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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo principal investigar a influência da escolha do modelo 

de viscosidade em simulações de hemodinâmica, na bifurcação da artéria aorta abdominal, para 

uma velocidade característica do escoamento sanguíneo durante a sístole. Foram realizadas 

várias simulações a fim de investigar os efeitos dos comportamentos não newtonianos do 

sangue. Os modelos de viscosidade não newtonianos usados neste estudo são os modelos de 

Carreau, Herschel Bulkley, Walburn-Schneck e da Lei de Potência. Estes modelos foram 

comparados com o modelo newtoniano de Lee e Steinman a fim de quantificar o 

comportamento não newtoniano. Os resultados apresentados mostram que a escolha do modelo 

de viscosidade é importante neste tipo de estudos e sempre que possível devem ser usados 

modelos que permitam a incorporação de parâmetros sanguinos do paciente estudado. Os 

resultados obtidos com os vários modelos apresentam diferenças significativas e revelam a 

necessidade de normalizar as diferentes curvas de viscosidade de modo a tornar a comparação 

entre resultados mais adequada. Com auxílio da dinâmica dos fluidos computacional, 

simulamos vários escoamentos para os modelos de viscosidade com comportamentos 

newtonianos e não newtonianos para caracterizar os campos das velocidades, pressões, taxas 

de deformação, viscosidade e das tensões de corte desenvolvidas nas paredes das artérias. 

Os dados utilizados nas simulações para a realização deste trabalho foram obtidos de um 

paciente real, do sexo feminino com 53 anos de idade considerada saudável, sujeita a medicação 

para controlo da viscosidade. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: hemodinâmica, reologia, escoamento não newtoniano, bifurcação da 
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Abstract 
This study had as principal objective investigate the influence of the choice of viscosity 

model in hemodynamics simulations, on the bifurcation of the artery abdominal aorta to a 

characteristic velocity of blood flow during systole. Several simulations were performed to 

investigate the effects of non-Newtonian behavior of blood. The non-Newtonian viscosity 

models used in this study are the models Carreau, Herschel Bulkley, Walburn-Schneck and 

Power Law. These models were compared with the Newtonian model of Lee and Steinman, in 

order to quantify the non-Newtonian behavior. The results show that the choice of viscosity 

model is important in this type of study and whenever possible should be used models that 

allow the incorporation of sanguine parameters of the patient studied. The results obtained with 

the various models show significant differences and the need to normalize the different 

viscosity curves to make the comparison between results the most appropriate. With the aid of 

computational fluid dynamics, we simulated various flows for the viscosity models with 

Newtonian and non-Newtonian behavior to characterize the field of velocities, pressures, strain 

rates, the viscosity and shear stress developed in the walls of arteries. 

The data used in the simulations for this work were obtained from a real patient, female 

at 53 years old considered healthy, subject to medication for viscosity control. 
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1. Introdução 
O presente trabalho resulta da preocupação da sociedade atual relativamente à 

prevalência, cada vez maior, de problemas cardiovasculares, associados à hemodinâmica, que 

em casos mais severos podem levar à morte. As doenças cardiovasculares afetam o sistema 

circulatório, coração e os vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares).  

O sistema cardiovascular é constituído pelos sistemas: 

 Sistema arterial (constituído pelas artérias) 

 Sistema venoso (constituído pelas veias) 

 Sistema linfático (composto por vasos linfáticos) 

 Sistema capilar (local onde se processa a microcirculação) 

 Coração (órgão muscular responsável pela circulação do sangue). 

A aorta é a principal artéria do organismo, a maior e a que dá origem a toda a rede arterial 

periférica, é originada no ventrículo esquerdo, com o qual comunica através de uma estrutura 

valvular específica, a válvula aórtica, que apenas deixa passar o sangue numa única direção, do 

interior do coração para a entrada do vaso sanguíneo. A aorta divide-se em diferentes porções 

anatómicas: aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, torácica e abdominal. 

Do coração saem duas artérias principais: 

• A artéria a pulmonar parte do ventrículo direito, dividindo-se em dois ramos, o 

direito e o esquerdo, encarregues de levar o sangue pobre em oxigénio até aos 

pulmões. 

• A artéria aorta parte do ventrículo esquerdo e dá origem a todas as restantes 

artérias responsáveis por levar o sangue rico em oxigénio e nutrientes a todos os 

tecidos do organismo. 

Por outro lado, as doenças cardiovasculares são de vários tipos, sendo as mais 

preocupantes; a doença das artérias coronárias e a doença das artérias do cérebro. Esta 

preocupação leva a que se procurem soluções para a resolução do problema. Algumas soluções 

podem estar na interdisciplinaridade entre as ciências da engenharia e a medicina. É neste 

sentido que nos últimos anos se tem assistido a um crescente aumento da aplicação de técnicas 

usadas na engenharia em diferentes áreas da medicina.  

Para que o corpo humano esteja nas suas plenas funções é necessário um bom escoamento 

sanguíneo. Esse escoamento processa-se de modo contínuo e é capaz de proporcionar o 

transporte adequado de substâncias nutritivas e oxigénio aos diferentes órgãos do corpo. De 
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igual modo, tem ainda a função de remover o dióxido de carbono e sustâncias toxicas, participa 

como transportador de hormonas e distribuição das defesas imunológicas do organismo. Uma 

das mais importantes funções é a regulação e controlo da temperatura do corpo através do 

transporte do sangue às periferias do corpo humano. O sangue é bombeado para o corpo através 

do sistema vascular pelo coração. O coração está localizado à esquerda, na região central do 

peito, junto dos pulmões. O coração é constituído por quatro cavidades, dois ventrículos e duas 

aurículas. A função das aurículas é providenciar sangue aos ventrículos. A sequência do 

escoamento pelo coração é feita através de quatro etapas principais: 

• O sangue flui da aurícula direita, fornecendo com sangue desoxigenado pela veia 

cava superior e inferior e pelo seio coronário. A aurícula direita é separada do 

ventrículo direito pela válvula tricúspide. 

• O ventrículo direito bombeia o sangue pela artéria pulmonar, regulando a válvula 

pulmonar, para os pulmões onde o sangue é reoxigenado. 

• O sangue reoxigenado volta de novo para o coração, pela aurícula esquerda através 

das veias pulmonares. A aurícula esquerda é separada do ventrículo esquerdo pela 

válvula mitral. 

• O sangue rico em oxigénio flui para o resto do corpo e é mantido pelo ventrículo 

esquerdo através da aorta ascendente, regulado pela válvula aórtica. (Wyk Stevin 

van, 2013) 

 
Figura 1.1- Esquema da circulação sanguínea no coração (Cao, 2016). 

 

O escoamento sanguíneo pode ser caraterizado pelo número de Reynolds quanto ao 

regime de escoamento, sendo um indicador da relação entre os efeitos de inércia e da 
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viscosidade do sangue. Para números de Reynolds, Re, elevados temos o domínio das forças de 

inércia e para baixos números de Reynolds temos o domínio das forças viscosas. 

 0

0

v dRe ρ
µ

=   (1.1) 

onde 0ρ é a massa volúmica do sangue, v  é a velocidade média no interior da artéria, d o 
diâmetro da artéria e 0µ a viscosidade dinâmica do sangue. 

A Figura 1.2 representa um esboço da rede vascular, sendo a bifurcação da aorta 

abdominal a região de interesse da investigação apresentada nesta tese. 

Por outro lado, a mudança patológica dos vasos sanguíneos pode levar a um aparecimento 

de doenças cardiovasculares. Na europa ocidental os acidentes vasculares são um dos principais 

causadores de morte no ser humano. O escoamento do sangue é dominado por instabilidades 

causadas pelas complexas relações entre as pulsações e a geometria dos circuitos arteriais que 

incluem muitas bifurcações. 

 
Figura 1.2- Esboço da rede vascular (Wyk, 2013). 
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O sangue é uma suspensão de duas fases com vários elementos, como por exemplo, os 

glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, que estão suspensas numa solução 

aquosa, de moléculas orgânicas, proteínas, e sais, chamado plasma.  

 
Figura 1.3- Ilustração dos principais constituintes do sangue (Sochi, 2014). 

Uma das propriedades dos glóbulos vermelhos é a tendência para se agregarem. Se 

laminarmos o sangue num microscópio, pode-se ver esse agrupamento, como na Figura 1.4, 

esta formação ainda não é bem compreendida (Caro et al., 2012). 

 
Figura 1.4- Glóbulos vermelhos ao microscópio (Caro et al., 2012). 

 

A reologia do sangue é afetada por condições físicas externas como a temperatura, 

contudo, no geral em organismos vivos e em grandes mamíferos em particular, estas condições 

são reguladas e por isso estão sujeitas a variações mínimas que não afetam, significativamente 

as propriedades gerais.  
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As propriedades reológicas do sangue são afetadas pela ingestão de fluidos, nutrientes e 

medicação. A viscosidade do sangue é determinada por vários fatores como a viscosidade do 

plasma, níveis de hematócritos, distribuição das células sanguíneas e pelas suas propriedades 

mecânicas. A viscosidade sanguínea pode também ser afetada pela força de deformação, bem 

como pelas taxas de corte e pelas condições físicas do ambiente. O plasma é essencialmente um 

fluido newtoniano, isto é, a sua viscosidade é independente das taxas de deformação. O sangue 

como um todo comporta-se como um fluido não newtoniano, pois em determinadas condições 

apresenta uma viscosidade aparente que depende das tensões de cedência existentes, do 

hematócrito, viscosidade do plasma, bem como da agregação e propriedades mecânicas a que 

os glóbulos vermelhos estão sujeitos. Os glóbulos vermelhos são altamente deformáveis e esta 

propriedade física contribui significativamente para ajudar o fluxo sanguíneo. A tendência dos 

glóbulos vermelhos para se submeterem a uma agregação reversível é um determinante 

importante da viscosidade aparente pois o tamanho dos agregados de glóbulos vermelhos é 

inversamente proporcional à magnitude das tensões de cedência (Wyk Stevin van, 2013). 

 
Figura 1.5- Dependência da viscosidade do sangue 
com o hematócrito (Wyk Stevin van, 2013). 

 

Nas últimas décadas, vários modelos não newtonianos foram sendo desenvolvidos, alguns 

descrevem a viscosidade em função das taxas de corte outros também englobam a sua 

dependência do hematócrito. Muitos dos modelos para fluidos não newtonianos que existem 

atualmente na literatura podem ser adaptados ou desenvolvidos para o sangue. Cada modelo 

escolhido para este trabalho teve em consideração parâmetros que são importantes para 

descrever o comportamento da viscosidade do sangue. Além das taxas de corte também foram 

considerados as taxas de cedência e o hematócrito. 

Um líquido newtoniano é um líquido em que, a uma temperatura e pressão fixa, é 

independente da tensão de cedência e da taxa de corte. Assim, um líquido cuja sua viscosidade 

depende da tensão de cedência e/ou da taxa de corte tem um comportamento não newtoniano.  

Hematócrito (%) 
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Por outro lado, quando falamos dos problemas cardiovasculares, há sempre um elemento 

em comum, o sangue. O sangue é o responsável pelo transporte dos nutrientes para todo o nosso 

corpo, tem constituição físico-química complexa, é uma solução formada por moléculas de 

grandes dimensões e elevado peso molecular (soluto) num fluido de baixo peso molecular e 

estruturalmente simples, são estes ingredientes para um fluido com caraterísticas viscoelásticas 

(Pinho, 2013), o que também confere ao sangue um comportamento não newtoniano. Contudo, 

apesar do sangue poder manifestar características viscoelásticas, no geral, o seu comportamento 

não newtoniano é predominantemente reofluidificante. A viscosidade aparente do sangue 

diminui com o aumento das taxas de corte devido à desagregação do “rouleaux” (pilhas de 

globos vermelhos, Figura 1.4) e à sua orientação individual durante o escoamento (Chien et al. 

1967). 

Por outro lado, o sangue também pode ter comportamentos newtonianos e no geral, o 

sangue quando sujeito a taxas de deformação maiores do que 100 s-1 tem comportamento 

newtoniano, para taxas mais baixas o comportamento é não newtoniano com predominância 

reofluidificante, (e.g. Johnston et al., 2014; Soares et al., 2011). 

É recorrente o sangue ser considerado um fluido newtoniano em estudos de dinâmica de 

fluidos computacional nas artérias de grande e médio diâmetros, sendo a sua viscosidade 

fortemente influenciada por três fatores: hematócrito (percentagem do volume de glóbulos 

vermelhos no sangue), temperatura e escoamento. Quando o hematócrito aumenta, resulta num 

aumento da viscosidade, e quando a temperatura diminui, a viscosidade também aumenta 

(Barbee, 1973). 

A viscosidade é afetada pelo caudal de sangue. Para baixas taxas de escoamento, a 

viscosidade do sangue pode aumentar muito significativamente (Thurston, 1972). Isto ocorre 

porque para taxas de corte baixas, há um aumento das interações célula-célula e proteína-célula 

que promovem a aderência entre os globos vermelhos resultando num aumento da viscosidade 

do sangue. 

A interdisciplinaridade entre a engenharia e a medicina tem vindo a acelerar o incremento 

do desenvolvimento de técnicas de prevenção de algumas doenças associadas à hemodinâmica, 

consequentemente, a dinâmica dos fluidos computacional tem dado provas de ser uma 

ferramenta útil na investigação do comportamento do escoamento sanguíneo. As vantagens 

daqui resultantes são o baixo custo e possibilidade de testar diferentes condições físicas dos 

escoamentos.  
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Milner et al. (1997) usaram imagens de ressonância magnética para modelar a geometria 

da bifurcação da carótida de seres in vivo. Usaram dados de pacientes, tais como, oscilações 

dos gradientes das tensões de corte para simular o modelo da bifurcação. Nesta altura as doenças 

vasculares ainda levantavam muitas dúvidas, pois os estudos com seres in vivo eram escassos. 

A anatomia vascular pôde ser reconstruída a três dimensões para estudar a hemodinâmica. 

Hsiao et al. (2012) apresentaram comparações entre vários modelos da dinâmica dos 

fluidos computacional (CFD) para estudar os efeitos das propriedades reológicas e o fluxo 

pulsátil na hemodinâmica do fluxo sanguíneo para veias intra-stent. Foram desenvolvidos 

vários modelos com várias configurações. Usaram a comparação entre modelos não 

newtonianos e modelos newtonianos, entre modelos em estado estacionário e modelos com 

escoamento pulsátil. Os resultados das simulações mostraram que as tensões de corte nas 

paredes mínimas ocorrem nas zonas de recirculação, localizadas nas partes anteriores aos stents. 

O modelo que comparava o estado estacionário e o escoamento pulsátil teve resultados que 

mostraram que as tensões de corte nas paredes têm tendências semelhantes. Contudo, 

verificaram que é razoável simular as veias intra-stent, com o modelo newtoniano em estado 

estacionário, pois pode ser benéfico em casos mais complexo e reduzir drasticamente o tempo 

de simulação. Bem como em casos futuros, pois poderá trazer benefícios para a redução das 

estenoses.  

Martins et al. (2014) usaram vários modelos geométricos simplificados da bifurcação da 

artéria Carótida com e sem estenose para investigar a correlação entre as estenoses e a 

distribuição das tensões de corte desenvolvidas nas paredes da artéria. 

Marques et al. (2014) usaram as simulações computacionais para investigaram 

numericamente a correlação entre a esfericidade de aneurismas do tipo sacular e as tensões de 

corte desenvolvidas nas paredes dos mesmos. O estudo foi realizado em modelos geométricos 

simplificados de aneurismas da bifurcação da artéria aorta abdominal. 

Karimi et al. (2014) investigaram o efeito da reologia, usando um modelo, do arco da 

artéria aorta, computacionalmente modelado para um paciente específico. Para isso analisaram 

nove modelos não newtonianos (Casson, K-L, Casson modificado, Carreau, Carreau-Yasuda, 

Cross, Lei de Potência, Lei de Potência modificada e Lei de Potência generalizada), que 

compararam com um modelo newtoniano. Nesse estudo constataram que o modelo de Cross 

mostrava uma distribuição nas tensões de corte nas paredes e no campo das velocidades da aorta 

significativamente diferente, até a diástole. Verificaram também que as menores tensões de 

corte nas paredes ocorriam no modelo de Carreau. Quanto ao modelo newtoniano, mantinha-se 
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igual ao modelo de Cross. No modelo de lei de potencia, era semelhante ao modelo de Carreau, 

ao longo do ciclo cardíaco. 

Além da geometria, a reologia do sangue pode influenciar as características 

hemodinâmicas de fluxo sanguíneo. Por exemplo, a reologia do sangue foi estudada ao longo 

da artéria carótida por Fan et al. (2009), artérias coronárias por Kim et al. (2008) e femoral por 

O’Callaghan et al. (2006). Embora os resultados sugiram diferenças entre as características 

hemodinâmicas previstas pelos modelos reológicos, a representação newtoniana ou não 

newtoniana do fluxo sanguíneo em tempo real na aorta ainda é discutível. Outros estudos 

realizados neste contexto por Liu et al. (2011) demonstram que a reologia newtoniana fornece 

uma previsão razoável do comportamento do fluxo sanguíneo em comparação com o modelo 

de Carreau numa artéria baseada num modelo geométrico retirado de uma imagem médica. 

Yilmaz e Gundogdu (2008), apresentaram uma visão global da generalidade dos modelos 

reológicos que são sugeridos para o sangue humano. 
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2. Modelos de viscosidade do sangue 
No 2º capítulo são abordados alguns modelos da viscosidade que são frequentemente 

usados na investigação dos comportamentos não newtonianos do sangue. É de salientar que 

muitos desses modelos foram adaptados de estudos anteriores para a viscosidade dos líquidos, 

destacando-se os primeiros modelos propostos por Albert Einstein em 1911, ainda hoje, uma 

referência para o estudo da viscosidade de suspensões com comportamentos aproximados pelo 

comportamento newtoniano. Entre esses líquidos destacam-se muitos fluidos alimentares 

(Yilmaz e Yasar, 2008). 

De acordo com a literatura, o sangue tem um comportamento não newtoniano, sendo a 

caraterística reofluidificante uma das mais influentes desse comportamento (e.g. Yilmaz e 

Yasar, 2008; Johnston et al., 2004). A reologia do sangue é influenciada por vários fatores, 

incluindo a viscosidade do plasma, alinhamento dos glóbulos vermelhos, geometria de 

escoamento e tamanho, hematócrito, proteínas, etc. 

Os modelos da viscosidade sanguínea podem ser divididos em duas grandes categorias: 

modelos de viscosidade newtonianos e os modelos de viscosidade não newtonianos. 

Antes de apresentarmos os modelos da viscosidade é necessário identificar as 

propriedades do sangue, uma vez que algumas dessas propriedades são necessárias para definir 

os modelos da viscosidade. 

 

2.1 Propriedades do sangue 

O sangue é uma suspensão formada pelo plasma e pelos constituintes celulares do sangue. 

Na Tabela 2.1 são apresentados os constituintes e as propriedades do plasma de acordo com 

alguns autores. 

 
Tabela 2.1 Propriedades do plasma a 37ºC. Dados retirados de 
Bronzino, 2000; Burton, 1965; Caro et al., 2012; Lowe et al., 1993. 

Constituintes: fração de 

massa (%) 

Água 92 

Proteínas 7 

Sal Inorgânico 1 

Viscosidade dinâmica (mPa.s) 1,32 

Massa volúmica (kg/m3) 1025 
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A água representa 92% da matéria que constitui o plasma, sendo a sua principal 

composição. 

 Devido às proteínas (7%) e aos saís inorgânicos (1%) a viscosidade do plasma e a sua 

massa volúmica são maiores do que os da água à mesma temperatura,
3

água0,6913mPa s e 993,3 kg/máguaµ ρ= ⋅ = , (WATER…, 2016). 

Na Tabela 2.2 são apresentados os constituintes celulares do sangue humano. São 

caracterizados os tipos de células quanto ao número, fração volúmica do sangue, forma e 

dimensão. O principal constituinte são os glóbulos vermelhos com uma fração volúmica de 

45% (Caro et al., 2012).  

 
Tabela 2.2- Constituintes celulares do sangue humano (Caro et al., 2012). 

Tipo de 

Célula 
Nº por mm3 

Forma e 

dimensão 

Fração volúmica 

do sangue (%) 

Glóbulos 

vermelhos 
4-6 milhões 

Disco bicôncavo 8 

×1×2 
45 

Leucócitos 

(Monócitos, 

Linfócitos e 

granulócitos) 

4-11 mil Esfera grossa 
1 

Plaquetas 250-500 mil Disco oval 

 
Tabela 2.3- Composição dos glóbulos vermelhos. Dados retirados de Bronzino (2000); Burton 
(1965) (Caro et al. ,2012). 

Constituintes: fração mássica 

(%) 

Água 65 

Componentes da membrana 

(proteínas, fosfolípidos e 

colesterol) 

3 

Hemoglobina 32 

Área de superfície média (µm2) ~140 

Volume médio (µm2) ~80-90 

Solução aquosa interna viscosa (mPa·s) ~1-6 

Massa volúmica (kg/m3) ~1100 



27 
 

A Tabela 2.3 mostra a composição dos glóbulos vermelhos. O seu principal constituinte 

é a água (65%), têm uma massa volúmica de ~1100 kg/m3. Assim, tendo em conta que a 

concentração de globos vermelhos do paciente, hematócrito, usado neste estudo é de 38,7% foi 

determinada a massa volúmica do sangue pela média ponderada da massa volúmica do sangue 

com a da água obtendo-se assim o valor 1054,0 kg/m3 usado nas simulações. 

 

2.2 Modelos de viscosidade newtonianos 

Segundo a literatura, o sangue comporta-se como um fluido newtoniano quando sujeito a 

taxas de corte acima do seu valor limite, identificado na literatura com o valor de ~100-200 s-1, 

(e.g. Johnston et al., 2014; Soares et al., 2011). Este limite aparente de viscosidade ou taxa de 

corte é função da composição do sangue, e numa primeira aproximação modulada pelo 

hematócrito. 

Alguns autores (e.g. Yilmaz e Yasar, 2008) utilizam 0,0035 Pa∙s como valor médio da 

viscosidade do sangue humano. Por outro lado, em estudos mais recentes, foram também tidas 

em consideração as interações entre partículas adicionando termos quadráticos da concentração 

volúmica das partículas aos modelos da viscosidade. 

De seguida são apresentados alguns dos modelos frequentemente usados para descrever 

a viscosidade sanguínea.  

 

Einstein (1911) 

O modelo proposto por Einstein (1911) deu início aos estudos sobre a viscosidade de 

suspensões. A adição de partículas sólidas insolúveis ou fase dispersa a substancias liquidas 

leva a um aumento da viscosidade da suspensão. Assim, tendo em conta a equação proposta 

por Einstein para suspensões esféricas e adaptada para o sangue temos. 

 (1 2,5 )s pµ µ ε= + , (2.1) 

onde sµ é a viscosidade do sangue, pµ  é a viscosidade do plasma e ε  é a concentração volúmica 

de globos vermelhos (suspensões) do paciente. O valor considerado para a viscosidade do 

plasma também depende do paciente, Caro et al. (2012). 
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Jeffery (1922) 

Jeffery (1922) considerou que corpos com forma de elipsóide de revolução, dentro de um 

líquido newtoniano e sujeitos a taxas de corte simples tem uma viscosidade dada pela expressão 

(1 ) /(1 )r pµ ε ε= + +  adaptando ao caso do sangue temos 

 

 (1 ) /(1 )s p pµ µ ε ε= + + , (2.2) 

onde sµ  é a viscosidade do sangue, pµ  é a viscosidade do plasma ε  é a concentração volúmica 

de globos vermelhos e p é um fator de correção dependente da geometria das partículas do meio 

disperso. 

 

Toda e Furuse (2006) 

A equação proposta por Toda e Furuse (2006) tem como base a equação da viscosidade 

de Einstein para partículas esféricas dispersamente diluídas que aplicada ao sangue reduz-se a. 

 

 2(1 (0,5 1)) /((1 ) (1 ))s pµ µ ε κ κε ε= + − − − , (2.3) 

onde sµ  é a viscosidade do sangue, pµ  é a viscosidade do plasma, ε  é a concentração volúmica 

de globos vermelhos e κ  é um fator de correção. 

 

Lee e Steinman (2007) 

A equação proposta por Lee e Steinman (2007) é  

 

 ( )2 31,4175 5,878 15,98 31,964 pµ ε ε ε µ= + − + , (2.4) 

µ  é a viscosidade do sangue em cP, pµ  é a viscosidade do plasma e ε  é a concentração 

volúmica de globos vermelhos. 

 

Dos modelos newtonianos aqui apresentados, para o estudo, selecionamos o modelo 

proposto por Lee e Steinman (2007) como referência para a investigação dos efeitos não 

newtonianos do escoamento sanguíneo na bifurcação da aorta abdominal. Assim, tendo em 

conta a viscosidade do plasma, Tabela (2.1), e o hematócrito (38,7% ) retirado das análises 

sanguíneas do paciente da equação  (2.4) temos uma viscosidade de 0,0041602Pa s⋅ . 
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2.3 Modelos de viscosidade não-newtonianos 
 

Lei de Potência 

O modelo da lei de potência para a viscosidade do sangue, proposto por Cho e Kensey 

(1991), usa a aproximação de considerar que a viscosidade decresce sempre com a taxa de 

deformação, ou seja, o comportamento do sangue é sempre reofluidificante para qualquer taxa 

de deformação. 

 

 1( )nKµ γ −=  , (2.5) 

onde µ  é a viscosidade (Pa.s), K é o índice de consistência (Pa sn),γ  é a taxa de deformação 

(s-1), n  é o índice da lei de potência. Os valores destes parâmetros são propostos por vários 

autores (e.g. Neofytou e Tsangaris, 2006; Buchanan et al., 2000; Kim et al., 2000; Johnston et 

al., 2004). Para o presente estudo adotamos os valores propostos por Neofytou e Tsangaris 

(2006). Para n = 0,7755 e K = 0,01467 Pa.s0,7755. 

 

Modelo de Carreau  

O modelo de Carreau para a viscosidade do sangue proposto por Pierre Carreau, 

 

 2 ( 1) / 2
0( )[1 ( ) ] nµ µ µ µ λγ −

∞ ∞= + − +  , (2.6) 

onde µ∞ é a viscosidade correspondente ao patamar newtoniano das taxas de deformação mais 

elevadas (2º patamar newtoniano), 0µ  é a viscosidade correspondente ao patamar newtoniano 

das taxas de deformação mais baixas (1º patamar newtoniano), λ  é o tempo de repouso, γ  é a 

taxa de deformação e n  é o índice da lei de potência, Figura 2.1. Os valores para os parâmetros 

deste modelo são propostos por vários autores (e.g. Lee e Steinman, 2007; Johnston et al., 

2004). Para este estudo adotamos os valores propostos por Johnston et al. (2004) para 

3,313sλ = , 0,3568n = , 0 0,056Pa sµ = ⋅ . O valor para o patamar newtoniano definido por

0,0041602Pa sµ∞ = ⋅  foi ajustado à viscosidade newtoniana dada pelo modelo Lee e Steinman 

(2007), equação (2.4).  
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Figura 2.1- Variação da viscosidade de acordo com o 

modelo de Carreau. 

 

Modelo de Herschel Bulkley 

Este modelo é uma extensão da lei de potência dado pela equação (2.5) de modo a incluir 

a tensão de cedência. Para valores da taxa de deformação baixos ( 0 0γ τ µ< ) o sangue comporta-

se com se tivesse uma viscosidade 0µ . Para cγ γ>   a viscosidade tem um comportamento dado 

pela lei de potência. 

Para cγ γ>   

 
1

0
n

c
K τγµ

γ γ

−
 

= + 
 



 

, (2.7) 

Para cγ γ<   

 ( ) ( )
0 2

2 1c

c c
K n n

γτ
γ γµ

γ γ

 
−    = + − + − 

 







 

, (2.8) 

 

onde K é o índice de consistência (Pa.s),γ  é a taxa de deformação (s-1), n  é o índice da lei de 

potência e 0τ  é a tensão de cedência. Para este estudo usamos os parâmetros de Valencia et al. 

(2006). Para 8,9721 mPa.sK = , 0,8601n =  e 0 0,0175 Paτ = . A taxa de corte crítica ( cγ ) foi 

ajustada para 0,8 s-1 de modo a aproximar a variação da viscosidade na região das baixas taxas 

de corte ao patamar newtoniano para baixas taxas de corte do modelo de Carreau, ver Figura 

2.2. Deste modo, pensamos estar a aproximar ambos os modelos à mesma realidade física, isto 

é, ao mesmo sangue. 

0µ

µ∞

log( )µ

log( )γ
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Figura 2.2- Variação da taxa de corte para o modelo 

de Herschel Bulkley. 

 

Modelo Walburn-Schneck 

Este modelo é mais uma variante do modelo da lei de potência, o qual inclui os efeitos do 

hematócrito (φ ) e da quantidade Total de Proteína Menos Albumina (TPMA) na viscosidade 

do sangue. 

 

 ( )
2

32 4 ( / )
1

pp p TPMAp e e φφ φµ γ − =   
 , (2.9) 

onde γ  a taxa de deformação (s-1). Para o caso em estudo utilizamos os valores usados Johnston 

et al. (2004) para 3 1
1 0,000797 Pa s pp φ+= ⋅ , 2 0,0608p = , 3 0,00499p =  e 4 14,585p =  l g-1. Para 

38,7%φ =  e TPMA 24,0=  g l-1 os valores usados foram retirados das análises sanguíneas do 

paciente, objeto deste estudo. 

 

O modelo de Walburn-Schneck reduz-se ao modelo da lei de Potência. Tendo em conta 

a equação (2.5) e fazendo a respetiva correspondência retirarmos os valores dos índices n  e p 

usados no modelo da lei de Potência.  

 

 31n p φ− = − , (2.10) 

e 

 
2

2 4 ( / )
1

p p TPMAp p e eφ φ =   
, (2.11) 

Obtemos os valores de 0,010589Pa.snK =  e 0,81288n=  usados nas simulações 

computacionais feitas com este modelo. 

 

log( )µ

log( )γ
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A Figura 2.3 mostra as variações da viscosidade com as taxas de corte para os modelos 

usados neste estudo; modelos de Lee e Steinman, Lei de Potência, Walburn-Schneck, Carreau, 

Herschel Bulkley. O modelo de Lee e Steinman é o modelo newtoniano, com viscosidade 

0,0041602Pa s⋅ , que serve de referência para identificar e quantificar os efeitos não 

newtonianos resultantes da utilização dos restantes modelos. No cálculo desta viscosidade, 

equação (2.4), foi usado o valor =0,387ε  (concentração volúmica de glóbulos vermelhos) e 

para viscosidade do plasma 0,00132Pa spµ = ⋅ , Tabela 2.1.  

 

 
Figura 2.3- Viscosidade aparente do sangue em função da taxa de corte para cada um dos 

modelos de viscosidade usados nesta investigação. 

 

Os modelos não newtonianos (Lei de Potência, Walburn-Schneck,) têm um 

comportamento reofluidificante em toda a gama de taxas de corte, isto é a viscosidade diminui 

com a taxa de corte. No modelo de Walburn-Schneck foram introduzidos os parâmetros 

=38,7%ε  (hematócrito) e TPMA =24,0 g l-1, do caso estudado, verificando-se que o modelo da 

lei de Potência sobrestima os valores da viscosidade. O modelo de Carreau é caracterizado por 

ter dois patamares newtonianos, um para baixas taxas de corte (< 0,1 s-1) e outro para taxas de 

corte elevadas (> 1000 s-1) ajustado ao valor da viscosidade dada pelo modelo newtoniano. O 

modelo de Herschel Bulkley tem um comportamento semelhante ao do modelo de Carreau, mas 
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nas regiões dos patamares newtonianos apresenta variações da viscosidade mais suaves do que 

na região intermédia das taxas de corte (~0,1-100 s-1). 
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3. Geometria e malha 
A região da aorta com interesse para este trabalho é a bifurcação da aorta abdominal nas 

ilíacas. A escolha desta porção da artéria aorta justifica-se pelo facto de ser uma das regiões da 

artéria mais propícia ao desenvolvimento de aneurismas e que de alguma maneira podem estar 

relacionados com as tensões de corte desenvolvidas na parede arterial devido à interação 

dinâmica entre as paredes e o sangue.  

Para definirmos o domínio computacional onde são feitas as simulações da 

hemodinâmica foi necessário, em primeiro lugar, construir a respetiva geometria.  

 

3.1 Geometria 

A construção da geometria foi elaborada a partir de imagens médicas 2D (formato 

DICOM) obtidas por Tomografia Axial Computorizada (TAC). A construção 3D foi realizada 

no programa Inventor. Na sua construção foram usadas 48 imagens com um espaçamento de 

1,5 mm entre elas. Na construção da geometria 3D foram usadas as técnicas apresentadas por 

Oliveira (2015). 

Na Figura 3.1 são apresentadas duas vistas da geometria da bifurcação da artéria aorta 

abdominal usada no presente estudo. As ilíacas direita e esquerda estão identificadas na figura, 

sendo de notar que a ilíaca direita apresenta uma maior tortuosidade do que a ilíaca esquerda.  

 

 
Figura 3.1- Geometria da bifurcação abdominal obtida a partir de imagens 

2D de tomografia axial computorizada. 
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É também de notar que a entrada e as saídas da geometria definem superfícies 

perpendiculares ao escoamento do sangue. 

 

3.2 Malha 

A malha usada neste estudo foi construída tendo em conta um dos principais estudos desta 

tese, a caraterização das tensões de corte nas paredes da artéria para os diferentes modelos da 

viscosidade sanguínea estudados. Assim, a malha usada é caraterizada por um maior 

refinamento junto das paredes da artéria. A malha usada nas simulações tem 101416 nós e 

mostrou ter resolução suficiente para garantir a independência dos resultados obtidos quando 

comparados com malhas construídas pelo mesmo método, mas com maiores resoluções. Foram 

feitos alguns testes preliminares que mostraram variações menores que 3%. 

 
Figura 3.2- Visualização da malha usada nas simulações computacionais. 

 

A malha é composta por elementos tetraédricos e prismáticos. Junto das paredes da artéria 

e com uma largura de 1 mm a malha tem uma maior resolução de modo a captar variações mais 

acentuadas das variáveis hemodinâmicas.  
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4. Equações de governo 
As equações de governo da dinâmica do sangue na bifurcação da aorta abdominal 

resultam da aplicação as leis fundamentais da mecânica dos fluidos aos escoamentos estudados. 

Assim, as equações governativas para o escoamento laminar, estacionário e incompressível 

podem ser escritas na seguinte forma 

 

Equação da continuidade 

 0v∇⋅ =


 , (4.1) 

 

Equação da conservação da quantidade do movimento 

 ( ) ijv p gρ τ ρ∇ ⋅ ∇ = −∇ +∇⋅ +
   

   , (4.2) 

 

onde, v  é a velocidade (m/s), ρ  a massa volúmica (kg/m3), g  é a aceleração da gravidade 

(m/s2), ijτ  o tensor das tensões (Pa) e p  a pressão estática (Pa). 

 
Essas equações formam um conjunto de equações diferenciais parciais não-lineares acopladas 

que governam os escoamentos. Apesar de na maioria dos problemas de engenharia não ser 

possível resolver estas equações analíticamente, existe uma grande variedade de problemas de 

engenharia, em que é possível obter as soluções aproximadas destas equações com base em 

métodos computacionais. 

 

4.1 Condições fronteira 

Para encontrar as soluções das equações (4.1) e (4.2) aplicadas à hemodinâmica na 

bifurcação da aorta abdominal é necessário definir as condições fronteira que caracterizam a 

física do problema. Assim, as condições fronteira adotadas para este estudo foram as seguintes: 

 

Entrada 

Na entrada foi imposta uma velocidade com um perfil parabólico, equação (4.3), com 

uma velocidade média v  característica de um batimento cardíaco do paciente em estudo.  

 
2 2

2( , ) 1 x yv x y v
R

 +
= − 

 
, (4.3) 
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onde R é o raio da artéria na entrada. 

Na Figura 4.1 apresenta-se o perfil de um batimento cardíaco obtido por Oliveira (2015), 

com a velocidade média usada neste estudo identificada pelos dois pequenos círculos.  

 
Figura 4.1- Perfil da velocidade média na entrada da artéria durante um batimento 
cardíaco. 

 

Esta condição foi introduzida no Fluent através do seguinte programa escrito em 

linguagem C, definido pelo utilizador.  

 

/********************************************************/ 

/* vinlet_udf.c 

*/ 

/* UDFs for specifying fully developed velocity profile boundary condition 

*/  

/*********************************************************/ 

//Written by José Fontelas 

//UTAD University 

# include "udf.h"  

# define vel = 0.45; 

 

DEFINE_PROFILE (z_velocity, thread, nv) 

{ 

float p[3]; 

float x, y; 

face_t f; 
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begin_f_loop (f, thread) 

{ 

F_CENTROID (p, f, thread); 

x = p[0]; 

y = p[1]; 

F_PROFILE (f, thread, nv) = vel*(1.-(x*x+y*y)/(.0064987*.0064987)); 

} 

end_f_loop (f, thread) 

} 

/********************************************************/ 

 

Paredes 

As paredes da artéria foram consideradas rígidas e considerou-se a condição normal de 

não deslizamento o que implica que a velocidade do sangue é nula nas paredes da artéria. 

 

Saídas 

Nas saídas das ilíacas (esquerda e direita) foi considerada a condição pressure out 

disponível no Fluent com a pressão manométrica zero em ambas as ilíacas. Tendo em conta 

que as paredes da artéria foram consideradas rígidas (não reagem às variações de pressão) o 

valor da pressão imposta pelas condições fronteira nas saídas das ilíacas não tem qualquer 

influência nos resultados das simulações pois o método numérico ajusta a solução do problema 

(velocidades e pressões em todo o domínio) às condições fronteira impostas. Assim, para um 

dado perfil da velocidade de entrada obtém-se sempre o mesmo campo de pressões (pressão 

num dado ponto relativamente à pressão nas saídas) independentemente do valor da pressão 

imposto nas saídas. 

Tendo em conta as condições fronteiras impostas aos escoamentos foram determinados 

os valores do número de Reynolds, equação (1.1), para cada um dos modelos de viscosidade, 

na entrada e nas saídas da geometria a fim de caracterizar o regime de escoamento, Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1- Características dos escoamentos sanguíneos para os modelos de 
viscosidade analisados. 

 Ilíaca 

direita 

Ilíaca 

esquerda 

Artéria 

abdominal 

Diâmetro médio (mm) 6,95 6,90 13,00 

Velocidade média (m/s) 0,79 0,85 0,45 

Re (newtoniano) 1383 1477 1484 

Re (lei de potência) 1367 1533 1319 

Re (Herschel Bulkley) 1386 1526 1365 

Re (Carreau) 1158 1278 1205 

Re (Walburn-Schneck) 1659 1715 1559 

 

A Tabela 4.1 mostra que os números de Reynolds são sempre menores do que 2300, de 

onde se conclui que o regime de escoamento é para todos os casos estudados laminar.  

 

4.2 Método numérico 

Neste trabalho usou-se o software Fluent para simular a hemodinâmica na bifurcação da 

artéria aorta abdominal. Este software é uma referência na simulação computacional da 

dinâmica dos fluidos, sendo frequentemente usado na procura de soluções para problemas de 

engenharia que envolvam o escoamento dos mais diversos tipos de fluidos. No código Fluent 

as equações governativas são escritas na forma algébrica pelo método dos volumes finitos. O 

domínio computacional é dividido em pequenos volumes de controlo que definem as células 

que constituem a malha computacional. As equações governativas são integradas para cada um 

dos volumes de controlo, resultando num sistema de equações algébricas para as variáveis 

dependentes discretas (tais como a pressão e velocidade) que são resolvidas numericamente até 

que o critério de convergência estipulado pelo utilizador seja atingido. As malhas utilizadas no 

presente estudo foram geradas no Meshing e foram geradas de modo a obter uma malha mais 

fina junto das paredes da artéria. No Fluent definiram-se os modelos físicos, as condições de 

fronteira, as propriedades do sangue, o regime de escoamento e o método de resolução do 

sistema de equações algébricas que constituem as equações governativas discretizadas. 

Nas simulações da hemodinâmica considerou-se os escoamentos permanentes em regime 

laminar e o sangue como sendo um fluido incompressível com comportamentos descritos por 

modelos da viscosidade com comportamentos newtonianos e não newtonianos. As simulações 
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realizaram-se para uma velocidade característica de um ciclo cardíaco de um paciente 

específico.  

Na discretização das equações da conservação da quantidade de movimento escolheu-se o 

esquema upwind de segunda ordem. Para a interpolação da pressão recorreu-se ao esquema 

Standard. Já para o acoplamento entre a pressão e velocidade nas equações de Navier-Stokes 

utilizou-se o algoritmo SIMPLE e para a linearização das equações recorreu-se ao método 

implícito. 
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5. Resultados 
Os resultados apresentados mostram a influência do modelo da viscosidade sanguínea 

(newtoniano, Carreau, Herschel Bulkley, Lei de Potência, e Walburn-Schneck) na 

hemodinâmica (Lameira et al., 2016). Assim, para este efeito estudamos as distribuições da 

velocidade, da pressão, das taxas de deformação, da viscosidade e das tensões de corte nas 

paredes da artéria para uma velocidade média de 0,45 m/s na entrada da porção da artéria 

estudada, ver Figura 4.1. A velocidade de 0,45 m/s corresponde a uma velocidade típica durante 

a sístole do batimento cardíaco do paciente estudado.   

 

5.1 Campo das velocidades 

A Figura 5.1 mostra o campo das velocidades ao longo da bifurcação, nos planos 

transversais ao escoamento do sangue, para o modelo da viscosidade newtoniana de Lee e 

Steinman. 

 
Figura 5.1- Campo das velocidades obtido como modelo da viscosidade 
newtoniana. 

 

As velocidades não nulas junto às paredes da artéria, condição imposta pela condição 

fronteira de não deslizamento nas paredes da artéria. A velocidade é máxima no centro da artéria 

abdominal. Nas ilíacas a região das velocidades mais elevadas desloca-se devido à inercia do 

sangue na direção da curvatura. Este comportamento é também observado para os casos não 

newtonianos, e por isso não é mostrado aqui. No entanto, existem variações quantitativas que 

são mostradas na Figura 5.2. A Figura 5.2 mostra as diferenças entre as magnitudes das 

velocidades obtidas com os modelos não newtonianos e o modelo newtoniano. Convém 

Lee e Steinman  
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relembrar aqui que os modelos não newtonianos se caracterizam pelo comportamento 

reofluidificante, isto é a viscosidade diminui com as taxas de corte de acordo com a Figura 2.3.  

A figura mostra que a magnitude das diferenças entre as velocidades diminui, em geral, 

ao longo da artéria e é mais pronunciada na ilíaca esquerda, para todos os modelos. As 

diferenças são menores entre o modelo newtoniano e o modelo de Carreau, o que sugere que as 

taxas de deformação no modelo de Carreau devem estar localizadas próximo ou na zona do 

segundo patamar newtoniano. O anel definido pela cor azul escura em cada um dos planos 

identifica a região onde as velocidades obtidas com os dois modelos são iguais. 

 
Figura 5.2- Magnitude da diferença das velocidades entre o modelo newtoniano e os modelos não 

newtonianos de Carreau, de Herschel Bulkley, de Walburn-Schneck e da Lei de Potência. 

newtoniano-

Herschel Bulkley 

newtoniano-

Walburn-Schneck 

newtoniano-

Carreau 

newtoniano-Lei de 

Potência  
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5.2 Campo de pressões 

A Figura 5.3 mostra o campo das pressões ao longo da artéria, para a solução do 

escoamento sanguíneo obtida com o modelo newtoniano. A pressão diminui ao longo do 

escoamento, com exceção da região onde a artéria abdominal bifurca nas artérias ilíacas. É 

sobre a bifurcação que a pressão atinge os valores mais elevados. Qualitativamente, para os 

modelos não newtonianos, observa-se o mesmo comportamento pelo que as imagens não são 

apresentadas. Os valores mais elevados da pressão para cada um dos modelos ocorrem sobre a 

bifurcação e temos valores de 809,4 Pa; 803,6 Pa; 761,7 Pa; 739,5 Pa e 730,3 Pa para os modelos 

de Carreau, newtoniano, de Herschel Bulkley, da Lei de Potência e de Walburn-Schneck, 

respetivamente. 

 
Figura 5.3- Campo das pressões para o modelo de viscosidade 

newtoniana. 

 

A Figura 5.4 mostra as diferenças entre os campos das pressões no caso newtoniano e as 

pressões nos casos não newtonianos. As maires diferenças ocorrem entre os casos newtoniano 

e de Walburn-Schneck. As diferenças máximas de pressão entre o modelo newtoniano e os não 

newtonianos modelos são 53,9 Pa; 43,2 Pa; 22,9 Pa e 8,1 Pa, e as diferenças mínimas são -84,5 

Pa, -74,4 Pa, -47,1 Pa e -6,6 Pa, para os modelos de Walburn-Schneck, da Lei de Potência, de 

Herschel Bulkley e de Carreau, respetivamente. 
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Figura 5.4- Diferenças das pressões entre o modelo newtoniano e os modelos não newtonianos de 
Carreau, de Herschel Bulkley, de Walburn-Schneck e de Lei de Potência. 

 

5.3 Taxas de deformação 

A Figura 5.5 apresenta os campos das taxas de deformação ao longo da artéria, nos planos 

transversais ao escoamento do sangue, para o modelo da viscosidade newtoniana. Para os outros 

modelos observa-se qualitativamente o mesmo comportamento. As taxas de deformação são 

newtoniano-

Carreau 
newtoniano-

Herschel Bulkley 

newtoniano- 

Walburn-Schneck 
newtoniano-Lei 

de Potência  
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mais elevadas junto das paredes da artéria sendo esse efeito mais pronunciado nas artérias 

ilíacas. Os valores mais elevados ocorrem na bifurcação com os seguintes valores 13310,3 s-1; 

13252,0 s-1; 13028,4 s-1; 12599,8 s-1 e 11283,5 s-1 para os modelos de Walburn-Schneck, da Lei 

de Potência, de Carreau, de Herschel Bulkley e newtoniano, respetivamente. 

 
Figura 5.5- Campo das taxas de deformação obtido com o modelo 

da viscosidade newtoniana. 

 

A Figura 5.6 mostra as diferenças entre os campos das taxas de deformação no caso 

newtoniano e nos casos não newtonianos. As menores diferenças (valores negativos) ocorrem 

preferencialmente nas regiões próximas das paredes e na ilíaca direita. Na bifurcação os valores 

das diferenças das taxas de deformação são 4503,7 s-1; 3908,6 s-1; 2678,4 s-1 e 121,9 s-1 entre o 

modelo newtoniano e os modelos de Walburn-Schneck, da Lei de Potência, de Herschel 

Bulkley e de Carreau, respetivamente. 
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5.4 Viscosidade 

Na figura seguinte, Figura 5.7, são mostrados os campos das viscosidades ao longo da 

artéria, para todos os modelos de viscosidade estudados. Para o caso newtoniano a viscosidade 

é constante em todo o domínio e igual a 0,00416 Pa s. Nos casos não newtonianos a viscosidade 

Figura 5.6- Diferenças das taxas de deformação entre o modelo newtoniano e os modelos 
não newtonianos de Carreau, de Herschel Bulkley, de Walburn-Schneck e da Lei de 

Potência. 

newtoniano-

Carreau 

newtoniano-

Herschel Bulkley 

newtoniano-

Walburn-Schneck newtoniano-Lei 
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é mais baixa nas regiões onde as taxas de corte são mais elevadas. No modelo de Carreau o 

valor da viscosidade mínima está limitado ao valor da viscosidade newtoniana, ver Figura 2.3.  

 
Figura 5.7- Campo da viscosidade obtidos com os modelos newtoniano, de Carreau, de 

Herschel Bulkley, de Walburn-Schneck e da Lei de Potência. 

 

newtoniano 

Carreau 
Hershel Bulkley 

Walburn-Schneck Lei de Potência 
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Razão pela qual o modelo de Carreau apresenta, em geral, valores mais elevados para a 

viscosidade. Por outro lado, o modelo de Walburn-Schneck apresenta, em geral, os valores mais 

baixos para a viscosidade. Os valores mais elevados da viscosidade ocorrem no centro da artéria 

aorta abdominal em todos os casos não newtonianos. O valor mais elevado observa-se no 

modelo de Carreau. 

 

5.5 Tensões de corte nas paredes 

A Figura 5.8 mostra os campos das tensões de corte nas paredes das artérias para os casos 

estudados. Esta propriedade tem importância relevante nos estudos de hemodinâmica uma vez 

que pode ser relacionada com o desenvolvimento de doenças associadas às paredes das artérias 

e que podem levar ao aparecimento de aneurismas ou estenoses. Os valores máximos ocorrem 

na bifurcação e nas regiões de maior tortuosidade, contudo estes valores podem estar associados 

ao processo de construção da geometria 3D da artéria. Atendendo a que o foco desta tese se 

centra nos efeitos não-newtonianos verifica-se mais uma vez que também as tensões de corte 

nas paredes são dependentes do modelo da viscosidade sanguínea usado.  

Na bifurcação os valores máximos das tensões de corte nas paredes são 73,68 Pa, 

73,09 Pa, 50,02 Pa, 39,16 Pa e 38,25 Pa para os modelos de Carreau, newtoniano, de Herschel 

Bulkley, da Lei de Potência e de Walburn-Schneck, respetivamente. 
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Figura 5.8- Campo das tensões de corte nas paredes obtidos com os modelos newtoniano, de 

Carreau, de Herschel Bulkley, de Walburn-Schneck e da Lei de Potência. 

 

 

5.6 Comportamento não newtoniano 

Nesta secção avaliamos o comportamento não newtoniano dos diferentes modelos de 

viscosidade, em comparação com o caso newtoniano, a partir da definição do seguinte 

parâmetro 

Tensões de corte 

nas paredes (Pa) 

Walburn-Schneck 

Lei de Potência 

Herschel Bulkley 

Carreau 

newtoniano 
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 100nn n
nn

n

P PC
P
−

= × %, (5.1) 

onde Pn e Pnn são, respetivamente, os valores médios das variáveis hemodinâmicas obtidos com 

os modelos newtoniano e não newtoniano. Isto é, Cnn é a diferença relativa percentual entre o 

comportamento não newtoniano e newtoniano da variável estudada. 

A Tabela 5.1 apresenta os valores de Cnn para a viscosidade, em várias regiões da 

geometria. Para o modelo de Carreau a viscosidade é em toda a geometria mais elevada do que 

a viscosidade newtoniana, o valor médio no interior é 19,64% mais elevado do que o valor 

newtoniano de referência. Isto sugere que, no geral, as taxas de corte são menores do que ~2000 

s-1, ver Figura 2.3.  

 
Tabela 5.1- Viscosidade para o modelo newtoniano e Cnn para as viscosidades 
obtidas com os modelos não newtonianos. 

 
Newtoniano 

(Pa s) 

Carreau 

(%) 

Herschel 

Bulkley 

(%) 

Walburn-

Schneck 

(%) 

Lei de 

Potência 

(%) 

Entrada 0,00416 23,08 8,71 -4,84 12,47 

Interior 0,00416 19,64 3,67 -9,75 6,04 

Saída esq 0,00416 14,89 -3,34 -16,85 -3,54 

Saída dir 0,00416 16,87 -0,36 -13,69 0,88 

Parede 
abdominal 

0,00416 9,29 -12,95 -28,66 -19,06 

Parede 
ilíaca esq 

0,00416 5,10 -25,59 -42,52 -36,98 

Parede 
ilíaca dir 

0,00416 4,80 -25,73 -42,78 -37,40 

 

Para o modelo Herschel Bulkley e da Lei de Potência os valores de Cnn são negativos nas 

paredes da artéria, o que sugere que nestas regiões os valores das taxas de corte são maiores do 

que ~300 s-1. Note que as curvas da viscosidade para estes modelos cruzam-se em ~300 s-1. 

Para o modelo de Walburn-Schneck os valores de Cnn são sempre negativos, ou seja, a 

viscosidade sanguínea é sempre menor do que no caso newtoniano. O que sugere que em cada 

uma das regiões as taxas de corte sejam maiores do que ~100 s-1, Figura 2.3. 
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A Tabela 5.2 mostra os valores das taxas de deformação médias em cada uma das regiões 

obtidas com o modelo newtoniano e os valores Cnn para os diferentes modelos não newtonianos. 

Para o modelo newtoniano os valores das taxas de deformação são significativamente mais 

elevados nas paredes do que nas restantes regiões. O valor de Cnn tem em geral um 

comportamento contrário ao observado para a viscosidade na Tabela 5.1, isto pode ser 

explicado pelo facto dos modelos da viscosidade terem, em geral, um comportamento 

reofluidificante, isto é, maiores taxas de corte resultam em menores valores da viscosidade. 

Este comportamento explica as inferências retiradas da Tabela 5.1.  

 
Tabela 5.2- Taxas de deformação para o modelo newtoniano e Cnn para as taxas de 
deformação obtidas com os modelos não newtonianos. 

 
Newtoniano 

(s-1) 

Carreau 

(%) 

Herschel 

Bulkley 

(%) 

Walburn-

Schneck 

(%) 

Lei de 

Potência 

(%) 

Entrada 193,91 0,052 -0,38 -0,69 -0,57 

Interior 431,42 -0,67 -0,67 -0,35 -1,11 

Saída esq 765,29 -1,11 1,71 3,35 2,11 

Saída dir 641,59 -1,049 -0,15 1,43 0,031 

Parede 
abdominal 

779,18 -1,49 7,39 14,89 11,68 

Parede 
ilíaca esq 

2366,81 -1,17 16,18 29,43 26,45 

Parede 
ilíaca dir 

2134,41 -1,13 15,17 28,23 24,96 

 

Na Tabela 5.3 apresentam-se os valores das tensões de corte desenvolvidas nas paredes 

para o modelo newtoniano e os respetivos valores de Cnn. O modelo de Carreau apresenta 

valores positivos o que significa que as taxas de corte são mais elevadas do que as obtidas com 

o modelo newtoniano. O comportamento contrário é observado para os outros modelos, com o 

modelo de Walburn-Schneck a apresentar as maiores diferenças para as paredes da ilíacas e o 

modelo da Lei de Potência para a parede abdominal. 
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Tabela 5.3- Tensões de corte nas paredes para o modelo newtoniano e Cnn para as tensões de 
corte nas paredes obtidas com os modelos não newtonianos. 

 
Newtoniano 

(Pa) 

Carreau 

(%) 

Herschel 

Bulkley 

(%) 

Walburn-

Schneck 

(%) 

Lei de 

Potência 

(%) 

Parede  

Abdominal 
3,45 5,91 -10,34 -22,06 -15,50 

Parede  

Ilíaca esq 
10,39 2,38 -16,54 -28,02 -24,76 

Parede  

Ilíaca dir 
9,22 2,82 -16,05 -27,58 -23,95 

 

Tendo em conta que a grandeza das tensões de corte nas paredes pode alterar o estado 

das paredes arteriais e que para um padrão fisiológico a gama de valores normais está 

compreendida entre 1 a 7 Pa (Malek et al., 1999), este estudo mostra que para a parede da aorta 

abdominal os valores das tensões de corte estão dentro desta gama de valores normais. Para as 

paredes das ilíacas os modelos newtoniano e de Carreau apresentam valores superiores a 7 Pa 

o que é um indicador do aumento da probabilidade de ocorrência de trombose. Por outro lado, 

valores de tensões de corte superiores a 35 Pa estão associados à degradação do endotélio e 

valores baixos entre -0,4 Pa e 0,4 Pa estão associados ao aparecimento de aterosclerose, ver 

Figura 5.9. 

 
Figura 5.9- Faixa de Tensões de corte nas paredes. Imagem retirada de 

Malek et al. (1999) e alterada. 
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6. Conclusões 
Nesta tese realizou-se um estudo numérico computacional da hemodinâmica, em regime 

laminar, da bifurcação da artéria aorta abdominal, para a geometria retirada de um paciente real. 

A geometria 3D do domínio computacional foi construída a partir de imagens médicas 2D 

obtidas por tomografia axial computorizada e as simulações foram realizadas para uma 

velocidade característica do fluxo sanguíneo durante a sístole. Foram comparadas soluções do 

escoamento para cinco modelos de viscosidade do sangue; quatro com comportamento não 

newtoniano (Carreau, Herschel Bulkley, Walburn-Schneck e da Lei de Potência) e um com 

comportamentos newtoniano (modelo de Lee e Steinman). Estes modelos foram adaptados de 

modo a integrarem características do sangue do paciente, retiradas das análises sanguíneas do 

paciente. A comparação entre os modelos revelou os efeitos não newtonianos do sangue 

associados ao comportamento reofluidificante. Foram analisados os campos das velocidades, 

pressões, taxas de deformação, viscosidade e das tensões de corte desenvolvidas nas paredes 

das artérias.  

Verificou-se que a hemodinâmica depende do modelo da viscosidade sanguínea. O uso 

de modelos não newtonianos pode, em terminadas gamas de taxas de deformação, alterar 

significativamente a viscosidade sanguínea. 

Os efeitos não newtonianos do sangue alteram o escoamento, e podem ser significativos 

em vasos sanguíneos que apresentam geometrias que favorecem o desenvolvimento de taxas de 

deformação menores do que 200 s-1, para o modelo de Carreau. 

Para o modelo de Carreau os efeitos não newtonianos aumentam as taxas de corte nas 

paredes, enquanto para os modelos de lei de potência, de Walburn-Schneck e de Herschel 

Bulkley os efeitos não newtonianos diminuem as taxas de corte nas paredes relativamente ao 

modelo newtoniano. 
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