of calculating the broadband ultrasound attenuation and the velocity of 

sound, usually measured at the patient's heel. This method does not involve emission of 

ionizing radiation, it is non-invasive, it is not too much expensive and it can be used for 

evaluations in larger populations, but its performance is less satisfactory. 

 Another frequently used method for diagnosis of osteoporosis is the visual 

inspection of simple radiographs of sites such as metacarpal, distal phalanges, and the 

distal forearm. The risk assessment can be estimated using quantitative techniques, such 

as estimating the cortical width of the second, third and fourth metacarpals. The most 

used indices are the ratio of cortical width to total width or cortical area in relation to 

the total cross-sectional area [5]. This method has been used for many years but as 

assessment of fracture risk, it has been validated only in prospective studies. 

 Magnetic resonance imaging (MRI) is a method that, while not providing 

information on bone mineral density, provides some resolution of the inteANNl 
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structure of spongy bone [6]. Due to its high cost and complexity, MRI is currently used 

as an investigation procedure. 

 Finally, we have the Computerized Quantitative Tomography (TQC), which also 

uses X-ray emission. The difference is that it is possible to capture high definition 

images through transverse radiographs, the images are processed by a Computer 

forming a chain of photographs detailing the part studied. Some disadvantages in this 

technique are high radiation exposure and high cost when compared to DXA. 

 

Total costs with osteoporosis 

 Performing a total cost survey on osteoporosis involves aspects that are difficult 

to measure, such as acute hospital care, prolonged use of medications and loss of 

working days for those caring for the patient (see Table 2). There is great variability in 

methods of economic evaluation studies that address osteoporosis. Since the same 

instruments are not used for cost estimates, it is difficult to make direct inteANNtional 

comparisons, even comparisons between countries, because these estimates are based on 

country-specific aspects such as demography, epidemiology, economics, health system 

and health service; Which involve health care that differ widely in treatment standards. 

To exemplify, in the United Kingdom, the average length of hospital stay after a 

fracture is 30 days, differently from Sweden which is 15 days [7]. In Portugal hip 

fracture treatment is treated conservatively, whereas in other countries in Europe the 

treatment is  mostly surgical [8]. 

[Table 2] 

 In this context of difficulties in measuring accurately the cost of this disease the 

conclusion is that the costs are substantial. For example, Wales and England estimated 

the cost of 942 million pounds per year [9], an increase of perspective due to the growth 

of the elderly population. In the United States, direct medical expenses with 

osteoporotic fractures were estimated at US$ 13.8 billion in 1995 [10]. 

 

 Considering the length of hospital stay, incidence, treatment costs and 

medication, it is clear that hip fracture has the highest costs compared to other 

osteoporotic fractures. The increase in these costs is directly affected by age, even 

doubling when compared between the elderly and the young. In a worldwide projection, 

current hip fracture costs stand at $ 3.6 billion for men and $ 19 billion for women, by 

2050 the forecast is $ 14 billion for men and $ 73 billion for women.  The direct cost 

estimates of osteoporotic fractures do not take into account the so-called indirect costs 

for the economy, which involve incapacity and loss of productivity [11]. 

 

Objective 

 This article aims to gather and describe in a systematic way the main techniques 

used to identify risk groups on osteoporosis, recognizing their challenges and trends. 

Techniques that applied artificial intelligence concepts, advanced algorithms, input 
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parameters - as significant factors to categorize risk groups - were highlighted in 

combination with exams already performed such as QUS, DEXA, DXA, TQC, QUA 

and digitized images. 

 

Method 

 

 For this review, a bibliographic survey was conducted between July and 

September of 2016 in the online databases PubMed - US National Library of Medicine 

National Institute of Health, IEEE Explorer - Digital Library and Science Direct, for 

articles published between January 2000 and May 2017. Some previously published 

articles were used in this review, given their index of citations and relevance in relation 

to the topic. The search was restricted to the terms "Neural Network", "Osteoporosis 

Vector Machine" and "Osteoporosis Neural Network" and 2,285 articles were found. 

After  applying the filter, the articles that were not related to the search were excluded, 

and this selection resulted in a total of 62 articles. A third screening was performed and 

articles with repeated strategies were removed, 41 articles remained for this review, and 

25 more relevant articles on the subject were left in the final screening (see Figure 1). 

 

[Figure 1] 

Inclusion and exclusion criteria 

 In order to gather all possible techniques for the identification of so-called risk 

groups for osteoporotic fractures, we selected the most recent articles dealing with the 

systematic, randomized multicenter study, cohort studies with a prospective and 

retrospective approach, case series and others that address the combination of the 

following elements: 

 Parameters or diagnostic factors; 

 Multidimensional data classification models; 

 Exams of images and 

 No restriction on the minimum number of patients for each study. 

 It was not selected: studies with titles not directly related to the research theme 

and studies that did not contain relevant data related to the research in the abstracts. 

 

Selection of studies 

 Using an individual screening of the articles found after searching the electronic 

database using the mentioned terms, data was extracted with the main and most frequent 

methods for identifying risk groups of osteoporotic fracture.  An organization chart of 

the methodology adopted to reach the 25 articles chosen for this review is shown in 

Figure 1. Primarily, a recognition of all the titles found with the terms descriptors for 
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the search was made. Titles in line with the survey, which emphasized the use of 

artificial intelligence combined with imaging exams and parameters as risk factors, have 

undergone initial screening. Subsequently, documents with repeated themes were 

excluded, leaving those selected for reading the related abstracts. To determine the 

articles that would have a complete reading, those who did not presented strategies 

specifically associated with the estimation of individuals with osteoporosis were 

removed. Finally, the final choice of articles related to the subject studied was carried 

out by means of individual searches. 

 

Results 

 From the 90's, the first study [12] was published, reporting on the use of 

integrated risk factors with ANN (Artificial Neural Networks) aid to identify a subset of 

high risk of osteoporotic fractures. This study proves that this technique has been shown 

to be an important element as a screening tool for those who really need BMD 

assessment and to aid in increasingly effective strategies for fracture prevention. In the 

first instance it was verified that the ANN performance did not present superior results 

to the conventional statistical methods for diagnosis of the low bone mineral mass 

(BMD). This low performance could be related to the inadequate association of the so-

called somatic factors or risk factors commonly employed and not with the 

computational model applied [12]. 

 Another integration with Neural Networks was approached in the late 1990s by  

Gregory, Junold, Undrill and Aspen, however, there was a great limitation for the 

process used, since live samples were required - histological sections of the trabecular 

bone and subsequent digitization of the same - for the implementation of the technique 

[13]. 

 In 2002, Kung, Ho et al. [14] developed a method for targeting the chinese 

female population at high risk of fractures for BMD measurement, called the 

Osteoporosis Risk Assessment Tool for Asians (OSTA), which uses a calculation 

involving two variables for low and high risk of osteoporosis [14].  The combination of 

ultrasound examinations with the tool provided a sensitivity of 91% in the identification 

of individuals at higher risk of osteoporosis. 

 In 2004, Rizzi et al. [15] proposed a low-cost prevention strategy for estimating 

the occurrence of osteoporosis, having as parameters a set of individual characteristics 

correlated with BMD. For this study, the Gauss Mixture (MoG) neural network model, 

trained by the Splitting Hierarchical Expectation Maximization (SHEM) procedure was 

proposed based on the maximum likelihood approach. It was found from the input 

characteristics, the most important are age and entry into menopause. Regarding the risk 

of fracture, the body mass index (BMI) should be considered instead of a resource to 

provide useful information for the estimation of BMD values [15] 

 In 2005, Wenjia, Richards and Rea [17] developed an intelligent diagnostic 

support system with integration of heterogeneous models, composed of neural networks 

and decision trees. It was observed that the studies developed with homogeneous 

systems did not produce a significant gain of performance. On the other hand, the 
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hybrid sets exceeded the homogeneous generating results with accuracy of 85.79%. 

These studies also propose the construction of more sets of varied types and sizes, using 

risk factors selected by estimation techniques. In that same year, Siththaravi et al. [18] 

developed some neural network models from a dataset of 2,158 postmenopausal Iranian 

women in which BMD values were measured by DEXA. They had the most effective 

results in their work using between 3 and 5 somatic factors (age, weight, 

postmenopausal years, steroids and estrogen) reaching 86.3% of sensitivity and 72.1% 

of specificity. 

 In 2006, Chiu, Li, Yu and Wang proposed a neural network [19] to identify 

osteoporosis in the elderly population (mean age 63.50 ± 0.24 years, ranging from 50 to 

91 years, 157 men and 1246 women). With random selection of three groups, being 703 

for training group, 350 participants for the selection group and the other 350 in the test 

set. The most relevant risk factors included demographic characteristics, anthropometric 

measures and clinical data (gender, age, weight, height, body mass index, 

postmenopausal status and coffee consumption). 

 Lemineur et. Al. [20], in 2007, made use of ANN with Levenberg-Marquardt 

training algorithm combined with three bone densitometry (BMD) parameters (femoral 

neck BMD, total body BMD and L2 L4 spine BMD) together with the age of the 304 

patients. This study aimed to identify patients with osteoporosis before the occurrence 

of fracture. The results achieved were 81.66% correctly estimated. 

 In 2007, 2008 and 2009 the application of neural networks and support vector 

machine was directed to better evaluation of X-ray or ultrasound images, combining 

several texture parameters with  bone density indicators [21]. Moura Meneses et al. 

[22], in 2008, ANN was used in bone marrow X-ray tomography for 

histomorphometrically analysis, and a Perceptron Multiplayer model was used. In this 

case it was proven that ANN is able to distinguish bone mass, thus validating its use for 

histomorphometrically analysis. The same authors in 2009 [23] dealt with the 

quantitative analysis of the human trabecular bone architecture with application of 

neural network for the classification of pixels of images, with the objective of analyzing 

the trabecular structure of enlarged images in high resolution of X-ray. The results 

showed that, even with the complexity of the trabecular structure, the ANN Feed 

Foward , with BFGS and OSS learning algorithms, was successful in the recognition of 

pixels of bone images for quantitative analysis as well as compatibility with the 

characteristics of the extracted images Of X-ray, which did not occur with the LM 

training algorithm. 

 In 2009, the work of Leslie et. Al. [24] conducted in Canada with 4,015 women 

aged 50 years and over, an osteoporosis surveillance program was implemented as an 

aid to informing, guiding screening, prevention, and treatment of the disease. The use of 

algorithms and classification methods was applied to different sets of hospital 

diagnoses, diagnosis of medical references and prescriptions of medicines for disease 

treatment. The results obtained achieved a total sensitivity of 93.3%, specificity ranging 

from 50.8% to 91.4% and 81.2% to 99.1% for osteoporotic discrimination of normal 

BMD. The algorithms that included drug prescriptions as variables obtained a higher 

sensitivity compared to those based solely on diagnostic exams. 
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 In 2010, a study was conducted in Alexandroupolis [25], Greece, with 3,426 

records, of which the majority were female and only 80 male cases. The aim of this 

study was to estimate the risk of osteoporosis by applying Probabilistic Neural 

Networks (PNN) and Learning Vectors Quantification (LVQ), with the best 

performance being NNP, with a 96.58% efficacy [25].  With the Receiver Operating 

Characteristic (ROC) analysis we determined the most significant somatic factors to 

characterize the risk of osteoporosis: age, sex, height and weight. These factors were 

identified as the most determinant, obtaining the result of the area under the curve 

(AUC) for each somatic factor. When this factor is higher than 0.5 (see Table 3), it is 

relevant. Sex however was not very relevant because in this study the number of males 

was negligible in relation to the females, which we can identify as a limitation in this 

specific study. 

 

[Table 3] 

 

 Considering somatic factors, in 2010, Cos Juez et. Al. [26], developed a 

mathematical method to identify postmenopausal women with osteoporosis, considering 

only nutritional factors and lifestyle as influential factors in their diagnosis. The 

variables obtained through a questionnaire, together with the BMD of the patients 

calculated by densitometry, were processed using genetic algorithms to identify the 

most relevant factors in the identification. After this, multilayer perceptron neural 

networks were used to construct a mathematical model that determined the relationship 

between the input variables and BMD. 

 

 In 2012, Jennane et. Al. [27] argued through their studies that cortical bone 

measurement is more appropriate than trabecular bone measurement for osteoporosis 

screening using Support Vector Machine (SVM) with panoramic dental radiographs of 

69 postmenopausal women, BMD performed on the lumbar spine and femoral neck. As 

results, the accuracy of cortical measurements with mean width and variance was 87% 

and trabecular measurements with mean length and angle of 65%. Harrar et. Al. Still in 

2012, considered that the Multilayer Perceptron neural network constitutes a reliable 

platform in the classification, making use of 5 parameters (age, bone mineral content 

(BMC), bone mineral density, fractal Hurst exponent and texture characteristic of 

Competition) as input, training and testing the performance network with the k-fold 

cross validation method. The group used for such study was 60 healthy women aged 

over 67 years and 60 with cases of osteoporotic fractures aged above 74 years. They 

completed an osteoporosis risk questionnaire that included: age, personal and family 

history of fracture, use of smoking, alcohol, menopausal status and use of hormone 

therapy.After different combinations of parameters, in order to identify the predictive 

value of each, the best combination of parameters was: age, BMC, BMD and the Hurst 

Fractal exponent . 
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 A more comprehensive study was conducted in 2013 [29] in a group of 1,674 

medical records of Korean postmenopausal women, whose goal was to assess the risk of 

osteoporosis. In this study a comparison was made with several models based on 

popular machine learning algorithms such as SVM, RF, ANN and LR with four 

conventional clinical decision instruments: OST, ORAI, SCORE and OSIRIS (see 

Table 4).The quantitative of 1,674 women had osteoporosis at any of the following 

locations: hip, femoral neck or lumbar spine. The training set was 1000 patients, the 

remaining (674 patients) were used as a test to predict osteoporosis in postmenopausal 

women. The SVM predicted risk of osteoporosis with an AUC of 0.827, accuracy of 

76.7%, sensitivity of 77.8% and specificity of 76.0% in the total hip, femoral neck or 

lumbar spine. The somatic factors selected by SVM were age, height, weight, body 

mass index, duration of menopause, duration of breastfeeding, estrogen therapy, 

hyperlipidemia, hypertension, osteoarthritis and diabetes mellitus. In this study SVM 

presented the best results under the receiver operating characteristic curve (ROC) of 

ANN, LR, OST, ORAI, SCORE and OSIRIS for the training set. 

 

[Table 4] 

 

 Still in 2013, Sapthagirivasan and Anburajan [30] proposed the use of the 

trabecular border on digital hip radiographs for the identification of osteoporosis. 

Applying a kernel-based SVM, they were able to extract trabecular features from digital 

hip radiographs, identifying individuals with low BMD. The group involved in this 

study was 50 women from southern India with no previous history of osteoporotic 

fracture, of these 28 were used for training and 22 for tests. The best results were 

achieved with a quintuple cross validation analysis with mean accuracy of 90%. It is 

important to note that in this study, patients with disorders such as rheumatoid arthritis, 

endocrine abnormalities, Paget's disease, hypo and hyperthyroidism , bone integrity and 

associated malignancy, diabetes, pregnancy and fractures due to severe trauma were 

excluded. Demographic factors were also considered in this study: age, weight, height 

and body mass index. 

 

 Similar studies were performed that same year by Kavitha, Asano, Taguchi and 

Heo [31] , who used dental X-rays integrating SVM with an automatic histogram 

clustering (HAC) algorithm to improve diagnostic accuracy in postmenopausal women 

with low BMD or Osteoporosis, the study group consisted of 100 women without a 

record of osteoporosis recruited at the University Hospital of Hiroshima, 60 for training 

and 40 for tests, aged over 50 years. The results were 93.0%, 95.8% and 86.6%, 

respectively, of precision, sensitivity and specificity    In the lumbar spine, 89.00%, 

96.0% and 84.0% in the femoral neck. To achieve these results, the following inclusion 

criteria were considered: postmenopausal women, age, and no previous diagnosis of 

osteoporosis. 
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 In 2014, Tafraouti et. Al. [32] addressed the integration of SVM with feature 

extraction based on the Fractional Brownian motion model for identification of 

osteoporosis. To do so, they obtained as base for the study bone X-ray images of 77 

patients, acquired at the hospital of Orleans, France.  In this process, the original image 

is subdivided into sub-images, and in each sub-image a rotation is applied at an angle θ , 

obtaining a signal that is modelled by the fractional Brownian motion. The texture 

characteristics of each image are obtained by concatenating the characteristics of all its 

sub-images .These are entered as parameters in four kernel functions (Polynomial, 

Quadratic, RBF, Linear), with the best result in terms of precision being the linear and 

polynomial kernel function 95% and 93% respectively. 

 

 Several studies were conducted in 2015, Iliou et. Al. [33], used a set of 589 

records extracted from the Greek population, who performed bone and laboratory 

densitometry examinations, applying a multilayer perceptron classifier with the 10-fold 

cross-validation method. In this study, we considered three and five diagnostic factors 

for the prediction of osteoporosis risk, classifying them into three categories: normal, 

osteopenia and osteopause. Liu Q. et al. [34] used in their studies a sample of 725 

control cases of both sexes, of which 228 cases were patients admitted to the National 

Hospital of the University of Taiwan with the first low trauma hip mass and 215 

patients without a fracture of Hip and 282 randomly selected residents. The predictive 

model in question involves only the elderly over 60 years and focuses on the prevention 

of risk of hip fracture. All patients were interviewed with the same questionnaire, the 

data collected were inserted into a database, to identify the most significant variables 

was applied to the sensitivity analysis and connection weights approach. With this 

method the input variables were classified according to importance, identifying the 10 

main variables (total BMD, home fall, height, BMI, hypertension, fecal incontinence, 

education), which show a large proportion of contribution to predict fracture Of hip. In 

this study , three-layer retro-propagation ANN models were applied to male and female 

patients separately. The male model performed better than the female because it had a 

lower degree of complexity. 

 

 Finally, in 2016, Xinghu Yu, Chao Ye and Liangbi Xiang [35] made use of 119 

cases of hospitalized patients, of which 55 patients with osteoporosis, 64 patients 

without osteoporosis, mean age 65, 49 male and 79 female. X-ray imaging features were 

used: increased permeability of the vertebral body, trabecular bone of the vertebral 

levels disappearing, vertical longitudinal trabecular bone enlargement, spinal 

deformation and vertebral fracture, added to these are: back or body pain Smoking 

history, use of glucocorticoids. Of the total of 17 parameters, 6 are imaging 

characteristics, 6 are clinical extracted by orthopedists and radiologists and 5 main 

complaints.  As results the sensitivities were 94.5% and 63.6%, specificity 96.9% and 

87.5%. 
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 The main studies of the use of Artificial Intelligence in the diagnosis of 

osteoporosis are listed in Table 5, comparing the type of artificial intelligence applied, 

performance, number of risk factors, number of patients, country and sex of the 

population considered. 

 

[Table 5] 

 

Discussion 

 Considering that the pattern of change in BMD with age is reasonably 

understood as well as there is no independent contribution of BMD to the risk of 

fracture, and it is necessary to associate it with the so-called somatic factors. Various 

methods that make use of the integration of artificial intelligence with risk factors for 

screening of high risk of osteoporosis or fractures groups. Since screening is intended to 

guide interventions for the really, the tests should be of high specificity. Based on the 

literature, it was noted that most of the proposed systems, even using different artificial 

intelligence approaches, can be very useful for the medical community, provided they 

are not restricted to specific groups of analysis and have a Spectrum in inclusion of 

input variables. 

 Regarding the number of variables Iliou et. Al. [33] , considered 35 parameters 

for the prediction of risk of osteoporosis, to identify the most significant parameters, in 

this work, a cross-validation method was used 10 times. With this data set it was 

possible to categorize individuals into three classes: normal, osteopenia and 

osteoporosis. In another study [25] it achieved an excellent performance integrating 

PNN and LVQ neural networks and for identification of the most significant variables 

using statistical treatment through ROC analysis, with the most significant factor being 

age. The limitation in this study is the small number of variables and a small number of 

males. 

 A large number of risk factors have been identified that are directly associated 

with an increased risk of fracture, [16, 19, 25, 27, 32, 33], it has been noted that in some 

cases its suitability for inclusion in algorithms Evaluation for fracture or osteoporosis 

prediction was not well validated, it is also worth noting the absence of an international 

assessment of somatic factors [19,29].  

 

Conclusion  

 It is a fact that osteoporosis is a silent epidemic that has affected the population 

worldwide, causing serious injuries, severe pain, loss of mobility in the long term and 

even premature death [11]. Building a model using artificial intelligence to predict risk 

groups can ease the burden on health systems, the economy, and society.  Developing a 

comprehensive and effective method could facilitate the use of the low-cost bone 

densitometry examination, especially for developing countries.  We believe that 
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overcoming the challenges addressed here will have a powerful tool to reduce the 

impact that this disease has on the quality of life of the population at large. 

 

 This article presented a direct review of the current literature on the use of 

artificial intelligence in the identification of groups at risk of osteoporosis or fractures 

resulting from this disease. The results were summarized. The application of artificial 

intelligence shows to be adequate for the prognosis of the disease or fracture, since there 

is no need to provide a diagnostic rule to identify it, but a set of examples that represent 

the variations of the disease. The resources provided by artificial intelligence have been 

used successfully in many medical areas such as oncology, urology, surgery and as in 

the case of this orthopedic article among others. Many classification algorithms and 

methods have been used for machine learning problems. However, it has been noted 

that this learning to be successful involves much more than choosing an algorithm and 

executing it on the data, considering that many learning patterns can present a diversity 

of parameters, they must be selected properly to obtain better Results. The lack of a 

unified system, with different databases and a grouping of the various attributes and 

clinical factors to reach a greater range of different populations in the identification of 

risk groups, among these factors, should include male participants, m Upper range of 

age and race. 

 

 We believe that the construction of a hybrid composed of artificial intelligence 

with a simplified method of examination of bone mineral density, can provide better 

results, because given the proposal of greater population coverage, the system will have 

to deal with a high level of data complexity. 
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Criteria for the diagnosis of osteoporosis  - T score 

Regular Equal or bigger than -1,0 
Osteopenia Between -1,0 and -2,5 

Osteoporosis Equal or smaller than  -2,5 
Severe osteoporosis Equal or smaller than -2,5 with fracture due to fragility 

Table 1 – Criteria for the diagnosis of osteoporosis  - T score (WHO, 1994) 
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Costs with treatment of fractures from the SUS perspective in Brazil ($) 

Kind of fracture Spine Hips Fists Shoulder 

Total cost $ 11,933.38 $ 6,469.29 $ 2,273.41 $ 2,606.28 

Length of hospital stay 15 days 27 days 7 days 5 days 

Incidence (60-69 years old) 0,3 % 44,4 % 52,1 % 3,2 % 

     

Table 2 – Costs with treatment of fractures in Brazil (SUS, 1994) 
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Area under the curve of diagnostic factor (AUC) 

Diagnostic factor Age Sex Height Weight 

AUC 0,646 0,503 0,560 0,641 

Tabela 3 – Area under the curve of diagnostnic factor  (MANTZARIS et al., 2009) 
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Selection of variables in machine learning and conventional methods for osteoporosis risk of hip, 

neck and lumbar. 
 

Variables 
Machine Learning Method Conventional Method  

SVM RF ANN LR OST ORAI SCORE OSIRIS 

Age o o o o o o o o 

Height o o o      

Weight o o o o o o o o 

Body Mass Index o o o      

Waist circumference  o       

Pregnancy  o o      

Duration of menopause  o o      

Duration of breastfeeding o o o o     

Estrogen therapy o     o o o 

Hyperlipidemia o o  o     

Hypertension o o       

Fracture history   o    o o 

Osteoarthritis o o o o     

Rheumatoid arthritis       o  

Diabetes mellitus o o o o     

Table 4 – SVM, support vector machines; RF, random forests; ANN, artificial neural 

networks; LR, logistic regression; OST, osteoporosis self-assessment tool; ORAI, osteoporosis risk 

assessment instrument; SCORE, simple calculated osteoporosis risk estimation; OSIRIS, 

osteoporosis index of risk. 
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Main studies in the use of artificial intelligence as an aid to the diagnosis of osteoporosis 

Author/Article 
Conventional Method 

Y AI % VAR PAC Country SEX 

Kung et al. [16] 2002 OSTA 91,0 22 722 China F 

Rizzi et al. [15] 2004 MoG  3 845 Italy F 

Wenjia et al. [17] 2005 Hybrid 85,7 5 2.158 Iran F 

Chiu et al. [19] 2006 ANN 79,2 7 1.403 Taiwan M/F 

Leslie et al. [24] 2009 Algorithm 93,3 5 4.015 Canada F 

Mantzaris et al. [25] 2010 LVQ 96,6 4 3.426 Greece M/F 

Cos Juez et al. [26] 2010 MLP 97,9 10 200 Spain F 

Jennane et al. [28] 2012 SVM 87,0 20 69 Argentina F 

Harrar et al. [27] 2012 MLP 97,0 5 120 France F 

Yoo et al. [29] 2013 SVM 76,7 11 1.674 South Korea F 

Anburajan et al. [30] 2013 SVM 90,0 5 50 India F 

Kavitha et al. [31] 2013 SVM 91,8 3 100 Japan F 

Tafraouti et al. [32] 2014 SVM 93,0 16 77 France M/F 

Iliou et al. [33] 2015 MLP 83,0 35 589 Greece M/F 

Liu et al. [34] 2015 MLP 93,0 10 725 Taiwan M/F 

Xinghu et al. [35] 2016 ANN 95,0 17 119 China M/F 

Table 5 – SVM (support vector machines), RF (random forests), ANN (artificial neural networks), MoG 

(mixture of Gaussian), OSTA (osteoporosis self-assessment tool for Asian), PNN (probabilistic neural network), 

LVQ (learning vector quantization), MLP (multilayer perceptron), HAC (histogram-based automatic clustering), 

M (masculine), F (feminine), Y (year), AI (artificial intelligence), % (precisão), VAR (amount of variables), 

PAC (number of patients). 
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Input Variables and Artificial Intelligence that are applied the most in the identification 

of risk groups of osteoporosis or fractures 

 

Input Variables Artificial Intelligence  

Abortions or stillbirths 

Stroke 

Height 

Arthritis 

Physical activities 

Hearing 

Cancer 

Cataract 

Alcohol consumption 

Coffee consumption 

Corticoids 

Waist circumference 

Diabetes 

Difficulty of mobility 

Heart condition 

Hepatic disease 

Chronic Respiratory Disease A 

Pain when walking 

Headache or migraine 

Duration of breastfeeding 

Education 

Estrogen therapy 

Hand Hold Medium Strength 

Fracture 

Smoking 

Pregnancy 

Hipertension 

Hyperlipidemia 

History of falling accidents 

Age 

BMI – Body Mass Index 

Urinary incontinence 

Calcium intake 

Glucosamine intake 

Intake of milk 

Vitamin intake 

Parkinson's disease 

Menopause 

DMO total value 

Number of children born 

Occupation 

Weight 

MMSE Score 

Race 

Sex 

Hormone replacement therapy 

Use of analgesic 

Use of antidiabetics 

ANFIS - Adpative Neuro-Fuzzy Inference 

System 

ANN - Artificial Neural Network 

CNN - Condensed Nearest Neighbor 

GA - Genetic Algorithm 

LVQ - Learning Vector Quantization 

MFNN - Multilayer Feedforward Neural 

Networks 

ML - Machine Learning 

NN - Nearest Neighbor 

PNN - Probabilistic Neural Network 

RBF - Radial Basis Function 

SVM - Support Vector Machine 

 

 

 

  

Table 6 – Main input variables and artificial intelligence used to identify risk groups 

for osteoporosis. 

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 



Figure 1 - Organization chart Click here to download Figure Figure 1.png 



1   /*
2    * Codigo para Sistema de Monitoramento da Densidade Ossea - Osseus
3    * Agnaldo Souza Cruz 
4    * Desde 10/08/2016
5    * Atualizacao 17/02/2018
6     * O projeto consiste em medir a intensidade de radiofrequencias lancadas 
7    * atraves de ossos, utilizando o conversor analogico/digital e expondo as
8    * leituras em um webserver.
9    */

10   
11   #include <ESP8266WiFi.h>
12   #include <WiFiClient.h>
13   #include <ESP8266WebServer.h>
14   #include <ESP8266mDNS.h>
15   #include <SPI.h>
16   #include <SD.h>
17   
18   //Tensao de referencia 3.3V
19   float ref = 3240;
20   
21   //Numero de coletas por vez
22   #define COL 50
23   
24   const char* ssid = "Osseus";
25   const char* password = "Osseus18";
26   const char* host = "osseus";
27   
28   ESP8266WebServer server(80);
29   
30   static bool hasSD = false;
31   File uploadFile;
32   
33   /*
34    * Compara dois ints e retorna verdadeiro ou falso (1 ou 0)
35    * Util para fazer a ordenacao em um array
36    */
37   int floatcomp(const void* elem1, const void* elem2) {
38   if(*(const int*)elem1 < *(const int*)elem2)
39   return -1;
40   return *(const int*)elem1 > *(const int*)elem2;
41   }
42   
43   /*
44    * Calcula a media dos valores sem os outliers
45    */
46   float mediaLimpa(int *valores) {
47   int soma = 0;
48   //Ordena leituras
49   qsort(valores, (int)COL, sizeof(int), floatcomp);
50   
51   //Calcula quartis
52   float quartil1_pos = (COL + 1) / 4.0;
53   float quartil3_pos = 3 * (COL + 1) / 4.0;
54   float quartil1_val = valores[(int)quartil1_pos - 1] + ((quartil1_pos -

(int)quartil1_pos) * (valores[(int)quartil1_pos] - valores[(int)quartil1_pos - 1]));
55   float quartil3_val = valores[(int)quartil3_pos - 1] + ((quartil3_pos -

(int)quartil3_pos) * (valores[(int)quartil3_pos] - valores[(int)quartil3_pos - 1]));
56   
57   float iqr = quartil3_val - quartil1_val;
58   float lim_sup = quartil3_val + (1.5 * iqr);
59   float lim_inf = quartil1_val - (1.5 * iqr);
60   soma = 0;
61   int conta = 0;
62   for(int i = 0; i < COL; i++) {
63   if((valores[i] >= lim_inf) && (valores[i] <= lim_sup)) {
64   soma += valores[i];
65   conta++;
66   }
67   }



68   if(conta == 0)
69   return 0;
70   
71   return soma / (float)conta;
72   }
73   
74   /*
75    * Realiza a leitura no AD pela quantidade de vezes 
76    * seguidas definida em COL.
77    * Retorna float com a média dos valores lidos
78    */
79   float voltimetro(uint8_t port) {
80   int valor[COL];
81   for (int i = 0; i < COL; i++) {
82   valor[i] = analogRead(port);
83   }
84   return mediaLimpa(valor);
85   }
86   
87   /*
88    * Configuracoes iniciais
89    */
90   void setup(void){
91   //Mantem a placa do emissor desativada
92   pinMode(5, OUTPUT);
93   digitalWrite(5, LOW);
94   
95   //Mantem a placa do receptor desativada
96   pinMode(4, OUTPUT);
97   digitalWrite(4, LOW);
98   
99   //Inicia serial para acompanhamento

100   Serial.begin(115200);
101   
102   Serial.print("\n");
103   
104   //Inicia Wifi
105   WiFi.mode(WIFI_AP);
106   WiFi.softAP(ssid, password);
107   
108   Serial.print("Endereço: ");
109   Serial.println(WiFi.softAPIP());
110   
111   //Inicia servidor dns e responder para http por meio de tcp
112   if (MDNS.begin(host)) {
113   MDNS.addService("http", "tcp", 80);
114   
115   Serial.println("MDNS iniciado");
116   }
117   
118   //Adiciona endereco para solicitacoes de leituras e associa a funcao
119   server.on("/val", HTTP_GET, leitura);
120   server.on("/", HTTP_GET, principal);
121   
122   //Funcao handleNotFound para consultas invalidas
123   server.onNotFound(principal);
124   
125   //Inicia servidor
126   server.begin();
127   
128   Serial.println("Iniciado");
129   
130   //Testa cartao de memoria
131   if(SD.begin(4)){
132   Serial.println("Cartão Ok.");
133   hasSD = true;
134   }
135   
136   //Liga a placa do emissor



137   digitalWrite(5, HIGH);
138   
139   //Liga a placa do receptor
140   digitalWrite(4, HIGH);
141   }
142   
143   /*
144    *Loop principal
145    */
146   void loop(void){
147   server.handleClient();
148   //leitura();
149   //  delay(50);
150   }
151   



1   <!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>

2   <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
3   <head>
4   <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />
5   <title>Osseus</title>
6   <script language='javascript' type='text/javascript'>
7   var ativo = true;
8   var grafativo = true;
9   var consultando = false;

10   var conta_erro = 0;
11   var estabilidade = 100;
12   var precisao = 10;
13   var total = 0;
14   var leituras = 0;
15   var valor_inicial = 0;
16   var valor_final = 0;
17   var calibrando = false;
18   var calibrado = false;
19   var lendo = false;
20   var opacidade = 0;
21   var pulsador;
22   function calibrar() {
23   document.getElementById('inicial').innerHTML = ' - ';
24   document.getElementById('final').innerHTML = ' - ';
25   document.getElementById('diferenca').innerHTML = ' - ';
26   total = 0;
27   leituras = 0;
28   valor_inicial = 0;
29   calibrado = false;
30   calibrando = true;
31   lendo = false;
32   pulsador = setInterval(function(){pulsar('inicial')}, 100);
33   }
34   function ler() {
35   if(calibrado) {
36   document.getElementById('final').innerHTML = ' - ';
37   document.getElementById('diferenca').innerHTML = ' - ';
38   total = 0;
39   leituras = 0;
40   valor_final = 0;
41   lendo = true;
42   pulsador = setInterval(function(){pulsar('final')}, 100);
43   }
44   }
45   function ativar() {
46   ativo = !ativo;
47   if(ativo) {
48   document.getElementById('titulo').style.background = '#11117d';
49   document.getElementById('titulo').style.boxShadow = '2px 2px gray';
50   } else {
51   document.getElementById('titulo').style.background = 'gray';
52   document.getElementById('titulo').style.boxShadow = '0px 0px gray';
53   }
54   }
55   function grafico() {
56   grafativo = !grafativo;
57   if(grafativo) {
58   document.getElementById('grafEnable').style.background = '#11117d';
59   document.getElementById('grafEnable').style.boxShadow = '2px 2px gray';
60   } else {
61   document.getElementById('grafEnable').style.background = 'gray';
62   document.getElementById('grafEnable').style.boxShadow = '0px 0px gray';
63   }
64   }
65   function pulsar(elemento) {
66   opacidade += 0.1;



67   if(opacidade >= 1)
68   opacidade = 0;
69   document.getElementById(elemento).style.opacity = opacidade;
70   }
71   var exportaExcel = (function () {
72   var uri = 'data:application/vnd.ms-excel;base64,'
73   , template = '<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" 
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><meta http-equiv="content-type" 
content="application/vnd.ms-excel; charset=UTF-8"><head><!--[if gte mso 
9]><xml><x:ExcelWorkbook><x:ExcelWorksheets><x:ExcelWorksheet><x:Name>{worksheet}
</x:Name><x:WorksheetOptions><x:DisplayGridlines/></x:WorksheetOptions></x:ExcelW
orksheet></x:ExcelWorksheets></x:ExcelWorkbook></xml><![endif]--></head><body><ta
ble>{table}</table></body></html>'

74   , base64 = function (s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) }
75   , format = function (s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function (m, p) {

return c[p]; }) }
76   return function (table, name, filename) {
77   if (!table.nodeType) table = document.getElementById(table)
78   if(table.childElementCount > 1) {
79   var ctx = { worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML }
80   
81   document.getElementById('baixar').href = uri + base64(format(template,

ctx));
82   document.getElementById('baixar').download = filename;
83   document.getElementById('baixar').click();
84   } else {
85   alert('Nenhuma leitura!')
86   }
87   }
88   })();
89   (function() {
90   function update() {
91   if (!ativo)
92   return;
93   var xhttp = new XMLHttpRequest();
94   xhttp.onreadystatechange = function() {
95   if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
96   document.getElementById('valor').innerHTML = this.responseText;
97   var barra = document.createElement('div');
98   barra.style.width = this.responseText + 'px';
99   total += Number(this.responseText);

100   barra.style.height = '2px';
101   document.getElementById('graf').insertBefore(barra,

document.getElementById('graf').childNodes[0]);
102   conta_erro = 0;
103   leituras++;
104   if(calibrando && leituras > estabilidade) {
105   clearInterval(pulsador);
106   valor_inicial = (total / leituras).toFixed(precisao);
107   document.getElementById('inicial').innerHTML = valor_inicial;
108   document.getElementById('inicial').style.opacity = 1;
109   calibrando = false;
110   calibrado = true;
111   }
112   if(lendo && leituras > estabilidade) {
113   clearInterval(pulsador);
114   valor_final = (total / leituras).toFixed(precisao);
115   var valor_dif = Number(valor_final - valor_inicial).toFixed(precisao);
116   document.getElementById('diferenca').innerHTML = 'LEITURA FINAL - ' +

Number(valor_final);
117   document.getElementById('final').innerHTML = valor_dif;
118   document.getElementById('final').style.opacity = 1;
119   var linha = document.createElement('tr');
120   linha.innerHTML = '<tr><td>' + valor_inicial + '</td><td>' +

valor_final + '</td><td>' + valor_dif + '</td></tr>';
121   document.getElementById('corpo_tabela').insertBefore(linha,



document.getElementById('corpo_tabela').childNodes[0]);
122   lendo = false;
123   }
124   if(document.getElementById('mensagem').innerHTML != 'Leitura realizada')
125   document.getElementById('mensagem').innerHTML = 'Leitura realizada';
126   consultando = false;
127   update();
128   }
129   if (this.readyState == 4 && this.status == 404) {
130   conta_erro++;
131   consultando = false;
132   document.getElementById('mensagem').innerHTML = 'Sem resposta do 

servidor!';
133   }
134   };
135   xhttp.timeout = 100;
136   xhttp.ontimeout = function() {
137   conta_erro++;
138   consultando = false;
139   document.getElementById('mensagem').innerHTML = 'Sem resposta do servidor!';
140   };
141   if(!consultando && conta_erro < 50) {
142   consultando = true;
143   xhttp.open('GET', 'http://192.168.4.1/val', true);
144   xhttp.onerror = function (e) {
145   conta_erro++;
146   consultando = false;
147   console.log('Erro de conexão');
148   };
149   xhttp.send();
150   } else if(conta_erro >= 50) {
151   document.body.style.backgroundColor = 'gray';
152   }
153   }
154   setInterval(update, 120);
155   })();
156   </script>
157   <style>
158         .chart div {
159           font: 10px sans-serif;
160           background-color: steelblue;
161           text-align: right;
162           color: tan;
163         }
164         .dados {
165           position: absolute;
166           right: 105px;
167           top: 50px;
168           width: 350px;
169           box-shadow: 2px 2px gray;
170           font-size: 30px;
171           color: #fff;
172           text-align: center;
173           background: #11117d;
174           font-family: sans-serif;
175           font-weight: bold;
176         }
177         .leituras {
178           background: #7ac3bd;
179           top: 10px;
180           height: 70px;
181           line-height: 70px;
182           font-size: 25px;
183         }
184         .botoes {
185           background: red;
186           width: 100%;



187           cursor: pointer;
188         }
189         .caixas {
190           font-size: 20px;
191           width: 47%;
192         }
193         div:active.botoes{
194           color: red;
195           box-shadow: 0 0 5px -1px rgba(0,0,0,0.6);
196         }
197   </style>
198   </head>
199   <body>
200   <div id='mensagem'></div>
201   <div id='titulo' class='dados'

style='cursor:pointer;font-size:50px;height:100px;line-height:100px'
onclick='ativar();'>OSSEUS</div>

202   <div id='grafEnable' class='dados'
style='top:160px;cursor:pointer;font-size:14px;height:auto'
onclick='grafico();'>Gráfico ativo</div>

203   <div class='dados' style='top:200px;'>RESULTADO
204   <div id='final' class='leituras' style='background:#328c84;font-size:40px;'>-</div>
205   <div class='botoes' style='height:35px;' onclick='ler();'>LER</div>
206   </div>
207   <div class='dados' style='top:400px;right:30px;width:500px'>
208   <div class='caixas' style='float:left;margin:10px;'>
209   <div class='botoes' onclick='calibrar();'>CALIBRAR</div>
210   <div id='inicial' class='leituras'>-</div>
211   </div>
212   <div class='caixas'

style='background:#328c84;float:right;margin-top:10px;margin-right:10px;'>LEITURA 
ATUAL

213   <div id='valor' class='leituras'>-</div>
214   </div>
215   </div>
216   <div class='dados' style='top:500px;right:30px;width:500px;height:auto;'>
217   <div id='diferenca' style='width:100%;font-size:20px;margin:10px;'>-</div>
218   </div>
219   <div class='chart' id='graf'>
220   </div>
221   
222   </div>
223   </div>
224   </body>
225   </html>
226   
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