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Resumo 

 

 O principal objetivo da presente tese consistiu no estudo do fluxo sanguíneo com 

comportamento newtoniano durante um ciclo cardíaco, em zonas específicas da artéria aorta 

abdominal infra-renal e das artérias ilíacas, com a intenção de melhorar a compreensão da 

hemodinâmica nas bifurcações das artérias. A investigação foi realizada para o estudo de caso 

de um paciente específico. As simulações computacionais foram realizadas na região arterial 

que foi reconstruída a partir de imagens médicas adquiridas por Tomografia Axial 

Computadorizada (TAC), sem e com um modelo de aneurisma inserido na aorta abdominal 

infra-renal. Para investigar os efeitos do aneurisma na hemodinâmica foram realizadas 

simulações na artéria saudável e aneurismática considerando o escoamento em regime laminar 

(RL) e turbulento (RT). Para o regime turbulento usou-se o modelo de transição SST (Shear 

Stress Transport). Foram avaliados os efeitos do aneurisma e da escolha do regime de 

escoamento (laminar ou turbulento) nas seguintes variáveis: distribuição das velocidades, das 

pressões, das tensões de corte nas paredes (TCP) e de índices hemodinâmicos (IH) baseados 

nas tensões de corte desenvolvidas nas paredes. 

 Outra característica deste trabalho é o facto do estudo hemodinâmico ter sido realizado 

em locais específicos da artéria, como a bifurcação da artéria aorta abdominal e as bifurcações 

ilíacas, uma vez que estas são zonas que apresentam maiores tortuosidades e variações do 

diâmetro arterial. 

 

Palavras-chave: Aneurisma, Aterosclerose, Bifurcação aorta abdominal, Bifurcações artérias 

ilíacas, Fluxo turbulento, Hemodinâmica. 
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Abstract 

 

 The main objective of the present thesis was to study the blood flow with newtonian 

behavior during a cardiac cycle, in specific areas of the infra-renal abdominal aorta and of the 

iliac arteries, aiming at improving the understanding of hemodynamics in the bifurcations of 

the arteries. This research was carried out for a case study of a specific patient. Computational 

simulations were performed in the arterial region which was reconstructed from medical images 

acquired by Computed Tomography, without and with an aneurysm model inserted into the 

infra-renal abdominal aorta. To investigate the effects of the aneurysm on hemodynamic, 

simulations were performed in the healthy and aneurysmal artery considering laminar and 

turbulent flows. For the turbulent regime, the transition SST (Shear-Stress Transport) model 

was used. The effects of the aneurysm and the choice of the flow regime (laminar or turbulent) 

were evaluated in the following variables: distribution of the velocity, pressures, wall shear 

stress and in the hemodynamic indices based on wall shear stresses. 

 Another feature of this work is that the hemodynamic study has been performed at 

specific zones of the artery, such as the bifurcation of the abdominal aorta artery and iliac 

bifurcations, since these are zones that present higher tortuosities and arterial diameter 

variations. 

 

Key Words: Aneurysm, Atherosclerosis, Bifurcation abdominal aorta, Bifurcation iliac 

arteries, Turbulent flow, Hemodynamic. 
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Introdução 

 

 As simulações computacionais da hemodinâmica são atualmente usadas como 

metodologias de análise para o estudo de doenças cardiovasculares que continuam a ser 

consideradas uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos. O aparecimento 

de aneurismas e de estenoses aórticos, aliados às doenças cardiovasculares, continuam a 

contribuir para uma elevada morbilidade e mortalidade. 

 Os métodos computacionais são cada vez mais imprescindíveis para a caracterização de 

episódios saudáveis e patológicos, na previsão dos resultados das cirurgias, no diagnóstico 

antecipado e no planeamento do tratamento. Apesar disso, as simulações computacionais do 

sistema cardiovascular enfrentam o problema da incerteza de vários parâmetros associados ao 

estudo de dados específicos dos pacientes, incluindo a geometria dos vasos sanguíneos, o uso 

de condições fronteira realistas, a escolha do modelo de viscosidade do sangue, bem como as 

propriedades do sangue e dos vasos sanguíneos. O estudo destes parâmetros torna a área de 

interface entre a engenharia e a medicina um problema desafiante para as ciências e 

engenharia atuais. 

 Assim a principal motivação deste estudo baseia-se na análise e aprimoramento da 

compreensão acerca da associação da hemodinâmica ao aparecimento e desenvolvimento de 

algumas doenças cardiovasculares nas bifurcações da artéria aorta abdominal e das artérias 

ilíacas. 

 O objetivo principal ajusta-se à necessidade de desenvolver métodos de análise e de 

diagnóstico de patologias cardiovasculares bem como da previsão do seu possível 

aparecimento e/ou desenvolvimento, através de resultados obtidos com simulações 

computacionais. 
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2.1. Sistema cardiovascular  

 

O coração é o órgão mais influente do corpo humano, sendo considerado a força vital 

de todo o sistema, responsável pela circulação sanguínea em todas as regiões do corpo. É um 

órgão constituído por paredes musculares espessas, situado no mediastino, entre os dois 

campos pleuro-pulmonares (Machado et al., 2013). 

Externa e estruturalmente, o coração é composto por três massas musculares: 

endocárdio, miocárdio e pericárdio. O endocárdio reveste a parte interna das válvulas 

cardíacas e das paredes átrio ventriculares, ficando em contacto direto com o sangue. O 

miocárdio é constituído por um conjunto de fibras musculares cardíacas que integra as paredes 

das cavidades atriais e ventriculares, apresentando função muscular. A parede pericárdica que 

recobre externamente o miocárdio, divide-se em pericárdio fibrosseroso e pericárdio visceral, 

que revestem e protegem, delinearmente, a fronteira do órgão, de uma forma externa e interna, 

respetivamente (Junqueira Júnior, 2006).  

Interna e funcionalmente, o coração é organizado em quatro cavidades, duas aurículas 

e dois ventrículos. As aurículas são cavidades de finas paredes musculares funcionando como 

um reservatório de sangue. A câmara esquerda acolhe o sangue arterial vindo das veias 

pulmonares e impulsiona-o ao ventrículo esquerdo pela consequente abertura da válvula 

bicúspide. Do mesmo modo, a câmara direita recebe o sangue venoso proveniente das veias 

cavas, conduzindo-o até ao ventrículo direito através da abertura da válvula tricúspide. Os 

ventrículos possuem paredes mais espessas porque têm a exigente função de bombear o 

sangue para os diversos órgãos. O ventrículo direito permite a passagem do sangue venoso 

para a artéria pulmonar e desta para os pulmões, através da abertura da válvula semilunar 

pulmonar. Por sua vez, o ventrículo esquerdo impulsiona o sangue arterial para a artéria aorta 

e a partir desta o sangue flui para todo o corpo, por intermédio da abertura da válvula semilunar 

aórtica (Machado et al., 2013; Rangel et al., 2014). 
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2.2. Histologia e fisiologia dos vasos sanguíneos 

 

 Embora seja o coração o grande responsável por toda a circulação do sangue, são os 

vasos sanguíneos que desempenham um papel crucial a este nível, uma vez que são eles que 

transportam o sangue a todas as células e o conduzem de regresso ao coração (Corrêa, 2011). 

 O sangue é bombeado dos ventrículos para as artérias, sob influência de pressão 

hemodinâmica e consequente velocidade sanguínea mais elevadas. Por sua vez, as artérias 

ramificam-se sucessivamente em vasos de menor área de secção transversal – arteríolas. 

Destas, o sangue circula para vasos sanguíneos mais estreitos, os capilares. É nos capilares 

que o sangue flui mais lentamente e com menores valores de pressão, condições 

indispensáveis para que se possam efetuar as trocas entre o sangue e os tecidos (Corrêa, 2011). 

A diminuição da resistência ao fluxo quando o sangue passa dos capilares para as vénulas, a 

presença de válvulas passivas unidirecionais nas veias, a deformabilidade das paredes venosas 

devido à contração e relaxamento muscular e a pressão negativa causada pela inspiração 

pulmonar intra-torácica são razões que tornam deste modo possível o retorno do sangue ao 

coração (Rangel et al., 2014). A circulação do fluxo sanguíneo está assim descrita e exposta 

na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Circulação sanguínea1. 

  

                                                           
1 https://es.slideshare.net/borismatuteperalta/arteris-venas-y-capilares (acedida em 01-08-2017 e modificada). 
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2.3. Composição sanguínea  

 

 O sangue é o fluido biológico mais importante do organismo, uma vez que é responsável 

por inúmeras funções, tais como: nutrição dos tecidos, controle da temperatura corporal, 

transporte de oxigénio e excreção metabólica, manutenção do equilíbrio homeostático e 

controlo da atividade celular entre os diferentes órgãos e sistemas do corpo (Geraldes, 2015). 

 O tecido sanguíneo é composto por um conjunto de células ou elementos figurados 

(eritrócitos, leucócitos e plaquetas), ilustrados na Figura 2, representando estes uma fração 

estimável de 45 % do volume sanguíneo. Estas células encontram-se suspensas no plasma, um 

líquido complexo que representa os restantes 55 % do volume total de sangue. O plasma é 

maioritariamente constituído por água e uma concentração mínima de proteínas, sais e outros 

constituintes orgânicos em dissolução. 

 As propriedades reológicas do sangue são essenciais para um melhor entendimento 

acerca da fisiologia da circulação e do equilíbrio do corpo. O diagnóstico de diversas 

patologias é hoje uma referência fornecida pelos investigadores devido à análise do sangue 

através de métodos laboratoriais. 

 

 

Figura 2 – Composição sanguínea2. 

  

                                                           
2 http://www.culturamix.com/saude/composicao-do-sangue/ (acedida em 01-08-2017 e modificada). 
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2.4. Reologia do sangue  

 

 A reologia hemática é a ciência que estuda os mecanismos subjacentes à deformação e 

ao fluxo do sangue. O comportamento reológico do sangue é influenciado pelas propriedades 

de cada um dos seus elementos constituintes e as respetivas interações influenciam o seu 

carácter viscoso (Silva, 1982). 

 Os eritrócitos são elementos essenciais para definir as propriedades reológicas, uma vez 

que são as células que existem em maior quantidade no tecido sanguíneo. A concentração 

volumétrica dos eritrócitos, o hematócrito, varia consoante a temperatura, o estado de saúde 

do indivíduo e o género do mesmo que, em situações normais, ronda os valores de 35 % a 

45 % (Oliveira, 2009). 

 É geralmente admitido em reologia que o comportamento do sangue seja equiparado ao 

de um fluido não-newtoniano quando sujeito a taxas de corte menores do que ~ 100 s - 1, 

apesar do plasma, que existe em maior quantidade no volume sanguíneo seja considerado um 

fluido com comportamento newtoniano. Esta alteração das propriedades reológicas do sangue 

deve-se nomeadamente às características anatómicas e à composição sanguínea de cada 

indivíduo (Soares et al., 2017). 

 O comportamento não-newtoniano do sangue é devido à presença dos glóbulos 

vermelhos que, quando submetido a baixas taxas de deformação e a circular em vasos de 

pequena área de secção transversal (d ≤ 1 mm), são capazes de produzir aglomerados 

complexos que alteram a reologia do sangue, dependendo da deformação a que estão sujeitos. 

Este carácter não newtoniano confere ao sangue características reofluidificantes e 

viscoelásticas, em que a viscosidade diminui com o aumento da taxa de corte (Dutta et al., 

1996; Larson, 1999). 

 Por outro lado, quando o escoamento se processa em vasos de maior área de secção 

transversal, o sangue mostra ser detentor de características uniformes, de tipo fluido 

newtoniano, ou seja, com viscosidade constante (Azevedo, 2010). No entanto, as alterações 

das propriedades reológicas devem ser analisadas com o máximo cuidado, tendo em conta a 

geometria e as características dos vasos sanguíneos. 
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2.5. Artéria aorta  

 

 A artéria aorta é a maior artéria do corpo, constituída por quatro ramos principais: aorta 

ascendente, arco aórtico, aorta torácica e aorta abdominal. 

 A aorta ascendente curva-se ligeiramente para a direita e apresenta como ramos a artéria 

coronária direita e a artéria coronária esquerda. O arco aórtico inclina-se para a esquerda, 

ventralmente à traqueia e dirige-se inferiormente no lado esquerdo do corpo. Os três ramos do 

arco da aorta são: o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria 

subclávia esquerda. Por sua vez, o tronco braquiocefálico dá origem à artéria carótida comum 

direita e à artéria subclávia direita. O ramo torácico da aorta está contido no mediastino 

posterior, terminando na décima segunda vértebra torácica, onde tem origem a aorta 

abdominal. Os ramos da aorta torácica são os ramos esofágicos, pericárdicos, bronquiais, 

mediastinais, intercostais posteriores, subcostais e frénicos superiores. A aorta abdominal tem 

início no hiato aórtico do diafragma e termina na quarta vértebra lombar, dividindo-se em 

duas artérias ilíacas comuns. Os seus ramos englobam o celíaco, mesentérico superior e 

inferior, lombares, suprarrenais médios, renais, testiculares, ováricos, frénicos inferiores, 

sacral mediano e ramos ilíacos comuns internos e externos (Oliveira, 2015). Os ramos torácico 

e abdominal da aorta estão apresentados na Figura 3 para o paciente objeto deste estudo, com 

destaque para a zona onde decorreu toda a investigação. 

 

Figura 3 – Artéria aorta do paciente, retirada do software InVesalius. 
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2.6. Patologias referentes ao sistema cardiovascular 

 2.6.1. Formação da placa aterosclerótica e desenvolvimento de estenoses 

 

 A aterosclerose é uma doença inflamatória crónica, multifatorial, que ocorre em resposta 

à agressão endotelial, incidindo principalmente na túnica íntima das artérias de média e grande 

área de secção transversal. 

 O desenvolvimento da placa de ateroma inicia-se com a agressão ao endotélio vascular 

(Figura 4 a), devido a diversos fatores de risco, como: a elevação dos níveis de lipoproteínas 

de baixa densidade (colesterol LDL), a diabetes ou o tabagismo. Como consequência, o 

endotélio torna-se disfuncional, aumentando a permeabilidade da túnica íntima às 

lipoproteínas plasmáticas (gorduras circulantes no sangue), hidratos de carbono, sangue, 

produtos sanguíneos, tecido fibroso e depósitos de cálcio, com consequente espessamento 

arterial, como apresentado pela Figura 4 b), podendo levar ao desenvolvimento de estenoses 

aórticas. Retidas pela túnica íntima, as partículas de colesterol LDL sofrem oxidação, 

motivando a exposição de diversos epítopos à sua superfície, tornando-as imunogénicas, 

capazes de promover uma resposta imunológica, permitindo o aparecimento de moléculas de 

adesão leucocitária na superfície endotelial. As moléculas de adesão são responsáveis pela 

atração de monócitos e linfócitos para a parede arterial. Estas moléculas, essencialmente 

glicoproteínas quimiotáticas, induzem os monócitos a migrar para o espaço sub-endotelial 

onde se diferenciam em macrófagos, que por sua vez captam as LDL oxidadas. Os macrófagos 

repletos de gorduras, como representado na Figura 4 c), formam o que é designado por 

ateroma ou placa aterosclerótica (Dippe, 2006). 

 Alguns mediadores bioquímicos da inflamação estimulam a migração e proliferação das 

células musculares lisas da camada média das artérias. Estas, ao migrarem para a camada 

íntima, passam a produzir citocinas, fatores de crescimento e matriz extracelular que formará 

parte da camada fibrosa da placa aterosclerótica, rica em colagénio. A placa aterosclerótica 

totalmente desenvolvida é composta por elementos celulares, componentes da matriz 

extracelular e núcleo lipídico rico em colesterol (Dippe, 2006). 

 As lesões ateroscleróticas geralmente envolvem apenas uma região parcial restrita da 

parede arterial e variam ao longo do comprimento do vaso (Oliveira et al., 2006), como se 

pode verificar pela Figura 4 d), tendo uma maior incidência em locais de elevada curvatura, 

como na região bifurcada ilustrada na Figura 4 e). A artéria aorta abdominal (AAA) está mais 
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predisposta ao desenvolvimento destas lesões do que a aorta torácica e estas tendem a ser mais 

proeminentes na origem dos diversos ramos (Oliveira et al., 2006).  

 Quando a lesão arterial ocorre de uma forma rápida e brusca induz a formação de 

trombos intraluminais (TIL), verificados na Figura 4 f). Os TIL formam-se devido à elevada 

turbulência do fluxo sanguíneo que, ao incidir contra a placa aterosclerótica, provoca a sua 

fragmentação e consequente desintegração de um ou vários êmbolos. Estes corpos 

intravasculares entram na circulação e podem conduzir ao bloqueio parcial ou total da corrente 

sanguínea, levando à formação de doenças vasculares, como o enfarte do miocárdio, a 

isquemia cardíaca e o aneurisma da artéria aorta abdominal (AAAA) (Montanari, 2016). 

Figura 4 – Corte transversal3 e longitudinal4 do mecanismo de formação de uma estenose, na bifurcação 

aórtica. 

 

A aterosclerose é a principal doença representante dos processos patológicos 

cardiovasculares relacionados com o envelhecimento, uma vez que se manifesta com maior 

incidência em indivíduos adultos, aumentando de forma exponencial a partir dos 45 anos de 

idade (Morais, 2009). 

                                                           
3 http://www.minutoenfermagem.com.br/postagens/2014/11/15/fisiopatologia-da-aterosclerose / (acedida em 02-08-2017 e modificada) 
4 https://hmsportugal.wordpress.com/2011/05/18/o-que-e-a-aterosclerose/ (acedida em 02-08-2017 e modificada) 
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 2.6.2. Aneurismas na artéria aorta abdominal infra-renal 

 

 Os AAAA infra-renal são definidos como dilatações circunscritas e permanentes da 

artéria aorta com perda de elasticidade da parede arterial que, em geral e de acordo com a 

Figura 5 b) possuem um aumento de, pelo menos, 50 % do diâmetro normal do vaso, Figura 

5 a). Estas lesões resultam geralmente de uma degeneração ou obstrução da túnica média 

arterial, gerando uma expansão no lúmen arterial (Geraldes, 2015). Quando em caso de rutura, 

têm uma mortalidade associada de aproximadamente 90 % (Boyd et al., 2015). 

 O aneurisma é uma doença vascular em constante crescimento. O momento em que a 

parede arterial do aneurisma não suporta a pressão exercida pelo sangue corresponde ao 

instante em que se verifica a sua rutura (Tabacow, 2014). 

 O critério primário baseado na reparação de AAAA tendo por base a dimensão do 

diâmetro aórtico traz desvantagens, uma vez que alguns deles rompem abaixo dos limiares de 

tamanho enquanto outros atingem tamanho excessivo sem rutura (Boyd et al., 2015). 

 

 

Figura 5 – a) Artéria saudável e b) Artéria com aneurisma, do 

paciente estudado. 

  

a) b) 
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 2.6.3. Aneurismas nas artérias ilíacas 

 

 O aneurisma da artéria ilíaca comum apresentado na Figura 6 a) pode ser considerado 

como um prolongamento do AAAA. Já o aneurisma da artéria ilíaca interna evidenciado na 

Figura 6 b) tem sido considerado uma patologia rara e muito pouco informativa, merecendo 

por isso uma importante valorização do cirurgião para explorar este tipo de patologia e tratá-

la da melhor maneira (Bonamigo et al., 1997).  

 De acordo com Bonamigo et al., (1997), é conhecido que mais de 30 % dos aneurismas 

das artérias ilíacas internas rompem após 5 anos e que a mortalidade nesses casos é muito alta. 

Este autor analisou o estudo efetuado e estimou que cerca de metade dos pacientes com 

diagnóstico de aneurisma da ilíaca interna foi assintomática e nos restantes pacientes, a 

manifestação clínica mostrou ser dependente da compressão ou rutura da artéria para os órgãos 

pélvicos. A maior complicação deste aneurisma é devida ao seu diagnóstico ser já feito numa 

fase tardia devido à confusão que se estabelece com patologias do sistema urinário e digestivo. 

 

 

Figura 6 – a) Aneurisma da artéria ilíaca comum5 e b) Aneurisma da artéria 

ilíaca interna6, obtidas através de exames angiotomográficos. 

 
 

  

                                                           
5 http://seram.pulso.com/modules/posters/files/imagen_7a_copy1.jpg (acedida em 02-08-2017)   
6 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1646706X15000269 (acedida em 02-08-2017) 

a) b) 

http://seram.pulso.com/modules/posters/files/imagen_7a_copy1.jpg
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1646706X15000269
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2.7. Tratamento referente às patologias do sistema cardiovascular 

 

 Para o tratamento das estenoses aórticas são usadas técnicas cardiológicas como as 

pontes ou bypasses. Este método de tratamento funciona como um trajeto alternativo para o 

fluxo sanguíneo através da colocação de um enxerto, que pode ser uma secção de uma das 

veias ou um tubo sintético conectado acima e abaixo de um bloqueio, permitindo que o sangue 

flua, sem contacto com a lesão. Outra opção de tratamento será a angioplastia com implante 

de um stent. Nesta técnica, a artéria é expandida transversalmente devido à presença de um 

balão que é insuflado no interior da artéria com o objetivo de comprimir a placa e 

simultaneamente permitir a passagem do sangue. Este método endovascular mostra ser um 

tratamento eficaz, seguro e pouco invasivo (Santos, 2016). 

 O tratamento cirúrgico para a remoção dos AAAA pode ser efetuado por métodos de 

cirurgia convencional ou endovascular.  

 O tratamento convencional é uma cirurgia extremamente invasiva, com substituição do 

tecido danificado por um enxerto artificial através da interposição de um tubo sintético. Após 

o cirurgião ter bloqueado a passagem do fluxo sanguíneo, o aneurisma é aberto para remoção 

de trombos. O enxerto é colocado na região dilatada e fixado na parte saudável superior da 

artéria. (Souza, 2005).  

 A técnica endovascular é menos invasiva, apresentando por isso vantagens a nível 

clínico, tais como: diminuição do tempo operatório, do tempo de permanência na unidade de 

cuidados intensivos, das perdas sanguíneas, da estadia hospitalar, e em geral, diminuição da 

morbilidade e mortalidade peri-operatórias. Consiste na inserção de uma endoprótese 

revestida por um substituto arterial sintético através de uma artéria femoral e fixada na aorta. 

Após a instalação da endoprótese, o cateter é retirado e é feita uma arteriografia para verificar 

a localização do implante e assegurar que não há nenhum vazamento de sangue no saco 

aneurismático. Este tratamento permite que o fluxo sanguíneo flua internamente à prótese, 

sem exercer tensões excessivas na parede arterial em consequência das tensões 

hemodinâmicas (Araújo et al., 2014). Apesar de ter sido classificada como uma técnica 

simples e de boa escolha para o tratamento, apenas os aneurismas que apresentam sintomas, 

velocidades de crescimento exponenciais e diâmetros superiores ao limiar estabelecido é que 

devem ser tidos como alvos prioritários para intervenção cirúrgica (Góis et al., 2010). 
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2.8. Imagens de ultrassonografia 

 

 As observações Eco Doppler são utilizadas no diagnóstico e monitorização de doenças 

arteriais e na avaliação da circulação do escoamento sanguíneo. Este método, para além de 

ser simples, rápido e não-invasivo, permite identificar e localizar regiões do lúmen arterial 

que apresentem lesões sem recorrer a qualquer tipo de radiação ionizante (Oliveira, 2015). 

 A ultrassonografia Doppler fornece informações em tempo real acerca de diversos 

aspetos hemodinâmicos, como a presença, a direção, o tipo de fluxo sanguíneo, a magnitude 

da velocidade do sangue e o perfil do fluxo durante os ciclos cardíacos (Oliveira, 2015). 

 O Doppler da AAA tem como objetivos estudar a forma, o tamanho e a posição 

anatómica da aorta abdominal, mede os diâmetros da artéria com e sem aneurismas, estuda a 

obstrução dos vasos por trombos e deteta a existência de estenoses (Belem et al., 2004). 

 Para estes estudos é utilizada uma sonda de alta resolução de múltiplas frequências, de 

2,0 a 4,0 MHz. Este equipamento fornece uma imagem dinâmica e contrastada da imagiologia 

do escoamento sanguíneo pulsátil no interior dos vasos, bem como das patologias associadas, 

obtidas através do mapeamento a cores do fluxo sanguíneo no Doppler colorido e pulsado 

(Belem et al., 2004).  

 A Figura 7 mostra um exemplo de uma imagem Doppler espectral da AAA do paciente 

estudado nesta dissertação, cujo pico da onda v(t) corresponde ao valor máximo da velocidade 

sistólica. Os valores mais reduzidos da velocidade correspondem à fase diastólica. 

 

 

Figura 7 – Imagem de ultrassonografia Doppler espectral da AAA, adquirida com 

equipamento Acusom S2000 da Siemens, retirada de Oliveira, (2015). 
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 A Figura 8 diz respeito ao perfil da velocidade máxima do sangue durante o batimento 

cardíaco obtido a partir da imagem Doppler (Figura 7) e escrito em série de Fourier para dois 

ciclos cardíacos de período 0,63 s cada (Carvalho, 2017). O perfil da velocidade, obtido pela 

Eq. 2.1, tem uma velocidade máxima de 0,5802 m/s.  

 

 

Figura 8 – Perfil da velocidade máxima obtido para dois batimentos cardíacos. 
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2.9. Revisão bibliográfica 

 

 O trabalho apresentado nesta investigação tem como principal objetivo contribuir para 

um melhor entendimento da hemodinâmica e da sua relação com a propensão para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, nas regiões da AAA infra-renal e das artérias 

ilíacas, sob condições de fluxo sanguíneo pulsátil e newtoniano. Na maior parte dos casos os 

modelos não newtonianos da viscosidade sanguínea reproduzem um comportamento mais 

preciso do fluxo sanguíneo quando comparados com a viscosidade newtoniana. No entanto, 

na literatura, não existe um modelo universal de viscosidade específico para a reologia do 

sangue. Contudo, existem vários modelos que são dependentes de parâmetros sanguíneos, 

nomeadamente da percentagem de eritrócitos. 

 Neste trabalho é apresentado um estudo numérico do comportamento do fluxo 

sanguíneo numa artéria construída a partir de imagens médicas 2D obtidas por tomografia 

axial computadorizada, sob condições fisiológicas e anatómicas aproximadas à realidade. Para 

isso usou-se o Fluent 18, um programa de dinâmica de fluídos computacional (DFC), bem 

aceite pela comunidade científica neste tipo de estudos. 

 Os métodos computacionais são frequentemente usados nas simulações pulsáteis do 

fluxo sanguíneo, dinâmica da circulação nos vasos e avaliação de procedimentos que ainda 

não foram testados para a implementação de novos tratamentos. A análise experimental por 

técnicas de DFC é realizada de uma forma rápida, permitindo uma maior flexibilidade na 

construção de modelos médicos 3D mais realistas. 

 Muitos dos estudos de hemodinâmica centram-se no sistema cardiovascular, 

englobando a bifurcação carótida, a artéria coronária e a AAA, uma vez que nestas regiões 

desenvolvem-se condições hemodinâmicas específicas que podem levar à formação e 

progressão de determinadas doenças vasculares (Martins et al., 2014; Carneiro, 2009). De 

uma forma geral, entre as doenças cardiovasculares destaca-se a estenose aórtica abdominal, 

que consiste num estreitamento anormal da aorta em qualquer posição ao longo do seu 

comprimento no abdómen devido à influência e consequente desenvolvimento de outras 

patologias relacionadas com o sistema cardiovascular, como a aterosclerose.  

 Por outro lado, as paredes das artérias estão expostas aos impactos das forças 

hemodinâmicas geradas durante o escoamento sanguíneo, o que pode expor algumas regiões 

das artérias a elevadas TCP e consequentemente sujeitas a lesões mecânicas nas paredes 

arteriais (Fry, 1968). Caro et al., (1971) afirmaram que regiões com baixas TCP são mais 
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propícias ao aparecimento de aterosclerose, devido à baixa difusão mássica de lípidos, 

aumentando o tempo de contacto entre as moléculas de lípidos e a parede arterial. As baixas 

velocidades de recirculação do escoamento sanguíneo podem ser responsáveis pela formação 

de TIL, conduzindo a graves problemas de saúde. 

 Segundo Wang et al., (2002), o endurecimento das artérias está relacionado com a 

aterosclerose. Assim sendo, as artérias que apresentam tal patologia estão sujeitas a um 

espessamento e naturalmente perda de elasticidade das suas paredes. As velocidades, as 

pressões e as tensões de corte, parâmetros característicos do escoamento sanguíneo, 

apresentam-se como critérios importantes para uma melhor compreensão dos efeitos da 

hemodinâmica sobre o lúmen e as fronteiras dos vasos.  

 A placa aterosclerótica pode desenvolver-se em qualquer local do sistema 

cardiovascular, adquirindo diversas formas, dependendo do local e das circunstâncias que 

levam ao seu aparecimento. Tal fenómeno pode acontecer porque o fluxo sanguíneo e as 

forças hemodinâmicas geradas pelo fluxo na parede vascular dependem da especificidade de 

cada indivíduo, idade, modo de vida, geometria dos vasos, propriedades do sangue, etc. 

 A doença aterosclerótica grave das artérias ilíacas ou da aorta pode resultar em estenoses 

ou obliteração da aorta, abaixo das artérias renais. A oclusão completa da bifurcação aórtica 

é chamada síndrome de Leriche. Esta patologia descreve um complexo de sintomas clínicos 

(por exemplo, claudicação, diminuição dos pulsos femorais) atribuídos à obstrução da AAA 

infra-renal. Caso ocorra estreitamento ou obstrução das artérias por onde o sangue chega aos 

membros inferiores, os músculos podem não receber oxigénio suficiente para sustentar a sua 

atividade e, neste caso, estamos perante uma doença arterial periférica (DAP). A claudicação 

é um dos sintomas ou sinais de alerta mais prejudiciais, uma vez que as pessoas com este 

problema têm uma maior probabilidade de vir a sofrer de enfarte do miocárdio e acidente 

vascular cerebral (AVC). Em casos de extrema gravidade, as manifestações sintomáticas 

variam da claudicação intermitente à necrose crítica do membro (Braga et al., 2006). 

 O tratamento para a DAP tem dois objetivos principais. O primeiro é controlar os 

sintomas e fazer com que o paciente possa retomar o mais normal possível às suas atividades. 

O segundo objetivo é bloquear a progressão da aterosclerose por forma a reduzir o risco de 

ataque cardíaco e AVC (Braga et al., 2006).   

 O comportamento do campo das velocidades, pressões e tensões de corte são relevantes 

para a compreensão do aparecimento, evolução e diagnóstico de doenças cardiovasculares. A 

relevância da compreensão do comportamento do escoamento sanguíneo tem levado à 
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acumulação de um conjunto significativo de estudos nesta área, (e.g. Hale et al., (1955), Caro 

et al., (1971); Taylor, (2004); Soares et al., (2011); Marques et al., (2014); Soares et al., 

(2017)), contudo a relação que existe com o desenvolvimento da aterosclerose ainda não está 

totalmente esclarecida. Por isso, é de todo o interesse continuar a investigar nesse sentido. 

 Boyd et al., (2015) mencionaram que, de uma forma hipotética, a rutura dos aneurismas 

ocorria em regiões de elevadas pressões e TCP, enquanto o desenvolvimento de estenoses 

ocorria em zonas de baixas pressões e TCP. No entanto, tem-se mostrado que essa teoria não 

é totalmente sustentável, uma vez que os autores mostraram que a rutura do aneurisma 

rondando as dimensões de 8,3 ± 0,9 cm ocorreu sempre em regiões dentro ou próximas das 

zonas de baixa velocidade de recirculação, onde predominavam as baixas TCP e a elevada 

deposição de TIL. Ainda assim, no caso em que a rutura não ocorreu na região de velocidade 

e TCP predominantemente baixas, o local de rutura não coincidiu com o ponto de incidência 

do fluxo máximo ou dominante, onde as TCP e a pressão foram relativamente altas. Assim 

sendo, existem duas conjeturas relativas às causas hemodinâmicas de rutura do aneurisma. 

Uma teoria declara que os aneurismas estão sob uma baixa TCP desencadeando processos de 

remodelação da parede arterial, que degradam a qualidade da mesma e originam pontos 

enfraquecidos na parede do aneurisma, resultando em rutura. A segunda teoria considera que 

os processos associados a elevadas TCP são responsáveis pelos danos causados na parede 

arterial, de que resulta a sua rutura. Assim, o estudo da dinâmica do escoamento sanguíneo 

torna-se crucial na análise do campo das tensões de corte de modo a permitir avaliar se a 

parede dos aneurismas está submetida a baixas ou elevadas tensões de corte (Azevedo, 2010). 

No entanto, o estudo efetuado por Boyd et al., (2015) mostrou que mudanças de pressão 

podem resultar em tensões turbulentas instáveis, com variação das tensões de corte na mesma 

região, resultando num endotélio cada vez mais deteorado. Este enfraquecimento da parede 

levou à formação de AAAA e respetiva degradação da parede aneurismática.  

 Em geral, os AAAA são selecionados para cirurgia quando satisfazem certos critérios 

de tamanho (diâmetro aórtico maior ou igual a 5,5 cm nos homens e 5,0 cm nas mulheres) ou 

quando se tornam sintomáticos e/ou em última instância, em caso de rutura (Boyd et al., 2015). 

 Tse et al., (2011), com a ajuda dos métodos numéricos e simulações computacionais de 

DFC procuraram adquirir um maior conhecimento acerca da formação e crescimento de 

aneurismas, bem como dos parâmetros hemodinâmicos associados ao fluxo sanguíneo da 

aorta (velocidades, pressões e tensões de corte nas paredes). O estudo efetuado consistiu na 

análise e avaliação dos parâmetros em locais da artéria aorta pré-aneurismática e pós-
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aneurismática, de pacientes que sofreram de aneurisma dissecante. Tse et al., (2011) 

verificaram a partir dos resultados do campo das velocidades que a recirculação maciça do 

fluxo sanguíneo ocorreu na aorta pós-aneurismática, com um estreitamento aórtico mais 

reduzido devido à inserção de um enxerto Dracon na porção proximal da aorta ascendente. O 

fluxo sanguíneo previsto na aorta saudável demonstrou o aumento característico da velocidade 

na bifurcação aórtica. A queda de pressão e as TCP na aorta normal estavam em acordo com 

o previsto, com aumento das TCP e diminuição da pressão em direção às bifurcações ilíacas. 

Xu et al., (2009), citados por Tse et al., (2011), apontaram que o início da rutura do aneurisma 

da aorta abdominal ocorreu no exato local onde as TCP incidentes foram máximas. Os AAAA 

infra-renal com diâmetros maiores apresentaram maior fluxo de recirculação. Por outro lado, 

os AAAA infra-renal menores que foram associados a um menor fluxo de recirculação 

apresentaram comportamento semelhante ao fluxo observado na aorta saudável. Todos os 

casos de rutura aórtica ocorreram em regiões com elevada deposição de TIL, idêntico ao que 

concluiu Boyd et al., (2015), uma vez que os trombos constituem uma fonte potencial de 

atividade proteolítica com uma rápida resposta inflamatória, ligada à degradação da parede 

aneurismática, enfraquecimento e hipoxia. Em contradição com a análise anterior, Kelsey et 

al., (2016), verificaram que os TIL funcionavam como protetores contra a rutura, pelo facto 

de atenuar a onda de pressão sobre a parede do AAAA. Embora seja pouco provável que as 

baixas TCP causem diretamente a rutura do aneurisma aórtico, é possível que a deposição 

continuada de TIL ocorra em locais com diminuição da velocidade e das TCP, promovendo a 

sua rutura (Boyd et al., 2015).  

 Tse et al., (2011) concluíram que a morfologia arterial desempenha um papel 

fundamental na determinação da natureza do padrão hemodinâmico, o que, por sua vez, 

influencia os diversos parâmetros hemodinâmicos. Posteriormente, todos esses fatores 

hemodinâmicos alteram a geometria arterial, estando deste modo intimamente relacionados 

com os fatores morfológicos. Este trabalho de DFC foi elaborado de forma a permitir ajudar 

o planeamento médico, fornecendo aos cirurgiões mais informação sobre os fatores 

hemodinâmicos. O objetivo final consistiu na identificação de fatores morfológicos e/ou 

biomecânicos que podem ser usados na predição de riscos subjacentes ao desenvolvimento do 

aneurisma. 

 Segundo Bonamigo et al., (1997), parece haver consenso entre os autores em considerar 

necessária a cirurgia quando o aneurisma da artéria ilíaca comum possui mais de 3,0 cm de 
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diâmetro ou com base na opinião cirúrgica. Este critério deve ser avaliado tendo em conta que 

a artéria ilíaca interna possui, geralmente, um menor diâmetro. 

 Kelsey et al., (2016) fizeram estudos populacionais em larga escala e verificaram que a 

maior prevalência de AAAA se verificou em homens com idade superior a 65 anos. Em 25 % 

destes casos, existiam aneurismas coexistentes em uma ou ambas as artérias ilíacas comuns e 

ainda 7% localizavam-se nas artérias ilíacas internas. 

 O fluxo sanguíneo dito normal é caracterizado por um regime laminar, em que os 

elementos celulares circulam no lúmen da artéria, separados do endotélio por uma camada de 

plasma que escoa mais lentamente. Quando a velocidade do escoamento é mais elevada e este 

passa por uma obstrução, o fluxo pode transitar de laminar para turbulento. A turbulência 

presente no escoamento pode também resultar das zonas de diminuição de tensões de corte, 

com tendência para o epitélio do vaso ser puxado pelo sangue circulante causando a sua 

deformação (Carneiro, 2009). Malek et al., (1999) demonstraram que o desenvolvimento de 

placas é mais propício nas zonas de deformação das maiores bifurcações e estreitamento 

arterial (por exemplo ilíacas, carótidas), devido à diminuição da tensão de corte e ao fluxo 

reverso. 

 Apesar do fluxo sanguíneo na aorta abdominal ser, de um modo geral, igualmente 

distribuído pelas duas artérias ilíacas, o desenvolvimento da aterosclerose promove a 

distribuição não uniforme. A distribuição desequilibrada do escoamento nas artérias ilíacas 

pode levar à formação de recirculação na artéria sujeita ao menor caudal (Carneiro, 2009). 

 As forças hemodinâmicas, representadas pelos IH baseados nas TCP, são as principais 

forças responsáveis pelo aparecimento e desenvolvimento de patologias inerentes às paredes 

das artérias (Morbiducci et al., 2010). Valores baixos das tensões de corte e oscilações 

temporais elevadas são fatores críticos para a formação de placas ateroscleróticas (Malek et 

al., 1999). A Figura 9 mostra que o IH correspondente à magnitude da média temporal do 

vetor das tensões de corte nas paredes (MVTCP) influencia o estado das células endoteliais 

que constituem as paredes das artérias. Da imagem pode-se verificar que para TCP no limiar 

de 1 Pa a 7 Pa as artérias dizem-se normais ou saudáveis. Quando as TCP apresentam valores 

superiores a 7 Pa começa a existir tendência para a ocorrência de trombose e quando esses 

valores ultrapassam os 10 Pa a probabilidade de ocorrer trombose aumenta. Para valores 

baixos de TCP, na faixa dos - 0,4 Pa a + 0,4 Pa, está associado o desenvolvimento de placas 

ateroscleróticas. Para valores de tensões de corte críticos ou elevados, na ordem dos 35 Pa a 
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45 Pa, ocorre a degradação do endotélio com possibilidade de rompimento hemático (Malek 

et al., 1999). 

 Assim, com os estudos de caso apresentados nesta dissertação pretende-se contribuir 

para um melhor entendimento geral da hemodinâmica e esclarecer alguns pontos de vista 

mencionados por estes autores acerca do escoamento sanguíneo pulsátil nas bifurcações da 

artéria aorta abdominal e das artérias ilíacas. 

 

 

Figura 9 – Limiar de valores das TCP dos vasos, retirada de Malek et al., (1999) e modificada. 
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3.1. Geometria  

 

 3.1.1. Reconstrução 3D das bifurcações da AAA infra-renal e das artérias ilíacas 

 

 Neste capítulo é abordado o método utilizado na reconstrução do modelo arterial e que 

poderá servir de referência para trabalhos futuros. 

 Numa primeira etapa procedeu-se à reconstrução de um modelo tridimensional da 

geometria da bifurcação da AAA infra-renal e das bifurcações das artérias ilíacas. Para efetuar 

essa reconstrução recorreu-se a imagens médicas 2D no formato DICOM (Digital imaging 

and communications in medicine) do paciente em estudo, obtidas através de uma TAC de um 

exame de Angiografia Periférica Abdominal. As imagens foram recolhidas com um 

espaçamento de 1,5 mm entre si e com contraste dos tecidos para uma melhor distinção das 

regiões de interesse. Após a aquisição das imagens utilizou-se o software InVesalius 3.0 Beta 

2.0 para proceder ao seu tratamento por métodos de thresholding e fazer uma reconstrução 

geral 3D das bifurcações acima citadas. Este software utiliza um processo que leva ao 

reagrupamento das fatias (imagens DICOM) e consequente interpolação dos espaços entre as 

fatias de modo a reconstruir o modelo geométrico de interesse para o estudo. 

 Como é possível de observar na Figura 10, as imagens médicas possuem diversas partes 

coradas, muitas delas fora do interesse para esta investigação, estando explícita nesta 

representação uma segmentação semiautomática. Esta forma de segmentação evidencia 

grande parte dos elementos corporais com pouca diferenciação dos tecidos. Assim, optou-se 

por fazer uma segmentação manual, fatia a fatia, sendo necessário ajustar o valor de limiar e 

aplicar o uso de ferramentas avançadas de edição disponíveis no InVesalius. 

 Portanto, recorre-se à segmentação manual quando a secção de interesse possui 

estruturas pouco diferenciadas ou quando há a presença de outros elementos, sem interesse 

para o estudo, tornando assim o resultado ajustável ao que é esperado (Geraldes, 2014). 

 Deste modo, foram apagadas pelo utilizador as regiões da máscara sem interesse para o 

estudo, cujo resultado é o que se pode verificar na Figura 11, ou seja, a máscara fica apenas 

limitada às secções desejadas pelo utilizador. 

 É importante salientar que este processo de reconstrução apresenta limitações inerentes 

ao próprio software, mas também ao controlo e manuseamento feitos pelo utilizador. 
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Figura 10 – Reconstrução semiautomática da artéria em diferentes perspetivas utilizando o software 

InVesalius. 

 

 

 

Figura 11 – Reconstrução manual da artéria em diferentes perspetivas utilizando o software InVesalius. 
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 Posteriormente, a superfície 3D gerada no InVesalius foi exportada em formato STL 

para o software MeshLab, tal como ilustrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Artéria antes da aplicação do processo de suavização. 

 

 

 

 O MeshLab é um programa que disponibiliza um conjunto de ferramentas para edição, 

modelagem, limpeza, renderização e suavização, que permite ajustar e definir de um modo 

mais preciso as geometrias. Assim, com este software procedeu-se à editação e visualização 

das malhas poligonais 3D, com o objetivo de reparar e suavizar a malha final. A suavização é 

uma maneira de melhorar a qualidade da malha e reduzir a deformação dos elementos ao 

ajustar as localizações dos volumes de controlo e, portanto, alterar a sua topologia. Para o 

processo de suavização foi selecionado um filtro de polimento e modificação da malha, um 

algoritmo de suavização Laplaciana, responsável por alisar o modelo, ao mesmo tempo que 

preserva a integridade estrutural do mesmo. De forma a manter esta integridade, o limite 

máximo do número de iterações encontrado pelo utilizador para suavizar a artéria foi de 8, 

uma vez que cada iteração altera ligeiramente o volume do modelo, o que pode resultar em 

pedaços desconectados e com arestas vivas. Para dar uma melhor suavização e alisamento no 

aspeto da artéria, selecionou-se o comando smooth, suavização esta que se torna visível pela 

Figura 13.  
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Figura 13 – Artéria depois da aplicação do processo de suavização e alisamento. 

 

 

 Foi igualmente importante determinar o comprimento da artéria para que se pudesse 

posteriormente proceder ao cálculo do fator de escala (FE) (Figura 14), de modo a garantir 

que a escala da geometria fosse mantida durante todo o processo de tratamento nos diferentes 

softwares usados. Por fim, a artéria foi exportada do MeshLab, em formato STL (*.stl) para 

um software de modelagem e construção de modelos 3D, o Autodesk Inventor Professional 

2017. 

 

 

 

Figura 14 – Dimensão do comprimento da artéria no MeshLab. 
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 O Inventor 2017 é um software 3D CAD que inclui opções de modelagem livre, direta 

e paramétrica com ferramentas avançadas de automação e design para simulação e 

visualização de modelos. 

 Inicialmente importou-se o modelo para o Inventor. Juntamente com o Inventor 

instalou-se também a ferramenta Mesh Enabler, permitindo ao utilizador converter recursos 

de malha no formato STL em recursos de base sólidos ou recursos de superfície. Sem o Mesh 

Enabler, os arquivos STL eram importados no Inventor como entidades de malha, 

representando apenas representações gráficas da geometria. O modelo sólido final está 

ilustrado na Figura 15. 

 Por fim procedeu-se à exportação do arquivo CAD no formato IGES, compatível com 

o formato usado no arquivo de geometria do Ansys 18, o Ansys DesignModeler.  

 

 

Figura 15 – Artéria obtida a partir do Mesh Enabler. 

 

 

 Nesta secção também é dada uma explicação da construção e importância da geometria 

da artéria para a realização das simulações computacionais. 

 Em primeiro lugar procedeu-se à correção da escala da geometria, visto esta sofrer 

alterações durante os processos de exportação entre diferentes programas. Para isso, 

determinou-se o FE, dado por: 

 

imagem Designmodeler

real InVesalius

dimensão dimensão 3225,8
FE 25,3

dimensão dimensão 127,5
      (3.1) 
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 Deste modo, foi necessário reduzir a geometria por um fator de 1/25,3. Assim, foi 

aplicado um fator de escala igual a FE-1, Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Geometria da artéria após a aplicação do FE. 

 

 Optou-se por usar um método de translação para centrar a artéria na origem do sistema 

referencial. Este método permitiu facilitar a inserção da condição fronteira na entrada da 

artéria uma vez que foi necessário definir o perfil das velocidades através de uma função 

definida pelo utilizador, ver Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Translação da artéria segundo o plano YZ. 
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 O passo seguinte a implementar na geometria foi segmentar a entrada e as saídas da 

artéria em todo o seu diâmetro de modo a que as áreas que definem a entrada e as saídas sejam 

perpendiculares ao fluxo sanguíneo. Para este efeito foi criado um plano em cada uma das 

extremidades, ver Figura 18. Para retirar a região em excesso, com a ajuda dos planos 

definidos, recorreu-se à sobreposição de um cilindro com a área que se pretende eliminar, ver 

Figura 19. Este cilindro teve como função apagar toda a região sobreposta com o seu volume. 

 

 

 

Figura 18 – Aplicação do plano normal à superfície. 

 

 

 

Figura 19 – Inserção do cilindro na região a ser segmentada na entrada da AAA. 
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3.2. Malha 

 

 Depois de todos os processos estarem concluídos no que diz respeito à elaboração da 

geometria da artéria, passou-se ao estudo da artéria no Meshing para conceção da malha.

 O primeiro passo foi criar uma topologia virtual, que permitiu a divisão da geometria 

em 25 regiões, ver Figura 20. Estas regiões foram definidas tendo em conta possíveis zonas 

da artéria de interesse para o estudo desta investigação. 

 

Figura 20 – Divisão da artéria nas zonas selecionadas para estudo. 
 
  

Zonas Selecionadas para o Estudo: 

 

1.Entrada 

2.Parede Abdominal 1 

3.Parede Abdominal 2 

4.Bifurcação Abdominal Grande 

5.Bifurcação Abdominal Pequena 

6.Parede Ilíaca Direita 1 

7.Parede Ilíaca Direita 2 

8.Bifurcação Ilíaca Direita Grande 

9.Bifurcação Ilíaca Direita Pequena 

10.Parede Ilíaca Direita Externa 1 

11.Parede Ilíaca Direita Externa 2 

12.Parede Ilíaca Direita Interna 1 

13.Parede Ilíaca Direita Interna 2 

14.Parede Ilíaca Esquerda 1 

15.Parede Ilíaca Esquerda 2 

16.Bifurcação Ilíaca Esquerda Grande 

17.Bifurcação Ilíaca Esquerda Pequena 

18.Parede Ilíaca Esquerda Externa 1 

19.Parede Ilíaca Esquerda Externa 2 

20.Parede Ilíaca Esquerda Interna 1 

21.Parede Ilíaca Esquerda Interna 2 

22.Saída Ilíaca Direita Externa 

23.Saída Ilíaca Direita Interna 

24.Saída Ilíaca Esquerda Externa 

25.Saída Ilíaca Esquerda Interna 
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 3.2.1 Processo de refinamento das malhas 

 

 O volume da geometria foi dividido em malhas mistas, não-estruturadas no interior da 

artéria e estruturadas junto das paredes da mesma, com diferentes elementos e com cada 

secção da malha a apresentar uma discretização dependente da respetiva geometria. Os 

códigos computacionais para malhas não estruturadas são mais flexíveis, não necessitam de 

ser modificados quando a malha é localmente refinada ou quando elementos ou volumes de 

controlo (VC) de diferentes formas são usados. Contudo, a formação de malhas e o pré-

processamento são habitualmente mais complexos. Para avaliar a influência da qualidade da 

discretização foram construídas três malhas (M1 - 75135 nós; M2 - 150813 nós; M3 - 300708 

nós) compostas por elementos tetraédricos no interior da artéria e prismáticos junto às paredes, 

com diferentes graus de refinamento. O refinamento é ditado pelo tamanho característico dos 

elementos da superfície e dos elementos volumétricos, “face sizing” e “body sizing”, 

respetivamente. Para uma melhor definição e estrutura da malha foram criadas malhas 

sobrepostas (face sizing) à malha principal (body sizing), ao nível da bifurcação da aorta e das 

artérias ilíacas internas e externas, uma vez que estas eram as regiões que apresentavam 

maiores tortuosidades. O tamanho máximo, a espessura máxima dos elementos e o número de 

nós resultantes destas discretizações para as três geometrias estudadas foram parâmetros tidos 

em conta no refinamento das malhas. A Figura 21 mostra as três malhas após aplicação das 

técnicas de refinamento. Quanto maior é o número de elementos na área total da artéria, menor 

é o volume desses mesmos elementos e, portanto, consegue-se um maior numero de nós em 

que as equações da continuidade e da quantidade de movimento serão resolvidas, tendo com 

isso um resultado, em princípio, mais exato. A função “infletion” usada na construção da 

malha garante uma maior concentração de nós de modo a que a malha fique mais “apertada” 

junto das paredes, com o objetivo de captar os efeitos hemodinâmicos com mais pormenor 

nas regiões onde é esperado terem maiores variações. 
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Figura 21 – Malhas nas bifurcações das artérias ilíacas: a) M1; b) M2; c) M3. Textura das malhas na 

bifurcação da AAA segundo um corte no plano YZ: d) M1; e) M2; f) M3. 
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4.1. Equações de governo 

 

 Nesta secção descrevem-se as equações governativas usadas nas simulações 

computacionais do escoamento sanguíneo, nas bifurcações da aorta abdominal e ilíacas, sem 

e com aneurisma na parede abdominal aórtica. Assim, o primeiro passo consistiu, 

essencialmente, em identificar as equações governativas fundamentais que descrevem em 

linguagem matemática os princípios físicos relacionados com o estudo em causa. Neste caso, 

foram resolvidas as equações de Navier - Stokes para fluidos newtonianos e incompressíveis 

no escoamento transiente, em regimes laminar e turbulento. 

 As equações governativas para o regime laminar são definidas pela equação da 

continuidade e pelas equações da conservação da quantidade do movimento dadas por 

 

Equação da continuidade 

0
ui
xi





      (4.1) 

 

Equação da conservação da quantidade de movimento 
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,  (4.2) 

 

onde 𝑢𝑖 e 𝑔𝑖 são a velocidade (m/s) e a aceleração da gravidade (m/s2) na direção i, 

respetivamente, p a pressão (Pa),  ρ a massa volúmica (kg/m3) e τij o tensor das tensões (Pa). 

 

 Para o regime turbulento usou-se o modelo de transição SST (Shear Stress Transport). 

Este modelo é baseado no acoplamento das equações de transporte k-ω SST com as equações 

de transporte da intermitência e do critério de início da transição, em termos da quantidade de 

movimento da camada limite (momentum thickness Reynolds number). Este modelo permite 

capturar a transição, caso exista, para estado turbulento (Mahalingam et al., 2016; Chernoray, 

2015). 

 Assim tem-se as equações da continuidade e a equação da quantidade de movimento 

para o regime turbulento. 
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Equação da continuidade 
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Equação da conservação da quantidade de movimento  
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onde iu  é o vetor de velocidade média, p  é a pressão estática média, ρ é a densidade do 

fluido e µ a viscosidade dinâmica. Para os fluxos turbulentos, o processo de cálculo do tempo 

médio produz tensões de Reynolds desconhecidas ( i ju u   ) que devem ser modeladas usando 

a teoria da turbulência. Nos fluxos laminares, as tensões de Reynolds são quase zero. 

 

 O modelo utiliza uma estratégia baseada numa correlação empírica para levar em conta 

o efeito do gradiente de pressão, o nível de turbulência externa, o comprimento de transição 

na transição turbulenta e parâmetros de fluxo locais (Mahalingam et al., 2016). 

 

Equações de transporte para o k e ω são 
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onde  representa a difusidade efetiva, G o termo de geração, Y o termo de dissipação e D a 

difusão cruzada (Mahalingam et al., 2016). 
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4.2. Propriedades do sangue 

 

 O paciente que colaborou com o presente estudo é do sexo feminino, tem 50 anos de 

idade e é considerado um individuo saudável. 

 Nesta secção é apresentado o modelo newtoniano usado para a viscosidade do sangue e 

o modelo para o cálculo da massa volúmica. 

 Para a presente investigação considerou-se o modelo de viscosidade proposto por Lee e 

Steinman (2007): 

 

 2 31,4175 5,878 15,98 31,964 ,s p           (4.7) 

 

onde μs é a viscosidade do sangue em Pa.s, μp é a viscosidade do plasma em Pa.s e ε é a 

concentração volúmica de glóbulos vermelhos. 

 

 A viscosidade sanguínea depende do hematócrito e da temperatura. Para a viscosidade 

do plasma a 37 ºC usou-se o valor μp = 0,00132 Pa.s. A concentração volúmica de glóbulos 

vermelhos é retirada das análises sanguíneas do paciente (ε = 0,387). Substituindo na Eq. 4.7 

obtém-se o valor μs = 0,0041602 Pa.s, valor este que é usado nas simulações computacionais 

(Fontelas, 2016). 

 Para determinar a massa volúmica do sangue considerou-se o modelo dado pela média 

ponderada da massa volúmica do plasma e dos glóbulos vermelhos: 

 

   ,1  gps      (4.8) 

 

onde 𝜌𝑠 , 𝜌𝑝𝑒 𝜌𝑔 correspondem à massa volúmica do sangue, do plasma sanguíneo e dos 

glóbulos vermelhos, respetivamente.  

 

 Para a massa volúmica do plasma considerou-se o valor ρp= 1025 kg/m3 e para a massa 

volúmica dos glóbulos vermelhos o valor ρg = 1100 kg/m3, de acordo com Bronzino, (2000); 

Burton, (1965); Caro et al., (2012); Lowe et al., (1993). O valor obtido para a massa volúmica 

sanguínea foi ρs = 1054,025 kg/m3, (Fontelas, 2016). 
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4.3. Número de Reynolds  

 

 Para verificar qual o regime de escoamento ao longo das diversas regiões da artéria 

procedeu-se ao cálculo do número de Reynolds, dado por 

Re ,s

s

v d


  (4.9) 

onde Re é o número de Reynolds, ρs é a massa volúmica do sangue, �̅� a velocidade média do 

sangue numa secção transversal da artéria, 𝑑 o diâmetro médio dessa secção e μs a viscosidade 

dinâmica do sangue.  

 

 O número de Reynolds pode ser interpretado como a razão entre as forças inerciais e as 

forças viscosas.  

 Foi também necessário calcular o valor do diâmetro médio a partir da área de cada plano 

circular inserido perpendicularmente ao fluxo, ao longo da artéria. O diâmetro de cada secção 

escolhida da artéria é dado por 

2 ,
A

d


  (4.10) 

onde A e d correspondem, respetivamente, à área e ao diâmetro médio do plano circular. 

 

 Através deste método verificou-se que o diâmetro máximo da aorta foi registado na zona 

da artéria definida por “entrada”, com 12,83 mm. A região da aorta abdominal possui valores 

de diâmetro médios de ~ 11,0 mm. As artérias ilíacas comuns, após divisão, apresentam 

ambas aproximadamente o mesmo diâmetro, a rondar os 6,0 mm, apresentando a ilíaca 

comum direita um diâmetro ligeiramente maior. Por sua vez as regiões das ilíacas externas e 

das saídas externas possuem valores médios de 3,50 mm e as ilíacas internas e as suas 

correspondentes saídas de 1,85 mm, sendo estas últimas as zonas onde os valores do diâmetro 

são mais reduzidos.  

 Posto isto, depois de calcular os números de Reynolds para o caso quando a velocidade 

da entrada é máxima, verificou-se que em todas as malhas, para as regiões das ilíacas externas 

e das saídas externas, o valor do número de Reynolds variou entre 2794 e 3118. Estes valores 

são característicos de um regime de escoamento de transição para o escoamento turbulento 

em tubagens circulares. Assim, foi nestas zonas que se verificou uma velocidade de 

escoamento mais elevada. Nas restantes regiões da artéria, incluindo também as zonas mais 
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próximas das bifurcações, verificou-se que o valor de Reynolds ficou compreendido entre 

1042 e 2195, valores inferiores a 2300, concluindo-se que o escoamento nessas zonas foi tido 

como laminar. 

 Observou-se também que os valores mais reduzidos do número de Reynolds se 

concentraram nas regiões das ilíacas internas e correspondentes saídas. 

 

 

4.4. Condições de fronteira 

 

 Para a resolução numérica do problema foi necessário impor condições de fronteira. 

Uma vez que se trata de um escoamento isotérmico, as condições de fronteira são apenas 

mássicas, ou seja, teve de se impor um perfil da velocidade na entrada da artéria, definir quais 

as faces por onde o fluido sai da artéria e impor a velocidade junto às paredes. 

 As condições de fronteira que definiram o fluxo sanguíneo do modelo reconstruído, 

representado na Figura 22 foram: 

- Na entrada da geometria, situada na região infra-renal da AAA (Z = 0,00 mm), considerou-

se o perfil do batimento cardíaco do paciente, retirado do ajuste da série de Fourier igual ao 

perfil da velocidade máxima dado pela imagem Doppler (Figura 7), cujo valor máximo da 

velocidade corresponde ao pico sistólico, de 0,5802 m/s (Eq. 2.1).  

 A Eq. 4.11 mostra a função que foi definida para obter o perfil parabólico da velocidade 

de entrada na artéria (anexo A), ao longo do ciclo cardíaco: 

 

   
2 2 2

2
, , , 1máx

x y z
v x y z t v t

r

  
  

 
    (4.11) 

 

onde r = 0,0064172 m corresponde ao raio da artéria na entrada. 
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Figura 22 – Comprimento da artéria ao longo da cota Z (mm), segundo o plano 

XZ. 

 

- Para as saídas ilíacas (Z ~ 127,55 mm), considera-se que a pressão sistólica de um ser 

humano saudável é de cerca de 120 mmHg e a pressão diastólica de 80 mmHg. Assim, 

tomando a pressão média das duas fases, usou-se 100 mmHg (cerca de 13332 Pa) como a 

pressão manométrica estática nas saídas. 

 

- Quanto às paredes das artérias considerou-se a condição de “não-deslizamento” que implicou 

que a velocidade do sangue fosse nula nessas zonas. Esta imposição no software Fluent 18 

correspondeu à escolha da opção “wall”. 
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4.5. Método numérico 

 

 O software Fluent é a mais poderosa ferramenta de DFC com recursos de modelagem 

física disponível, permitindo uma rápida otimização e desempenho na procura de soluções de 

mecânica e escoamento de fluídos, de forma a obter resultados rápidos e precisos na maior 

variedade de aplicativos. Para resolver numericamente as equações governativas do 

escoamento, este programa utiliza o método dos volumes finitos (MVF). Este método baseia-

se no princípio da conservação de uma determinada quantidade física expressa pelas equações 

governativas sobre qualquer volume finito ou volume de controlo (nós das malhas). Estas 

equações são discretizadas num conjunto de VC contíguos, não sobrepostos, definidos pela 

malha, irregulares na forma e no tamanho. As equações discretizadas são obtidas integrando 

as equações governativas em cada VC no seu domínio. Os valores das variáveis são 

armazenados e calculados nos centróides dos volumes de controlo, ou seja, nos vértices dos 

elementos tetraédricos ou prismáticos que compõem a malha. Nas superfícies, os valores das 

variáveis em cada VC são conseguidos através de interpolação em função dos valores nodais. 

Os valores em cada nó são obtidos através da integração de equações algébricas, por sua vez 

obtidas usando fórmulas de quadratura apropriadas. Uma solução para as equações de Navier-

Stokes satisfaz sempre a conservação da massa e da quantidade de movimento. Estas equações 

integradas convertidas num sistema de equações algébricas são resolvidas iterativamente. 

Assim sendo, é necessário defenir um critério de convergência ou paragem. Um método é dito 

convergente quando a solução das equações discretizadas tende para a solução exata. Este 

critério deve ser escolhido de tal forma que para um tempo de computação razoável se obtenha 

a precisão necessária para o estudo em causa.  

 A aproximação da solução final à solução exata depende de uma série de fatores, 

incluindo o tamanho e a forma dos volumes de controlo e da grandeza final dos resíduos 

(Oliveira, 2015). 

 Para a realização das simulações foi necessário inicialmente definir os modelos físicos, 

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

do sistema de equações de Navier-Stokes. Ainda se definiram as propriedades físicas dos 

fluidos, tais como: viscosidade dinâmica e massa volúmica. Para definir as condições de 

fronteira usadas na simulação foram utilizadas velocidades de entrada e pressões estáticas nas 

saídas, ambas impostas pelo utilizador. 
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 Numa primeira etapa, a fim de validar a escolha da malha, foi realizada uma simulação 

para cada uma das três malhas do escoamento em regime estacionário, para a velocidade de 

entrada correspondente à velocidade no pico sistólico, sendo o sangue caracterizado como um 

fluido incompressível com comportamento newtoniano.  

 Numa segunda etapa, depois de escolhida a malha, foram efetuadas as simulações em 

regime de escoamento transiente, ou seja, para um batimento cardíaco completo. 

 Para os problemas estudados foi definido como critério de convergência que o resíduo 

máximo deveria ser menor ou igual a 10- 6, com um valor do parâmetro de subrelaxação 

associado à quantidade de movimento de 0,45. Deste modo, as soluções para os escoamentos 

foram consideradas válidas quando os valores dos resíduos para as equações da continuidade 

e da quantidade de movimento apresentaram uma convergência inferior a 10- 6, tanto para o 

escoamento estacionário como transiente, embora neste último o número de iterações para 

conseguir este resíduo foi bastante superior, tendo em conta que foram determinadas as 

soluções em 37 instantes diferentes durante um período do ciclo.  

 Cada um desses intervalos teve a duração de 0,01675  s, sendo que em cada um deles 

foram necessárias cerca de 1500 iterações para convergir. O passo de tempo calculado para o 

escoamento pulsado foi escolhido pelo utilizador, de forma a coincidir com os instantes com 

maior relevância para o estudo. 

 O tempo necessário para realizar as simulações em RL para o escoamento estacionário 

foi em média cerca de 40 min, 1 h e 2 h para as malhas M1, M2 e M3, respetivamente. Depois 

de escolhida a malha considerada adequada (M2) para o presente estudo, foi efetuada uma 

nova simulação em RL transiente, com duração de cerca de 40 h, utilizando um Processador 

Intel (R) Pentium (R) CPU B960 com 2,20  GHz e 8,00  GB de Memória RAM, com um 

sistema operativo de 64 bits. 

 Para proceder a outro estudo relativo à comparação entre os dois diferentes tipos de 

escoamento na artéria saudável, em RL e em RT, foi realizada uma nova simulação, em regime 

turbulento nas mesmas condições do regime laminar, com duração de cerca de 80 horas. 

 Com o objetivo de avaliar os efeitos hemodinâmicos manifestados pela presença de um 

aneurisma na parede da AAA, foram realizadas mais duas simulações, em RL e RT, nas 

mesmas condições do caso da artéria saudável, com duração de aproximadamente 35 e 100 

horas, respetivamente. 

 



Capítulo 4 – Fundamentos Teóricos 

47 

 

4.6. Validação da malha 

 

 Antes de se proceder à realização das simulações computacionais foi necessário garantir 

que as soluções numéricas das equações governativas fossem independentes da malha usada.  

 Para o presente estudo consideraram-se as três malhas contruídas (M1, M2 e M3) com 

os diferentes graus de refinamento. Os valores médios das velocidades, pressões e TCP em 

diferentes zonas da artéria obtidos em cada uma das malhas foram comparados entre si através 

das diferenças relativas percentuais: 

100%
Mi Mj

i j

Mi

f f
d

f



      (4.12) 

 

onde fMi e fMj representam a velocidade, pressão ou TCP determinada para cada uma das 

malhas (M1, M2 e M3) e di-j a diferença relativa percentual entre as malhas. 

 

 4.6.1. Velocidades médias 

 

 A velocidade máxima com um perfil constante, que ocorre durante o ciclo cardíaco, foi 

imposta como condição fronteira na entrada da artéria e a partir daí foram determinados os 

valores das velocidades médias do escoamento estacionário em diferentes zonas da artéria 

para as três malhas com diferentes resoluções e identificadas na Tabela 1. Nesta tabela estão 

também apresentadas as diferenças relativas percentuais entre as velocidades em cada uma 

das zonas. Os valores máximos das velocidades médias ocorrem nas saídas das ilíacas e nas 

artérias ilíacas externas e internas. As ilíacas externas registam valores de velocidade mais 

elevados em comparação com as ilíacas internas. Os valores mais reduzidos da velocidade 

média observam-se na entrada da artéria (condição imposta pelo utilizador) e na zona 

imediatamente abaixo da entrada, ao nível da parede abdominal e ramos ilíacos comuns, com 

valores sempre inferiores a 1,50 m/s. A ilíaca comum esquerda apresenta ligeiramente uma 

velocidade mais alta em comparação com a ilíaca comum direita, uma vez que a primeira tem 

um menor diâmetro e consequentemente uma área de secção transversal mais baixa. 

 Pela análise da tabela verifica-se que as diferenças relativas percentuais entre as 

velocidades médias obtidas com cada uma das malhas são sempre menores ou iguais a 1,42 %. 

  



Capítulo 4 – Fundamentos Teóricos 

48 

 

Tabela 1 – Velocidades médias e diferenças relativas percentuais para as três malhas para o escoamento 

estacionário. 

Zona da Artéria 

�̅� (m/s) 

𝑑1−2(%) 𝑑 2−3(%) 

Malha M1 Malha M2 Malha M3 

Entrada 0,5802 0,5802 0,5802 0,00 0,00 

Parede Abdominal 0,7216 0,7275 0,7297 0,80 0,31 

Ilíaca Comum Direita 1,3690 1,3679 1,3721 0,08 0,30 

Ilíaca Comum Esquerda 1,4751 1,4632 1,4682 0,81 0,34 

Ilíaca Externa Direita 3,3586 3,3455 3,3458 0,39 0,01 

Ilíaca Interna Direita 2,1621 2,1576 2,1698 0,21 0,56 

Ilíaca Externa Esquerda 3,0233 3,0048 2,9623 0,61 1,42 

Ilíaca Interna Esquerda 2,5923 2,6023 2,5842 0,38 0,70 

Saída Externa Direita 3,2602 3,2551 3,2591 0,16 0,12 

Saída Interna Direita 3,1780 3,1735 3,1926 0,14 0,60 

Saída Externa Esquerda 3,5097 3,5007 3,4937 0,26 0,20 

Saída Interna Esquerda 2,9177 2,9290 2,9081 0,39 0,71 

 

 

 4.6.2. Pressões médias 

 

 Foram também calculados os valores das pressões médias nas diferentes zonas da 

artéria, nas três malhas, com o respetivo cálculo da diferença relativa percentual entre as 

malhas. Pela análise da Tabela 2 observa-se que os valores mais elevados das pressões 

concentram-se na entrada, na parede abdominal aórtica e nas ilíacas comuns, com valores 

entre 22223,1 Pa e 24577,6 Pa. O valor mínimo das pressões regista-se nas saídas ilíacas, 

condição imposta pelo utilizador com o valor igual a 13332,0 Pa. 

 Da Tabela 2 conclui-se que as diferenças relativas percentuais entre as pressões médias 

obtidas com cada uma das malhas são sempre menores ou iguais a 0,87 %. 
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Tabela 2 – Pressões médias e diferenças relativas percentuais para as três malhas para o escoamento 

estacionário. 

Zona da Artéria 

Pressões médias (Pa) 

𝑑 1−2(%) 𝑑 2−3(%) 

Malha M1 Malha M2 Malha M3 

Entrada 24577,6 24363,0 24310,7 0,87 0,22 

Parede Abdominal 24417,3 24205,8 24153,6 0,87 0,22 

Ilíaca Comum Direita 22826,1 22728,2 22695,5 0,43 0,14 

Ilíaca Comum Esquerda 22289,5 22243,3 22223,1 0,20 0,09 

Ilíaca Externa Direita 15152,9 15101,5 15078,4 0,34 0,15 

Ilíaca Interna Direita 17658,3 17694,7 17713,3 0,21 0,11 

Ilíaca Externa Esquerda 16319,5 16333,0 16348,8 0,08 0,10 

Ilíaca Interna Esquerda 15764,6 15818,0 15825,4 0,34 0,05 

Saídas 13332,0 13332,0 13332,0 0,00 0,00 

 

 

 4.6.3. Tensões de corte médias nas paredes 

 

 As tensões de corte médias nas paredes estão apresentadas na Tabela 3. Os valores 

máximos ocorrem nas paredes das artérias ilíacas externas e internas, com valores 

compreendidos entre 86,53 Pa e 104,17 Pa, sendo notoriamente mais elevados nas paredes 

das ilíacas externas. Os valores mais reduzidos ocorrem nas paredes da aorta abdominal e das 

artérias ilíacas comuns. 

 Da tabela confirma-se também que as diferenças relativas percentuais entre as TCP 

médias obtidas com cada uma das malhas são sempre menores ou iguais a 6,84 %. 
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Tabela 3 – Tensões de corte médias nas paredes e diferenças relativas percentuais para as três malhas para o 

escoamento estacionário. 

Zona da Artéria 

Tensões de corte médias nas paredes (Pa) 

𝑑 𝟏−𝟐(%) 𝑑 𝟐−𝟑(%) 

Malha M1 Malha M2 Malha M3 

Parede Abdominal 6,748 6,700 6,698 0,71 0,03 

Ilíaca Comum Direita 17,95 16,80 16,62 6,40 1,09 

Ilíaca Comum Esquerda 25,20 23,48 23,18 6,84 1,27 

Ilíaca Externa Direita 90,23 88,41 87,76 2,02 0,73 

Ilíaca Interna Direita 86,53 88,21 89,06 1,91 0,95 

Ilíaca Externa Esquerda 103,57 103,55 104,17 0,02 0,60 

Ilíaca Interna Esquerda 96,69 100,07 101,78 3,38 1,68 

 

 Comparando os resultados das Tabelas 1, 2 e 3, conclui-se que as diferenças relativas 

percentuais são menos significativas quando comparadas a malha M2 com a malha M3. 

Apesar de algumas discrepâncias e, segundo a Eq. 4.12, as diferenças são sempre menores ou 

iguais a 1,42 %, 0,22 % e 1,68 % para as velocidades, pressões e TCP, respetivamente. Tendo 

em conta os tempos necessários de simulação, a composição das malhas e as diferenças 

relativas percentuais entre as soluções encontradas com cada uma das malhas, conclui-se que 

a resolução da malha M2 é suficiente para os objetivos do presente estudo. 
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5.1. Simulação da hemodinâmica na artéria saudável 

 

 Neste capítulo estão apresentados os resultados para o escoamento transiente em regime 

laminar na artéria saudável. A discretização temporal envolve a resolução das equações de 

governo (Eqs. 4.1 e 4.2) num intervalo de tempo Δt, definido como passo temporal, com o 

objetivo de obter os campos das velocidades e das pressões. Nesta investigação considerou-

se um Δt =  0,01675 s, intervalo este que permitiu determinar as soluções definidas nos 37 

instantes de modo a varrer um batimento cardíaco. O perfil parabólico da velocidade de 

entrada foi definido de acordo com as Eqs. 2.1 e 4.11. 

 Dos 37 instantes foram escolhidos 5, identificados na Figura 23, por serem os instantes 

característicos do comportamento do fluxo sanguíneo durante um batimento cardíaco. Os 

instantes escolhidos foram: instante 2 (t2), instante 4 (t4), instante 10 (t10), instante 16 (t16) e 

instante 24 (t24). 

 

Figura 23 – Perfil de velocidade máxima durante um batimento cardíaco, com destaque dos 

instantes de tempo analisados. 

 

 Os instantes t2 = 0,0335 s, t4 = 0,0670 s e t10 = 0,1675 s representam momentos 

diferentes da fase de aceleração ou de contração do músculo cardíaco, sendo que o instante t4 

corresponde ao pico sistólico. Os instantes t16 = 0,268 s e t24 = 0,402 s correspondem a 

instantes diferentes e característicos da fase de relaxamento ou diástole do músculo. 
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 5.1.1. Distribuição das velocidades  

 

 Na análise do campo das velocidades durante o ciclo cardíaco que define o escoamento 

transiente em regime laminar ou turbulento, é importante selecionar zonas específicas da 

geometria e estudar o campo de velocidades nesses locais de forma criteriosa. Para este estudo 

foi selecionado todo o segmento da artéria inerente à investigação, sendo dado maior ênfase 

às zonas mais problemáticas, tais como as zonas das bifurcações ilíacas e da bifurcação 

aórtica, uma vez que são os locais da artéria onde se encontram as maiores tortuosidades e as 

mais variadas dimensões no diâmetro. Para estudar o campo das velocidades no interior da 

artéria, em regime laminar, foram distribuídos diversos planos circulares ao longo do 

segmento da mesma, ilustrados na Figura 24, nos instantes característicos ao estudo. A escala 

da velocidade em cada um dos instantes analisados foi fixada na velocidade máxima que 

ocorre durante todo o ciclo cardíaco (t4 = 0,0670 s). O diagrama de cores dá indicação 

quantitativa da distribuição do valor das velocidades do fluxo sanguíneo. A cor azul 

corresponde às velocidades mais reduzidas que ocorrem essencialmente na zona da aorta 

abdominal, tendo os valores de velocidade mais baixos, a rondar os 0,10 m/s, nomeadamente 

na fase de desaceleração do ciclo cardíaco. A cor vermelha identifica os locais da artéria onde 

se registam os valores mais elevados da velocidade, maioritariamente ao nível das artérias 

ilíacas externas e internas, com valores por vezes a exceder os 2 m/s, como é o caso do instante 

em que ocorre o pico sistólico.  

 Numa análise geral averigua-se que a amplitude de distribuição do perfil da velocidade 

ao longo do tempo é mais significativa a jusante das bifurcações ilíacas. A secção da artéria 

aorta abdominal é a região que apresenta menor amplitude da distribuição do campo das 

velocidades. 

 De acordo com a equação da continuidade, verifica-se que a velocidade do escoamento 

sanguíneo é inversamente proporcional à área de secção transversal, ou seja, quanto menor é 

o diâmetro da artéria, maior é a velocidade do escoamento. No entanto, a artéria ao dividir-se 

nos ramos ilíacos comuns, a equação da continuidade apenas garante a conservação da massa, 

uma vez que o caudal na artéria abdominal é igual à soma dos caudais nas artérias ilíacas. 

Assim, a velocidade em cada uma das ilíacas depende da geometria destas e da condição 

fronteira imposta em cada uma das saídas. Também se verifica que a velocidade é 

significativamente maior nas zonas centrais da artéria do que na periferia, devido à resistência 

ou força de atrito que as paredes da artéria oferecem à passagem do sangue, associada à 
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viscosidade sanguínea. Deste modo, o fluxo junto às paredes diminui até zero devido à 

condição fronteira imposta nas paredes da artéria (velocidade zero). 

 Uma vez que as artérias ilíacas externas são regiões caracterizadas por um regime de 

escoamento de transição de laminar para turbulento, tornou-se indispensável estudar o 

escoamento com um novo modelo de turbulência. Os resultados obtidos foram bastante 

idênticos às conclusões retiradas pelo regime laminar, uma vez que os métodos e as condições 

utilizadas foram as mesmas e a distribuição das velocidades ocorre de forma equivalente à 

distribuição observada no regime laminar. Conclui-se que a diferença relativa percentual das 

velocidades entre ambos os regimes é sempre inferior a 1 %. 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Distribuição da velocidade na artéria saudável, em regime laminar, em cinco instantes 

do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

b) a) c) 

d) e) 
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 Na Figura 25 apresenta-se a distribuição da velocidade média à entrada e nas saídas da 

artéria, durante o intervalo de tempo correspondente a um ciclo cardíaco. Conclui-se mais 

uma vez que é nas saídas das ilíacas externas que o sangue flui com uma maior velocidade 

média e nas ilíacas internas com menor velocidade média. Verifica-se também que a 

velocidade média à entrada da artéria corresponde a cerca de metade da velocidade máxima 

determinada anteriormente pelo gráfico de Doppler, como era de esperar. 

 

 
Figura 25 – Velocidades médias na entrada e nas saídas da artéria, em regime 

laminar, ao longo de um ciclo cardíaco. 

 

 

 Com a velocidade determinada anteriormente e com o cálculo da área das saídas e da 

entrada da artéria, procedeu-se à análise do caudal sanguíneo. 

 A Figura 26 descreve a distribuição do caudal ao longo do ciclo cardíaco, distribuído 

pela entrada e pelas saídas da artéria. Segundo a figura da distribuição do caudal, a soma dos 

caudais nas saídas é igual ao caudal que entra na aorta, verificando-se a equação da 

continuidade. Os caudais nas saídas das ilíacas internas direita e esquerda são 

aproximadamente iguais, uma vez que as velocidades e a área destas zonas são bastante 

semelhantes. Na entrada da aorta o caudal apresenta os maiores valores, uma vez que o 

escoamento ainda não foi dividido. 
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Figura 26 – Caudal sanguíneo na entrada e nas saídas da artéria, em regime laminar, em 

cada instante do ciclo cardíaco. 

 

 

 A Tabela 4 mostra a diferença relativa percentual correspondente à taxa de fluxo 

mássico (TFM) que entra e sai pela artéria, no instante de tempo t  =  0 s. O caudal à entrada 

é praticamente igual à soma dos caudais das saídas, de acordo com o que enuncia a equação 

da continuidade. A diferença relativa percentual, entre o fluxo mássico de entrada e de saída, 

é deste modo próxima de zero, para todos os intervalos do ciclo.  

 

Tabela 4 – Diferença relativa percentual correspondente à TFM, em regime laminar. 

Zonas Taxa de fluxo mássico (kg/s) 

Entrada 0,01122973 

Saída Ilíaca Esquerda Externa - 0,00520850 

Saída Ilíaca Esquerda Interna - 0.00087956 

Saída Ilíaca Direita Externa - 0,00423133 

Saída Ilíaca Direita Interna - 0,00091032 

Total Fluxo Saídas - 0,01122973 
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 5.1.2. Distribuição das pressões   

 

 A distribuição das pressões em regime laminar, ao longo do ciclo cardíaco é mostrada 

na Figura 27. A escala das pressões em cada um dos instantes analisados foi fixada na pressão 

máxima que ocorre durante todo o ciclo cardíaco. O diagrama de cores dá indicação 

quantitativa da distribuição das pressões sanguíneas. A cor azul corresponde a pressões mais 

baixas que ocorrem em geral a jusante das bifurcações ilíacas. No entanto, durante a fase de 

desaceleração do ciclo cardíaco observa-se que uma diminuição da velocidade do fluxo é 

acompanhada por uma diminuição da pressão. A cor vermelha identifica os locais da artéria 

onde incidem os valores mais elevados da pressão, maioritariamente a montante das 

bifurcações ilíacas durante a fase de aceleração do ciclo cardíaco. O valor mais elevado da 

pressão é encontrado na aorta abdominal, no instante em que ocorre o pico da fase sistólica. 

 Numa análise geral conclui-se que a maior amplitude da distribuição da pressão ocorre 

a montante das bifurcações ilíacas. A zona a jusante das bifurcações ilíacas apresenta a menor 

amplitude de variação do campo das pressões. 

 Uma vez mais, foi estudada a distribuição das pressões em regime turbulento a partir de 

uma nova simulação. Os resultados obtidos foram também semelhantes às conclusões 

retiradas pelo regime laminar, não se verificando qualquer variação significativa, tal como 

aconteceu com a distribuição das velocidades, uma vez que a diferença relativa percentual 

entre ambos os regimes é inferior a 1 %. 
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Figura 27 – Distribuição das pressões sanguíneas na artéria saudável, em regime laminar, em 

cinco instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

a) b) c) 

d) e) 
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 Foi ainda estudada a distribuição das pressões na artéria aorta saudável e nas artérias 

ilíacas, em especifico para as zonas correspondentes às bifurcações da aorta e das bifurcações 

ilíacas. Ao analisar a Figura 28 verifica-se que as regiões centrais das bifurcações da aorta e 

das artérias ilíacas apresentam os valores mais elevados da pressão, nomeadamente notórios 

durante a fase sistólica ou de aceleração do ciclo cardíaco. 

 

 

Figura 28 – Distribuição das pressões nas bifurcações da aorta abdominal e 

ilíacas da artéria saudável, em regime turbulento, nos instantes do ciclo cardíaco: 

a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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 Na Figura 29 estão representadas as quedas de pressão, ao longo de um ciclo cardíaco, 

entre a entrada da artéria e as saídas ilíacas, para ambos os regimes de escoamento. Verifica-

se que a diferença de pressão mais elevada, superior a 4000 Pa, ocorre quando a corrente 

sanguínea atinge a velocidade máxima correspondente à fase do pico sistólico (t4 = 0,0670 s), 

uma vez que é neste instante que a pressão sanguínea alcança o seu valor máximo. A partir do 

instante em que se inicia a fase de desaceleração ou relaxamento do músculo (~ 0,2 s), a 

diferença de pressão tende a não variar. 

 

 

Figura 29 – Diferença de pressão entre a entrada e as saídas da artéria, em regime 

laminar e turbulento, ao longo do ciclo cardíaco. 

 

 

 5.1.3. Distribuição das tensões de corte nas paredes  

 

 A Figura 30 mostra o campo das TCP da artéria, em regime laminar, durante o ciclo 

cardíaco. Para a escala das TCP fixou-se o valor máximo com a tensão de corte máxima que 

ocorre durante o ciclo cardíaco. O diagrama de cores dá indicação quantitativa da distribuição 

das tensões de corte nas paredes das artérias. A cor azul corresponde a TCP baixas, verificadas 

essencialmente na parede da aorta abdominal e artérias ilíacas comuns em todos os instantes 

do ciclo. No entanto, durante a fase de desaceleração, os valores reduzidos das TCP são 

encontrados na artéria em geral. As cores vermelhas e amarelas identificam as paredes da 

artéria sujeitas aos valores de tensões de corte mais elevados, tais como as zonas a jusante das 

bifurcações ilíacas, principalmente na fase de aceleração do ciclo, onde o sangue atinge 
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velocidade máxima. Numa análise geral pode-se concluir que a maior amplitude de 

distribuição das TCP ao longo do ciclo cardíaco é definida ao nível das artérias ilíacas internas 

e externas. As zonas da aorta e das ilíacas comuns correspondem às regiões com menor 

variação da distribuição das TCP. 

 Mais uma vez e de acordo com o que foi feito na distribuição das velocidades e pressões, 

foi também estudado o regime turbulento neste parâmetro, a partir de uma nova simulação. 

Os resultados obtidos foram bastante próximos dos valores retirados pelo regime laminar, tal 

como aconteceu com a distribuição dos parâmetros estudados anteriormente. Conclui-se que 

a diferença relativa percentual das tensões de corte entre ambos os regimes é sempre inferior 

a 2 %. 

 

 

Figura 30 – Distribuição das tensões de corte nas paredes da artéria saudável, em regime 

laminar, em cinco instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; 

e) 0,402 s. 

  

a) b) c) 

d) e) 
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 Foi ainda estudada a distribuição das tensões de corte nas paredes da artéria aorta 

saudável e das artérias ilíacas, em especifico para zonas correspondentes às bifurcações da 

aorta e das bifurcações ilíacas. Ao analisar a Figura 31 verifica-se que, em todas as 

bifurcações, as TCP mais elevadas encontram-se na região em redor das bifurcações, sendo a 

região central o local das bifurcações onde se registam os valores mais reduzidos das tensões 

de corte. Este comportamento relativo à distribuição das tensões de corte nas paredes das 

bifurcações mostrou ser inverso ao que se observou na distribuição das pressões, Figura 28. 

 
 

Figura 31 – Distribuição das tensões de corte nas paredes das bifurcações da 

aorta abdominal e ilíacas da artéria saudável, em regime turbulento, nos instantes 

do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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 A Figura 32 descreve as tensões de corte médias exercidas nas paredes da artéria, em 

ambos os escoamentos, durante o ciclo cardíaco. As tensões de corte médias mais elevadas 

situam-se no pico sistólico (superiores a 10 Pa), instante em que o sangue exerce maiores 

tensões nas paredes da artéria. Após o pico sistólico, as tensões de corte nas paredes diminuem 

e durante a fase de relaxamento permanecem reduzidas (< 2 Pa), com pequenas oscilações até 

ao início de outra fase sistólica.  

 
Figura 32 – Tensões de corte médias nas paredes da artéria, em regime laminar e 

turbulento, ao longo do ciclo cardíaco. 

 

 

5.2. Simulação da hemodinâmica na artéria aneurismática 

 5.2.1. Distribuição das velocidades  

 

 Sendo o regime de escoamento nas artérias ilíacas externas caracterizado por um regime 

de transição para turbulento, o estudo do escoamento na artéria aneurismática foi feito tendo 

por base o modelo de escoamento turbulento. Tendo em conta as diferenças menores que 1 % 

na distribuição das velocidades entre o regime laminar e turbulento na artéria saudável, para 

o caso da artéria aneurismática foram também obtidas diferenças da mesma ordem quando 

comparados os dois regimes de escoamento. 

 Deste modo, com o objetivo de avaliar e comparar os efeitos hemodinâmicos causados 

pela imposição de um aneurisma fusiforme na parede da aorta abdominal, foi realizada uma 

nova simulação para o escoamento do sangue em regime turbulento, Figura 33. 
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 Comparado com a AAA saudável, os valores mais reduzidos da velocidade são 

novamente encontrados no ramo da aorta abdominal e os valores mais elevados da velocidade 

são nitidamente observados nas artérias ilíacas externas e internas, com maior ênfase no 

instante em que ocorre o pico sistólico. Não se conseguem presenciar grandes diferenças da 

velocidade do fluxo ao longo da artéria após este ser influenciado pela presença do aneurisma. 

 Verifica-se que durante a fase de aceleração e até ao instante em que ocorre o pico 

sistólico, a velocidade na aorta aneurismática aumenta. Após o instante em que ocorre o pico 

sistólico, a velocidade volta a diminuir, em geral por toda a artéria, comportamento este que 

é semelhante ao observado na artéria saudável. 

 

 

Figura 33 – Distribuição da velocidade na artéria aneurismática, em regime turbulento, em cinco 

instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

a) b) c) 

d) e) 
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 Para avaliar as diferenças no campo das velocidades médias devidas à influência do 

aneurisma colocado na aorta abdominal, construiu-se um gráfico relativo à velocidade do 

escoamento turbulento nas artérias saudável e aneurismática, como ilustrado na Figura 34. A 

partir de um plano perpendicular ao fluxo colocado na cota Z ~ 17,0 mm na aorta abdominal 

em ambas as artérias, mediram-se as grandezas das velocidades médias nesse plano em todos 

os instantes do ciclo cardíaco. 

 Verifica-se que a diferença relativa percentual das velocidades médias entre ambos os 

modelos da artéria, em regime turbulento, é sempre inferior a 1 %, para o intervalo de tempo 

de ~0,2 s a ~0,4 s. A diferença relativa percentual entre as artérias, nos instantes menores que 

0,2 s é elevada, cerca de 45 % quando ocorre o pico sistólico. Entre os instantes ~0,2 s e ~0,4 s, 

os valores das grandezas das velocidades médias são semelhantes, podendo tal facto ser 

explicado devido ao escoamento no aneurisma ser turbulento, com formação de remoinhos, 

fazendo com que o valor médio da velocidade seja mais elevado, uma vez que a velocidade 

média é calculada como a soma do módulo da velocidade em cada nó da malha pertencente 

ao plano. 

 

 
Figura 34 – Velocidades médias, em regime turbulento, no plano perpendicular ao 

fluxo, colocado na posição em Z ~ 17,0 mm no interior da aorta abdominal, para o 

caso saudável e aneurismática. 
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5.2.2. Distribuição das pressões  

 

 A distribuição das pressões em regime turbulento na artéria aorta aneurismática (Figura 

35) tem um comportamento semelhante à distribuição observada na artéria aorta saudável, em 

regime turbulento, com uma diferença relativa percentual entre ambas as artérias inferior a 

1 %. 

 

Figura 35 – Distribuição das pressões na artéria aneurismática, em regime turbulento, em cinco 

instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

a) b) 

c) 

d) e) 
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 Foi ainda analisada a distribuição das pressões na artéria aorta aneurismática e nas 

artérias ilíacas, em especifico para zonas correspondentes às bifurcações da aorta e das 

bifurcações ilíacas. Ao analisar a Figura 36 verifica-se que a distribuição das pressões na 

artéria aneurismática ocorre de forma idêntica à distribuição observada na artéria saudável, 

Figura 28, uma vez que são as zonas centrais das bifurcações que apresentam valores mais 

altos da pressão sanguínea. Não se conseguem presenciar diferenças de pressão ao longo da 

parede aneurismática. 

 

 

Figura 36 – Distribuição das pressões nas bifurcações da aorta 

abdominal e ilíacas da artéria aneurismática, em regime turbulento, 

nos instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; 

d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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 Através da análise da Figura 37, conclui-se que a presença do aneurisma não induz 

alterações significativas na pressão ao longo da artéria. A diferença relativa percentual da 

queda de pressão entre as artérias (com e sem aneurisma) é inferior a 1 %. 

 

 
Figura 37 – Diferença de pressão entre a artéria saudável e a artéria aneurismática, 

em regime turbulento, ao longo do ciclo cardíaco. 
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 5.2.3. Distribuição das tensões de corte nas paredes 

 

 Mais uma vez comprova-se que, em regime turbulento, a distribuição das tensões de 

corte nas paredes da artéria aneurismática (Figura 38) são similares às tensões encontradas na 

artéria saudável, em regime turbulento. 

 
 

Figura 38 – Distribuição das tensões de corte nas paredes da artéria aneurismática, em regime turbulento, 

em cinco instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

 

a) b) 

c) 

d) e) 
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Foi ainda analisada a distribuição das tensões de corte nas paredes da artéria aorta 

aneurismática e das artérias ilíacas, em especifico para zonas correspondentes às bifurcações 

da aorta e das bifurcações ilíacas. Ao analisar a Figura 39 verifica-se que a distribuição das 

tensões de corte nas paredes da artéria aneurismática ocorrem de forma idêntica à distribuição 

observada na artéria saudável, Figura 31. No entanto, consegue-se visualizar o aumento das 

tensões de corte na passagem do sangue do aneurisma para a região saudável, em direção à 

bifurcação aórtica. 

 

 

Figura 39 – Distribuição das tensões de corte nas paredes das bifurcações 

da aorta abdominal e ilíacas da artéria aneurismática, em regime 

turbulento, nos instantes do ciclo cardíaco: a) 0,0335 s; b) 0,067 s; 

c) 0,1675 s; d) 0,268 s; e) 0,402 s. 

  

a) 

b) 
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d) 
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 Da Figura 40 verifica-se que na fase sistólica do ciclo cardíaco, as tensões de corte 

médias na artéria saudável, comparativamente com a artéria aneurismática, são mais elevadas, 

com maior distinção no pico sistólico. A partir de t ~ 0,2 s, onde começa a ter lugar a fase 

diastólica, as tensões de corte em ambas as artérias tendem a tornarem-se iguais, mostrando 

que, deste modo, o aneurisma pouco influencia as tensões de corte durante a diástole. A 

diferença relativa percentual das tensões de corte entre as artérias, calculada para todos os 

instantes, é inferior a 13 %. 

 

 
 

Figura 40 – Tensões de corte médias nas paredes na artéria saudável e na artéria 

aneurismática, em regime turbulento, ao longo do ciclo cardíaco. 
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5.3. Distribuição dos índices hemodinâmicos baseados nas tensões de corte nas paredes 

 

 Os índices hemodinâmicos aqui analisados permitem quantificar através das tensões de 

corte nas paredes o efeito da hemodinâmica nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco. 

 Vários estudos mostram que o desenvolvimento de placas ateroscleróticas está 

relacionado com baixos valores de TCP e oscilações temporais elevadas na direção do 

escoamento (Malek et al., 1999). Assim sendo, acredita-se que as TCP são um fator crítico 

para o desenvolvimento das placas. Os índices baseados nas TCP são considerados os 

melhores índices para caracterizar o efeito da hemodinâmica nas paredes da artéria aorta 

(Malek et al., 1999), sendo os mais usados a média temporal do vetor tensão de corte 

(MVTCP) e a média temporal da tensão de corte (MTCP), o índice de oscilação das tensões 

de corte nas paredes (IOTCP) e o índice do tempo relativo de permanência das partículas na 

parede do vaso (TRP).  

 

 Os índices MVTCP e MTCP permitem determinar a tensão de corte total exercida na 

parede durante o ciclo cardíaco. Estes valores obtêm-se integrando para cada nó, a magnitude 

da tensão de corte na parede, ao longo do ciclo cardíaco, dado por 

 
0

1
MVTCP( ) TCP ,

T

s s t dt
T

   (5.1) 

 

0

1
MTCP( ) TCP( , )

T

s s t dt
T

      (5.2) 

onde T é o tempo total do ciclo cardíaco, s é a localização na parede do vaso, t é o instante de 

tempo e TCP são as tensões de corte nas paredes. 

 

 Valores baixos de MVTCP e MTCP, inferiores a 0,4 Pa são favoráveis ao aparecimento 

da aterosclerose, enquanto valores superiores a 7 Pa mostram o desenvolvimento de processos 

que podem originar tromboses. Valores elevados na gama de 35 Pa – 45 Pa podem levar à 

degradação endotelial e hemólise. Os valores correspondentes ao intervalo de 1 Pa a 7 Pa são 

classificados como normais para a hemodinâmica (Malek et al., 1999). 

 O IOTCP é o índice oscilatório das tensões de corte nas paredes da artéria e permite 

identificar as regiões da aorta que estão sujeitas a grandes variações das TCP, dado por: 
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0

TCP( , )
1

IOTCP( ) 1
2

TCP( , )

T

T

s t dt

s

s t dt

 
 
 

 
 
 
  





   (5.3) 

 O IOTCP é uma quantidade adimensional cujos valores variam entre 0,0 e 0,5, sendo 

que o intervalo de 0,3 - 0,5 corresponde a regiões com elevada oscilação das tensões de corte, 

o que sugere uma maior probabilidade de disfunção endotelial com consequente 

desenvolvimento de aterosclerose (Ku et al., 1985; Davies, 2009). Este índice apresenta 

elevados valores nas zonas onde há maior turbulência como as zonas de estenose e nas 

bifurcações, estando relacionado com a formação de vórtices e linhas de corrente que 

apresentam um padrão circular ou espiral (Golemati et al., 2007). Os valores inferiores a 0,01 

estão relacionados com a formação de TIL (Carvalho, 2017). O intervalo de valores 

compreendido entre 0,1 e 0,3 corresponde aos valores que mantêm a artéria saudável 

(Morbiducci et al., 2010; Soulis et al., 2014). 

 

 O índice TRP é o índice mais robusto para o estudo da hemodinâmica das bifurcações, 

nomeadamente para a localização das zonas de fluxo anormal e de estagnação. Fornece uma 

indicação do tempo de permanência das partículas (do fluído sanguíneo) junto à parede do 

vaso. As zonas da artéria com valores elevados são caracterizadas pela presença de fenómenos 

ateroscleróticos. Os valores de TRP são considerados elevados quando os valores do IOTCP 

são elevados e os valores de MVTCP baixos. Esta é a única forma de análise quantitativa do 

índice TRP, visto que na literatura não existem intervalos de valores específicos que 

quantifiquem numericamente os limiares deste índice. O TRP é proporcional à combinação 

do IOTCP, sendo inversamente proporcional a MVTCP e MTCP. O valor deste índice é 

determinado pela seguinte equação: 

 

0

1
TRP( )

(1 2 IOTCP) MTCP
TCP( , )

T

T
s

s t dt

 
  



.   (5.4) 
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5.4. Distribuição dos índices hemodinâmicos na artéria saudável 

 

 A distribuição dos índices hemodinâmicos baseados nas tensões de corte nas paredes da 

artéria saudável está ilustrada nas Figuras 41 e 42, em regime laminar e turbulento, 

respetivamente. A distribuição dos índices hemodinâmicos ao longo das paredes da artéria foi 

obtida a partir das funções definidas pelo utilizador e inseridas no código Fluent (Anexo B). 

 A distribuição do IOTCP é idêntica em ambos os regimes. Esta distribuição mostra 

valores mais elevados junto à aorta abdominal e às bifurcações da aorta e das ilíacas, 

nomeadamente em regime turbulento. Deste modo, conclui-se que, em ambos os regimes, 

estas zonas podem ficar sujeitas a efeitos anormais devido aos valores de IOTCP se 

aproximarem da gama de 0,3 – 0,5, responsáveis pelo desenvolvimento de doenças 

ateroscleróticas. As restantes regiões da artéria aparentam apresentar índices dentro dos 

padrões considerados normais (0,01 < IOTCP < 0,3). 

 Os índices MVTCP e MTCP apresentam uma distribuição uniforme nos dois regimes 

de escoamento. Os valores mais elevados destes índices são encontrados nas ilíacas externas 

e internas, com valores a atingir os 27 Pa, indicando que nestas regiões é propícia a formação 

de coágulos e ocorrência de tromboses. As bifurcações da aorta e algumas regiões das ilíacas 

comuns apresentam valores próximos de 7 Pa, indicando também uma inicial ocorrência de 

possíveis tromboses. As restantes regiões da artéria possuem valores compreendidos entre 1 

Pa e 7 Pa, classificados como saudáveis para a hemodinâmica. 

 O índice hemodinâmico TRP é o que mais se distingue entre ambos os regimes. As 

diferenças significativas são encontradas à entrada da aorta abdominal e nas bifurcações das 

artérias ilíacas. Estas zonas correspondem aos locais onde se registam os valores de IOTCP 

mais elevados e MVTCP mais reduzidos, ficando deste modo sujeitas ao desenvolvimento 

inicial de efeitos ateroscleróticos. Nas restantes zonas da artéria os valores de TRP 

permanecem reduzidos e constantes, indicando que a artéria não se encontra suscetível a 

fatores de risco, indicando tensões de corte normais exercidas pelo fluxo sanguíneo pulsado. 
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Figura 41 – Distribuição dos IH na artéria saudável, em regime laminar. 

  

TRP (Pa-1) (laminar) 
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Figura 42 – Distribuição dos IH na artéria saudável, em regime turbulento. 

  

TRP (Pa-1) (turbulento) 
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 A Figura 43 representa um esboço da artéria saudável com a identificação das zonas 

estudadas. As zonas 1, 3 e 5 marcadas a preto correspondem, respetivamente, às dimensões 

do comprimento da parede abdominal, das artérias ilíacas comuns e das artérias ilíacas 

externas e internas. As zonas 2B e 4B delimitadas a azul correspondem às bifurcações da aorta 

e ilíacas, respetivamente. As zonas 2A e 4A delimitadas a castanho agrupam uma maior área 

na vizinhança das bifurcações da aorta e ilíacas, respetivamente, de forma a avaliar com maior 

precisão os efeitos hemodinâmicos nas bifurcações da artéria. 

 

Figura 43 – Esboço da artéria saudável com as medidas das regiões bifurcadas. 

 

 

 5.4.1 Índices hemodinâmicos  

 

- Distribuição dos índices hemodinâmicos MVTCP e MTCP 

 

 Nas Figuras 44 a) e b) encontra-se a distribuição do índice MVTCP e na Figura 44 c) e 

d) a ditribuição do índice MTCP, ao longo da artéria saudável, em regime laminar e turbulento, 

respetivamente. Verifica-se que ambos os índices apresentados são bastante semelhantes em 

termos de distribuição. Pela análise destes gráficos averigua-se que, em geral, os valores mais 

elevados destes índices ocorrem na região das bifurcações ilíacas e ao longo das artérias ilíacas 

internas e externas (Z  ≥ 103 mm), com acumulação de pontos que chegam a valores de MTCP 

e MVTCP de 25 Pa, responsáveis por efeitos trombóticos. Valores intermédios, superiores a 

7 Pa são observados principalmente na bifurcação aórtica ( Z ~ 50 mm), indicando, deste 

mm 
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modo, que deve ser dada uma especial atenção a esta zona, visto os valores de MVTCP e 

MTCP se encontrarem no ponto de viragem do que é considerado normal. Uma reduzida 

acumulação de pontos, cerca de 30 % dos pontos pertencentes ao intervalo de Z (mm) = [0:43] 

é encontrada com valores entre 0 Pa e 0,4 Pa, o que indica que esta região se torna suscetível 

a efeitos relacionados com a aterosclerose, quando sujeita às condições de escoamento do 

presente estudo. No entanto, é ao nível da aorta abdominal e das artérias ilíacas comuns que 

mostra existir maior área (maior número de pontos) onde o fluxo tende a progredir com 

incidência de tensões de corte nas paredes consideradas normais ou saudáveis. 

 

 

- Distribuição do IOTCP 

 

 Nas Figuras 44 e) e f) está representada a distribuição do IOTCP ao longo do 

comprimento da artéria saudável, em regime laminar e turbulento, respetivamente. Verifica-

se que, uma vez mais, os índices apresentam uma distribuição muito uniforme entre os dois 

regimes. Os valores mais notórios deste índice (cerca de 0,2 % dos pontos com valores acima 

de 0,3) ocorrem em zonas onde existe uma maior tortuosidade e turbulência do fluxo, 

nomeadamente na zona das bifurcações ilíacas, onde se torna propício o desenvolvimento de 

mecanismos biológicos subjacentes à formação de placas ateroscleróticas. Cerca de 24 % e 

3 % dos pontos de IOTCP apresentam valores intermédios deste índice (0,1 – 0,3), localizados 

principalmente nas paredes da aorta abdominal (0 < Z (mm) < 40) e a montante das 

bifurcações ilíacas (90 < Z (mm) < 100), respetivamente, considerados saudáveis à 

hemodinâmica da artéria. No entanto, 80 % a 90 % dos pontos distribuídos por todas as zonas 

da artéria apresentam índices menores que 0,01, indicando o possível desenvolvimento de 

trombos. Cerca de 15 % dos pontos apresentam valores entre 0,01 – 0,1, intervalo este em que 

a sua classificação funcional é ainda desconhecida pela literatura, funcionando deste modo 

como uma zona de mudança/transição. O pico observado a cerca de 68 mm corresponde à 

zona de variação mais acentuada da curvatura da ilíaca comum esquerda. O pico a jusante das 

bifurcações das ilíacas (Z ~ 113 mm) está associado a elevadas tortuosidades da malha, à 

turbulência do fluxo devido à diminuição do diâmetro arterial com consequente aumento das 

tensões de corte nessas regiões.  
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- Distribuição do índice hemodinâmico TRP 

 

 Os valores mais elevados e distintos de TRP na artéria saudável são visíveis à entrada 

da artéria e nas bifurcações das ilíacas. Para o regime turbulento, os valores mais elevados de 

TRP são encontrados à entrada da artéria, ~ 40 Pa -1 e 23 Pa -1 para o escoamento do sangue 

com os modelos turbulento e laminar, respetivamente. Por outro lado, nas bifurcações das 

ilíacas encontram-se valores de ~ 18 Pa -1 para o modelo laminar e ~ 7 Pa -1 para o modelo 

turbulento. Este comportamento indica que a escolha do modelo de escoamento é 

determinante para uma correta avaliação do TRP em determinadas regiões da artéria. Apesar 

do índice TRP apresentar pontos com valores elevados na entrada da aorta e nas bifurcações 

ilíacas (~ 0,2 % dos pontos), esses valores representam apenas uma ínfima quantidade de 

pontos quando comparados com todos os pontos dispersos pela artéria. Deste modo, apenas 

se pode deduzir que as zonas da artéria com valores de TRP mais suscetíveis à aterosclerose 

são as bifurcações ilíacas, uma vez que são estas regiões que apresentam também maiores 

valores de IOTCP. 

 Em geral, as distribuições dos IH aqui apresentadas sugerem correlações entre eles na 

deteção de zonas propícias ao desenvolvimento de tromboses e efeitos ateroscleróticos, devido 

à anormal distribuição quantitativa dos índices na artéria em geral. 
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Figura 44 – Distribuição dos IH na artéria saudável, em regime laminar e regime turbulento. 
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 5.4.2 Relação entre os índices hemodinâmicos na artéria saudável 

 

 Nas Figuras 45 e 46 vê-se a disposição dos pontos, ao longo do eixo Z, dos índices 

MVTCP e MTCP na artéria saudável, em regime laminar e turbulento, respetivamente. 

 Conclui-se que os índices seguem uma distribuição bastante uniforme, existindo assim 

uma relação muito próxima de proporcionalidade direta entre ambos, Figuras 47 e 48. 

 

Figura 45 – Distribuição dos índices hemodinâmicos MVTCP (Pa) e MTCP 

(Pa) ao longo do eixo Z, em regime laminar. 

 

 

 

Figura 46 – Distribuição dos índices hemodinâmicos MVTCP (Pa) e MTCP 

(Pa) ao longo do eixo Z, em regime turbulento. 
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 As Figuras 47 e 48, como referido anteriormente, correspondem à relação dos índices 

MVTCP (Pa) e MTCP (Pa) em regime laminar e turbulento, respetivamente. Verifica-se que 

os índices seguem uma distribuição semelhante e proporcional entre si em ambos os regimes 

de escoamento.  

 

Figura 47 – MTCP (Pa) versus MVTCP (Pa), em regime 

laminar. 

 

 

 

 

Figura 48 – MTCP (Pa) versus MVTCP (Pa), em regime 

turbulento. 
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 As Figuras 49 e 50 correspondem à distribuição dos índices hemodinâmicos MVTCP e 

MTCP na artéria saudável, em função do regime de escoamento. Tendo como suporte o 

esboço arterial da Figura 43, optou-se por representar as zonas correspondentes às vizinhanças 

das bifurcações da aorta (zona 2A) e ilíacas (zona 4A), inclusive, uma vez que estas seriam as 

zonas onde se poderiam esperar maiores variações dos índices hemodinâmicos. Para comparar 

os resultados foram também representados os pontos para toda a artéria, representada por zona 

Z. 

 Na área correspondente à vizinhança da bifurcação aórtica inclusive, não se encontram 

pontos com índices abaixo de 0,4 Pa, o que permite deduzir que a zona não se encontra sujeita 

ao desenvolvimento de mecanismos ateroscleróticos. Cerca de 99 % dos pontos apresentam 

índices superiores a 0,4 Pa e inferiores a 7 Pa, uma faixa de valores que corresponde a números 

dentro dos limites normais destes índices. Assim, conclui-se que o escoamento na bifurcação 

da aorta ocorre de uma forma normal com valores de MVTCP e MTCP típicos de artérias 

saudáveis. 

 No entanto nas bifurcações ilíacas vê-se que existe um conjunto pequeno de pontos, 

inferior a 1 %, com índices de MVTCP inferiores a 0,4 Pa, indicando a presença de condições 

favoráveis à formação de placas ateroscleróticas. Ao contrário do que aconteceu com a 

bifurcação aórtica, em que 99 % dos pontos foram considerados “saudáveis”, apenas 17,1 % 

dos pontos de MVTCP e MTCP das bifurcações ilíacas se encaixam neste perfil. Cerca de 

82,9 % dos pontos ficam inseridos entre o intervalo de 7 Pa a 35 Pa, indicando que nessa zona 

ocorre o desenvolvimento de fenómenos relacionados com tromboses. Não se verificam 

pontos com valores de MVTCP superiores a 35 Pa, logo a artéria não se encontra sujeita a 

danos irreversíveis ao nível do endotélio (Malek et al., 1999).  

 De acordo com a Figura 51 correspondente ao IOTCP em regime turbulento versus 

regime laminar, conclui-se que existe uma relação muito próxima de proporcionalidade direta 

entre ambos os regimes. Nas zonas correspondentes às bifurcações da aorta e ilíacas a maioria 

dos pontos (~ 80 % a 90 %) são caracterizadores de IOTCP inferiores a 0,01, indicando que 

essas regiões estão suscetíveis a oscilação das tensões de corte nas paredes que podem 

provocar a ocorrência de tromboses. Cerca de 0,6 % dos pontos estão associados a fenómenos 

ateroscleróticos (> 0,3) e ~ 3 % a  23 % dos pontos possuem valores no intervalo (0,01 – 0,3). 

 A Figura 52 mostra o índice TRP em regime turbulento versus regime laminar. Os 

valores de TRP em regime laminar e em regime turbulento são bastante distintos. Tendo em 

conta que todos os pontos apresentam valores de IOTCP baixos, conclui-se que o índice 
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TRP apresentou também índices baixos em todas as zonas da artéria, uma vez que na 

literatura não existe informação suficiente para caracterizar quantitativamente o índice TRP. 

 

Figura 49 – MVTCP na artéria saudável – regime laminar versus regime turbulento. 

 

 

 

Figura 50 – MTCP na artéria saudável – regime laminar versus regime turbulento.  
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Figura 51 – IOTCP na artéria saudável – regime laminar versus 

regime turbulento. 

 

 

 

 

Figura 52 – TRP na artéria saudável – regime laminar versus 

regime turbulento. 
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 A média dos índices hemodinâmicos foi calculada nas cinco zonas da artéria, 

evidenciadas na Figura 53. As regiões em redor das bifurcações, unidas às bifurcações da aorta 

e ilíacas, representam, respetivamente, a zona 2 e a zona 4. Esta união foi realizada de modo 

a facilitar os cálculos dos valores médios dos IH. A partir desta divisão construiu-se a Tabela 

5, com os valores médios e os valores das diferenças relativas percentuais entre os regimes. 

Figura 53 – Esboço da divisão da artéria saudável em cinco zonas para o cálculo dos valores médios dos IH. 

 

 

 Da análise da Tabela 5 verifica-se que o valor médio do IOTCP mais elevado é obtido 

na aorta abdominal, zona 1. O valor médio dos índices MVTCP e MTCP mais elevado é 

registado ao nível da zona 5, nas artérias ilíacas internas e externas. O índice TRP apresenta 

também a média de valores mais elevada na região da aorta abdominal. O valor médio de 

IOTCP e TRP mais baixos são obtidos nas ilíacas internas e externas. No entanto, no caso dos 

índices MVTCP e MTCP, o valor médio mais reduzido é encontrado na região da aorta 

abdominal. Quando se procede à comparação dos diferentes regimes para o mesmo índice 

conclui-se que o IOTCP e o TRP apresentam os valores médios mais elevados em regime 

laminar, enquanto os índices MVTCP e MTCP mostram valores mais elevados em regime 

turbulento. A diferença relativa percentual do IOTCP entre o regime laminar e turbulento é 

significativa na região da bifurcação da aorta abdominal, sendo também, em geral, o índice 

com a diferença relativa percentual total mais elevada, cerca de 10,72 %. A diferença relativa 

percentual mais reduzida neste índice ocorre nas ilíacas internas e externas com 6,19 %. Os 

restantes índices, com exceção do IOTCP apresentam diferenças relativas percentuais totais 

mais baixas, inferiores a 3,85 %. Para o caso dos índices MVTCP e MTCP, o valor médio 

mais elevado da diferença relativa percentual é registado na aorta abdominal. No entanto, o 
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valor médio mais baixo para o MVTCP ocorre nas bifurcações ilíacas e para o MTCP na 

bifurcação aórtica. O valor médio da diferença relativa percentual de TRP mais alto é obtido 

na região das bifurcações ilíacas e o mais baixo encontra-se na zona das ilíacas externas e 

internas. 

 

Tabela 5 – Valores médios dos IH (IOTCP, MVTCP, MTCP e TRP) e diferença relativa percentual entre o 

regime laminar e turbulento (d %), nas diferentes zonas da artéria saudável. 

  
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Total 

Média 

 

Laminar 0,0637 0,0139 0,0124 0,0092 0,0019 0,0202 

IOTCP Turbulento 0,0583 0,0106 0,0113 0,0086 0,0018 0,0181 

 d (%) 8,47 23,74 8,87 6,32 6,19 10,72 

 Laminar 0,5689 2,5137 2,3092 9,3531 9,8281 4,9146 

MVTCP 

(Pa) 
Turbulento 0,5989 2,5460 2,3517 9,4637 9,9735 4,9867 

 d (%) 5,01 1,27 1,80 1,17 1,46 2,14 

 Laminar 0,6367 2,5562 2,3359 9,3883 9,8468 4,9528 

MTCP 

(Pa) 
Turbulento 0,6627 2,5762 2,3776 9,4923 9,9894 5,0198 

 d (%) 3,92 0,78 1,76 1,10 1,43 1,80 

 Laminar 2,2147 0,5384 0,5886 0,2286 0,1357 0,7419 

TRP (Pa-1) Turbulento 2,1260 0,5236 0,5593 0,2114 0,1356 0,7112 

 d (%) 4,01 2,73 4,97 7,52 0,04 3,85 
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5.5. Distribuição dos índices hemodinâmicos na artéria aneurismática 

 

 A distribuição dos índices hemodinâmicos baseados nas tensões de corte nas paredes da 

artéria aneurismática está ilustrada nas Figuras 54 e 55, em regime laminar e turbulento, 

respetivamente. 

 A distribuição dos IH, em geral, é semelhante em ambos os regimes. 

 O IOTCP mostra valores mais elevados na região onde foi inserido o aneurisma, com 

valores a aproximarem-se dos 0,5. Contudo, as restantes zonas aparentam apresentar em geral 

valores aceitáveis deste índice, tidos como normais (0,1 < IOTCP < 0,3) (Morbiducci et al., 

2010; Soulis et al., 2014).  

 Os valores mais elevados dos índices MVTCP e MTCP são encontrados na bifurcação 

da aorta e principalmente nas ilíacas externas e internas, com valores a atingir os 28 Pa, 

indicando a possibilidade de desenvolvimento de tromboses nessas regiões. As restantes zonas 

da artéria apresentam valores mais baixos, muitos deles classificados como valores normais 

para manter os vasos sanguíneos saudáveis (Malek et al., 1999). 

 O índice hemodinâmico TRP é o que mais se distingue entre ambos os regimes, tal como 

aconteceu durante o estudo da distribuição dos índices na artéria saudável. As diferenças mais 

significativas são encontradas na parede abdominal aórtica aneurismática, onde também se 

verificam os valores mais altos do IOTCP. Deste modo, esta região apresenta valores elevados 

de TRP, do qual podemos concluir que, o fluxo sanguíneo que escoa no aneurisma é 

fortemente influenciado pelas correntes de refluxo presentes no seu interior. Estas regiões 

estão acometidas a condições hemodinâmicas específicas que podem provocar lesões do 

endotélio, uma vez que os valores são muito elevados, ultrapassando os 200 Pa -1. Nas 

restantes regiões da artéria, o índice TRP apresenta-se distribuído de maneira semelhante em 

ambos os regimes, com valores considerados baixos, indicando tensões de corte normais, uma 

vez que os valores de IOTCP são também mais reduzidos a jusante da parede aneurismática. 
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Figura 54 – Distribuição dos IH na artéria aneurismática, em regime laminar. 
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Figura 55 – Distribuição dos IH na artéria aneurismática, em regime turbulento. 
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 À semelhança do que foi feito para o estudo na artéria saudável, os dados referentes à 

distribuição dos quatro índices hemodinâmicos na artéria aneurismática, em função de Z ao 

longo da artéria, foram também representados em gráficos. 

 Para representar à escala a distribuição dos índices foi criado um esboço da artéria aorta 

abdominal com um aneurisma (Figura 56), utilizando as mesmas dimensões da artéria 

saudável. O aneurisma idealizado foi acrescentado à artéria saudável. Mais uma vez, as zonas 

delimitadas a azul correspondem às bifurcações da aorta e ilíacas. As regiões a castanho 

agrupam uma maior área em redor das bifurcações, inclusive, de forma a avaliar com maior 

precisão os efeitos que se verificam nas zonas delimitadas pelas bifurcações. 

 

Figura 56 – Esboço da artéria aneurismática com as medidas das regiões bifurcadas. 

 

 

  5.5.1. Índices hemodinâmicos 

 

- Distribuição dos índices hemodinâmicos MVTCP e MTCP 

 

 Nas Figuras 57 a) e b) encontra-se a distribuição do índice MVTCP e na Figura 57 c) e 

d) a ditribuição do índice MTCP, ao longo da artéria aneurismática, em regime laminar e 

turbulento, respetivamente. Verifica-se que ambos os índices apresentam uma distribuição 

com comportamento similar à distribuição verificada no estudo da artéria saudável. As figuras 

também mostram que, em geral, os valores mais elevados ocorrem na região das bifurcações 

ilíacas e ao longo das artérias ilíacas internas e externas, com valores superiores a 25 Pa, 
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indicando que essas zonas estão sujeitas ao desenvolvimento de efeitos trombóticos (Malek et 

al., 1999). Valores intermédios, superiores a 7 Pa são encontrados principalmente na 

bifurcação aórtica (Z ~ 50 mm) e na parede abaixo do aneurisma (Z ~ 38 mm), indicando, 

deste modo, que deve ser dada uma especial atenção a esta zona, visto os valores de MVTCP 

e MTCP se encontrarem no limiar ou no ponto de viragem do que é considerado normal. Um 

pequeno conjunto de pontos apresenta valores no intervalo de 0 Pa a 0,4 Pa, essencialmente 

na parede da aorta abdominal, indicando que esta região se torna suscetível à formação de 

estenoses aórticas causadas por fenómenos ateroscleróticos (Malek et al., 1999).  

 

 

- Distribuição do IOTCP 

 

 Nas Figuras 57 e) e f) está representada a distribuição do índice oscilatório das tensões 

de corte nas paredes, ao longo do comprimento da artéria aneurismática, em regime laminar e 

turbulento, respetivamente. A região da aorta abdominal onde foi inserido o aneurisma 

apresenta valores de IOTCP mais elevados (~ 0,5). Estes valores indicam que essa zona está 

sujeita a grandes oscilações de TCP, o que pode levar à formação de efeitos ateroscleróticos, 

com turbulência do fluxo e consequente disfunção endotelial com possível formação de 

trombos (Morbiducci et al., 2010; Soulis et al., 2014). Todas estas condições podem promover 

o desenvolvimento de doenças vasculares devido ao bloqueio parcial ou total da artéria pelos 

TIL, como a aterosclerose, a isquemia ou o enfarte (Montanari, 2016). Verifica-se também 

que a bifurcação da aorta aneurismática apresenta valores mais elevados do IOTCP em 

comparação com a artéria saudável, devido ainda às alterações de fluxo que se verificam no 

interior do aneurisma e à saída do mesmo. As restantes zonas da artéria aneurismática a jusante 

da bifurcação aórtica potenciam valores de IOTCP semelhantes aos índices verificados na 

artéria saudável, o que permite concluir que as condições anormais do fluxo no interior do 

aneurisma pouco influenciam o fluxo sanguíneo à saída do mesmo. Os valores de IOTCP 

elevados nas regiões adjacentes às bifurcações ilíacas devem-se ao estreitamento da artéria 

devido à diminuição do diâmetro arterial. 
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- Distribuição do índice hemodinâmico TRP 

 

 As Figuras 57 g) e h) mostram a distribuição do índice TRP na artéria aneurismática, 

em regime laminar e turbulento, respetivamente. Verifica-se que tanto na artéria saudável 

como na artéria com aneurisma, os valores de TRP mais altos coincidem com as zonas onde 

se observam os valores mais elevados da distribuição do IOTCP. No entanto, é na parede 

abdominal aórtica (Z ~ 15 mm) que se verificam os valores mais elevados de TRP sugerindo 

que estas zonas são propícias ao desenvolvimento de efeitos ateroscleróticos. Estes elevados 

valores são caracterizados por um fluxo sanguíneo anormal devido à presença do aneurisma, 

o que leva ao aparecimento de tensões de corte instáveis nas paredes da artéria, com 

consequente estagnação e recirculação sanguínea que podem levar ao desenvolvimento de 

doenças vasculares, uma vez que o IOTCP nesta região também atinge valores 

consideravelmente elevados, ~ 0,5. 

 Em geral, as distribuições dos IH aqui apresentadas sugerem correlações entre eles na 

deteção de zonas de estagnação de fluxo anormal (índices elevados de TRP) e 

desenvolvimento de estenoses aórticas e outras doenças vasculares (índices elevados de 

IOTCP), nomeadamente na parede do aneurisma. Tal como aconteceu na artéria saudável, 

aqui também se verificam condições suscetíveis ao desenvolvimento de tromboses devido aos 

elevados valores dos índices de MVTCP e MTCP a jusante das bifurcações ilíacas e a cerca 

de 90 % dos pontos que caracterizam valores de IOTCP < 0,01. 
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Figura 57 – Distribuição dos IH na artéria aneurismática, em regime laminar e regime turbulento. 
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 5.5.2 Relação entre os índices hemodinâmicos na artéria aneurismática 

 

 As relações de MVTCP e MTCP em função dos regimes de escoamento, Figuras 58 e 

59, são bastante semelhantes entre si e em comparação com os mesmos índices, na artéria 

saudável. No entanto, verifica-se um maior número de pontos correspondentes à bifurcação 

da aorta (zona 2A) no caso da artéria aneurismática, uma vez que parte desta região é ainda 

ocupada pelo volume do aneurisma. O índice MVTCP apresenta alguns pontos abaixo de 0,4 

Pa, característicos do desenvolvimento de efeitos ateroscleróticos. O índice MTCP não 

apresenta pontos com valores inferiores a 0,4 Pa para as bifurcações da aorta e ilíacas, logo, 

não representa qualquer risco de desenvolvimento de aterosclerose. Neste caso, 99 % dos 

pontos da bifurcação aórtica apresentam índices normais, inferiores a 7 Pa. Cerca de 71,7 % 

dos pontos de MVTCP das bifurcações ilíacas concentram-se em valores superiores a 7 Pa, 

considerados valores anormais das tensões de corte. Os restantes 27,3 % concentram-se no 

intervalo de valores ditos normais. 

 A Figura 60 apresenta o IOTCP da artéria aneurismática. Quando comparado com a 

artéria saudável, observa-se que a distribuição dos pontos na artéria com aneurisma é mais 

dispersa, pontos menos coincidentes, existindo assim uma relação de menor 

proporcionalidade entre os dois regimes de escoamento. Tal como aconteceu na artéria 

saudável, todos os pontos da bifurcação aórtica e 99 % dos pontos da bifurcação ilíaca 

apresentam valores inferiores a 0,3. No entanto, 72 % e 90,3 % dos pontos da bifurcação 

aórtica e das bifurcações ilíacas, respetivamente, são caracterizados com índices de IOTCP 

inferiores a 0,01, sugerindo a suscetibilidade destas regiões ao desenvolvimento de trombos. 

 A Figura 61 mostra a distribuição do índice TRP. Verifica-se uma maior dispersão de 

pontos quando comparada com a artéria saudável. Os valores baixos de IOTCP nas 

bifurcações da artéria permitem deste modo concluir que o índice TRP apresenta também 

valores mais reduzidos nestas regiões, uma vez que os índices variam de uma forma direta. 

 A maior concentração de pontos na zona Z observável essencialmente a partir das 

Figuras 60 e 61 corresponde ao volume ocupado pelo aneurisma na aorta abdominal. A 

distribuição dos índices no aneurisma é muito irregular, uma vez que caracterizam o regime 

de escoamento como um fluxo anormal associado, muitas vezes, ao desenvolvimento de 

doenças vasculares. 
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Figura 58 – MVTCP na artéria aneurismática – regime laminar versus regime turbulento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – MTCP na artéria aneurismática – regime laminar versus regime turbulento. 
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Figura 60 – IOTCP na artéria aneurismática – regime laminar versus 

regime turbulento. 

 

 

Figura 61 – TRP na artéria aneurismática – regime laminar versus 

regime turbulento. 
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 A média dos IH para a artéria aneurismática foi determinada do mesmo modo que na 

artéria saudável, Figura 53. As zonas divididas fazem mais uma vez referência à divisão da 

artéria da Figura 43. A partir desta divisão construiu-se a Tabela 6, com os valores médios e 

os valores das diferenças relativas percentuais entre os regimes.  

 

 

Figura 62 – Esboço da divisão da artéria aneurismática em cinco zonas para o cálculo dos valores médios dos 

IH.  

 

Pela análise da Tabela 5 verificou-se que o valor médio de IOTCP mais baixo na artéria 

saudável foi registado ao nível das artérias ilíacas internas e externas. No entanto, na artéria 

aneurismática (Tabela 6) os valores mais baixos deste índice são observados também ao nível 

das bifurcações ilíacas. Como se verificou anteriormente pela Tabela 5, os valores médios de 

IOTCP e TRP foram mais elevados em regime laminar e os índices MVTCP e MTCP mais 

elevados foram encontrados em regime turbulento. Porém, na artéria aneurismática aconteceu 

o mesmo, salvo duas exceções, na bifurcação aórtica (Zona 2), em que o índice MTCP é mais 

elevado em laminar e o TRP mais elevado em turbulento. Mais uma vez, a diferença relativa 

percentual no IOTCP é a mais significativa na zona da bifurcação da aorta abdominal 

(~ 77,0 %), sendo também, em geral, o índice com a diferença relativa percentual total mais 

elevada, cerca de 28,55 %. No caso da artéria aneurismática, o valor médio do IOTCP mais 

baixo da diferença relativa percentual regista-se na aorta abdominal, aproximadamente 

10,47 %. Os restantes índices, com exceção do IOTCP apresentam diferenças relativas 

percentuais totais mais baixas, inferiores a 3,02 %. Os valores médios mais elevados da 

diferença relativa percentual de MVTCP e MTCP registam-se na aorta abdominal e na 

bifurcação aórtica, respetivamente. Os valores mais reduzidos em ambos os regimes 
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verificam-se nas bifurcações ilíacas. O valor médio da diferença relativa percentual de TRP 

mais elevado situa-se na bifurcação aórtica e o mais reduzido nas bifurcações ilíacas. 

 

Tabela 6 – Valores médios dos IH (IOTCP, MVTCP, MTCP e TRP) e diferença relativa percentual entre o 

regime laminar e turbulento (d %), nas diferentes zonas da artéria aneurismática. 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
Total 

Média 

 Laminar 0,1987 0,0081 0,0015 0,0004 0,0004 0,0418 

IOTCP Turbulento 0,1779 0,0018 0,0014 0,0003 0,0003 0,0363 

 d (%) 10,47 77,38 11,64 21,94 21,33 28,55 

 Laminar 0,3194 2,8526 2,2755 9,4656 9,9000 4,963 

MVTCP 

(Pa) 
Turbulento 0,3366 2,9030 2,3178 9,5580 10,0192 5,027 

 d (%) 5,12 1,73 1,82 0,97 1,19 2,17 

 Laminar 0,5680 3,2522 2,2850 9,4787 9,9133 5,100 

MTCP 

(Pa) 
Turbulento 0,5769 3,0018 2,3291 9,5805 10,0366 5,105 

 d (%) 1,54 7,70 1,89 1,06 1,23 2,68 

 Laminar 3,2255 0,3591 0,4427 0,1062 0,1018 0,847 

TRP (Pa-1) Turbulento 3,0420 0,3810 0,4347 0,1054 0,1008 0,813 

 d (%) 5,69 5,76 1,82 0,81 1,03 3,02 
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5.6. Distribuição dos índices hemodiâmicos na artéria saudável e aneurismática 

 

 Na Figura 63 pode-se verificar a relação existente entre o IOTCP e o índice MVTCP, 

em regime turbulento, para a artéria saudável. 

 Uma vez que toda a investigação se direciona particularmente para os efeitos 

hemodinâmicos nas bifurcações da artéria, foi avaliada a distribuição destes índices nas 

bifurcações e nas regiões a elas adjacentes, de forma a avaliar com mais pormenor os efeitos 

hemodinâmicos das tensões de corte nas paredes antes e depois das bifurcações. Para isso, 

teve-se como base a divisão da artéria construída na Figura 43 (zona 2A e 2B e zona 4A e 

4B). 

 Na zona 2A correspondente às regiões adjacentes à bifurcação aórtica, inclusive, não 

existe nenhum ponto associado à destruição hemática nem a valores de IOTCP superiores a 

0,3. Cerca de 76,6 % dos pontos possuem índices de IOTCP < 0,01, indicando possibilidade 

de desenvolver tromboses. 

 Na zona 2B correspondente à bifurcação aórtica existe uma grande concentração de 

pontos, cerca de 85,9 %, pertencentes ao intervalo IOTCP < 0,01. Todos os pontos 

correspondentes à bifurcação aórtica possuem valores de MVTCP saudáveis (0,4 Pa < 

MVTCP < 7 Pa). 

 A zona 4A corresponde às regiões adjacentes às bifurcações ilíacas, inclusive. Verifica-

se que existe uma distribuição mais ou menos equivalente entre os limiares referentes aos dois 

índices. Cerca de 1 % dos pontos promovem o desenvolvimento de estenoses aórticas 

(MVTCP < 0,4 Pa). A sua maioria, cerca de 82,9 % dos pontos ficam inseridos em zonas com 

7 Pa < MVTCP < 30 Pa, indicando deste modo que na região em redor das bifurcações íliacas 

é altamente considerável o aparecimento de coágulos sanguíneos relacionados com episódios 

trombóticos (Malek et al., 1999). Cerca de 17,1 % dos pontos caracterizam o índice MVTCP 

como normal. É importante também salientar que, apesar da baixa concentração de pontos, é 

a zona 4A que apresenta pontos em regiões com valores do IOTCP mais elevados, indicando 

deste modo maior susceptibilidade ao desenvolvimento de estenoses e placas ateroscleróticas 

que podem estar relacionadas com a turbulência do fluxo. Quanto ao IOTCP conclui-se que 

1 % dos pontos corresponde ao desenvolvimento de aterosclerose, 7,5 % a condições 

saudáveis e 91,9 % ao desenvolvimento de trombos. 

 A zona 4B restrita aos intervalos entre as duas bifurcações ilíacas apresenta valores de 

IOTCP muito reduzidos, 95,9 % dos pontos com índices inferiores a 0,01 e não apresenta 
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qualquer evidência para a possível formação de aterosclerose, uma vez que não se registam 

valores de MVTCP < 0,4 Pa e IOTCP > 0,3 (Malek et al., 1999). Na sua maioria, 85,6 % dos 

pontos da zona 4B estão colocados em zonas onde 7 Pa < MVTCP < 30 Pa, indicando assim 

que esta região é propícia ao desenvolvimento de tromboses. Os restantes 14,4 % são 

considerados valores normais dos índices hemodinâmicos. As restantes zonas da artéria (Zona 

Z) corresponde aos pontos que, neste caso, estão dispostos em regiões que não foram 

salientadas para o estudo (zonas 1, 3 e 5 da Figura 43). A maior quantidade de pontos dispersos 

nas restantes zonas da artéria caracterizam, na sua maioria, condições normais das tensões de 

corte na artéria devido aos valores dos IH se encontrarem, na sua maioria, dentro dos limites 

normais. 

 

    

Figura 63 – IOTCP versus MVTCP (Pa), para o regime turbulento na artéria saudável. 

 

 A Figura 64 representa a relação existente entre o IOTCP e o índice MVTCP, em regime 

turbulento, para a artéria aneurismática. 

 A zona 2A corresponde às regiões adjacentes à bifurcação aórtica, inclusive. Verifica-

se que 72 % dos pontos apresentam valores de IOTCP inferiores a 0,01 e 99 % dos pontos 

desta zona pertencem ao intervalo 0,4 Pa < MVTCP < 7 Pa, estando deste modo concentrados 

na gama saudável do índice MVTCP (Malek et al., 1999). 
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 Na zona 2B correspondente à bifurcação aórtica, 78 % dos pontos apresentam valores 

de IOTCP < 0,01 e 99 % dos pontos desta zona pertencem ao intervalo 0,4 Pa < MVTCP < 7 

Pa, condições idênticas às verificadas nas regiões adjacentes à bifurcação aórtica (Zona 2A). 

 A zona 4A correponde à zona rodeada por ambas as bifurcações ilíacas, inclusive. 

Verifica-se que 90,3 % dos pontos estão situados em zonas com valores de IOTCP < 0,01, 

9 % estão colocados em zonas saudáveis à artéria e 1 % em risco de desenvolver aterosclerose. 

A sua maioria, cerca de 71,7 % dos pontos, estão inseridos em zonas com 7 Pa < MVTCP < 

30 Pa, indicando deste modo que na região em redor das bifurcações íliacas, inclusive, é 

altamente considerável o aparecimento de tromboses. Cerca de 27,3 % dos pontos 

caracterizam o índice MVTCP como normal. Cerca de 2 % pode favorecer o desenvolvimento 

de placas ateroscleróticas (MVTCP < 0,4 Pa). Salienta-se também que é a zona 4A que 

apresenta pontos em regiões com valores de IOTCP mais elevados, ~ 0,5, indicando deste 

modo maior susceptibilidade ao desenvolvimento de estenoses e placas ateroscleróticas, o que 

deve estar relacionado com o facto de haver maior turbulência do fluxo devido à presença do 

aneurisma (Malek et al., 1999). 

 A zona 4B restrita aos intervalos entre as duas bifurcações ilíacas apresenta valores de 

IOTCP muito reduzidos, cerca de 93,9 % dos pontos são inferiores a 0,01 e, tendo em conta 

que não existem pontos com MVTCP < 0,4 Pa, conclui-se que esta poderá ser uma zona de 

formação de efeitos trombóticos, mas livre de desenvolver aterosclerose. Na sua maioria, 

80,9 % dos pontos registam nesta zona índices de 7 Pa < MVTCP < 30 Pa, indicando assim 

que esta região é muito favorável ao desenvolvimento de tromboses. Os restantes 18,9 % 

apresentam valores normais (0,4 Pa < MVTCP < 7 Pa). 

 A zona Z corresponde aos pontos que, neste caso, ficaram dispostos em regiões que não 

foram salientadas para o estudo (zonas 1, 3 e 5 da Figura 56). Importante referir que a grande 

acumulação de pontos com IOTCP superiores a 0,4 e MVTCP superiores a 20 Pa são pontos 

que fazem parte da composição do aneurisma e, por essa razão, não estão evidenciados a cor 

na Figura 64. São pontos que, devido à presença do aneurisma, caracterizaram o fluxo como 

instável e anormal.  

 Tanto na artéria saudável como aneurismática, não existiram condições favoráveis ao 

rompimento hemático. 
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Figura 64 – IOTCP versus MVTCP (Pa), para o regime turbulento na artéria aneurismática. 

 

 

 Analisando as Figuras 65 e 66, verifica-se que em toda a artéria, com exceção da aorta 

abdominal aneurismática, a percentagem de pontos com IOTCP < 0,01 é elevada, 

caracterizados como valores propícios ao desenvolvimento de trombos. Avaliando 

especificamente a zona da aorta abdominal, conclui-se que os valores de IOTCP < 0,01 

apresentam índices de ~33 % e ~9,5 % dos pontos na aorta saudável e aneurismática, 

respetivamente. Tal facto sugere que, nas condições estudadas, a aorta saudável é mais 

propensa à formação de trombos do que a aorta aneurismática, contudo deve-se ter em conta 

a particularidade do presente estudo em que o perfil da velocidade do sangue imposto como 

condição fronteira não corresponde a uma situação normal de repouso do paciente. No entanto, 

é a aorta abdominal aneurismática que se poderá tornar mais suscetível à disfunção endotelial, 

uma vez que é a zona que apresenta valores de IOTCP mais altos, superiores a 0,3. Deste 

modo, conclui-se que com exceção da aorta abdominal saudável, todas as zonas de ambas as 

artérias apresentam uma distribuição de valores anormais de IOTCP, principalmente as 

bifurcações arteriais e as artérias ilíacas externas e internas, pelo facto de se tratarem de zonas 

com elevada turbulência e maiores tortuosidades da parede. 

 Destas figuras retira-se a informação do facto de a aorta abdominal, nas duas artérias 

(saudável e aneurismática), ser a zona com maior variação dos valores de IOTCP. No entanto, 
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é a aorta abdominal aneurismática que se torna mais suscetível a doenças vasculares, visto que 

aproximadamente 30 % dos pontos apresentam limiares do IOTCP superiores a 0,3.  

.  

Figura 65 – Percentagem de pontos com valores de IOTCP nas diferentes zonas da 

artéria saudável, em regime turbulento. 

 

 

Figura 66 – Percentagem de pontos com valores de IOTCP nas diferentes zonas da 

artéria aneurismática, em regime turbulento. 

 

 Analisando as Figuras 67 e 68 relativas à distribuição do índice MVTCP, verifica-se que 

a aorta abdominal, mais uma vez, é a zona que apresenta maior probabilidade de vir a 

desenvolver problemas relacionados com a aterosclerose, devido à elevada percentagem de 

pontos de MVTCP < 0,4 Pa. Essa probabilidade tende a aumentar na artéria aneurismática 

devido à turbulência existente no interior do aneurisma. No entanto, a maior concentração de 
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pontos ainda é encontrada no intervalo de 0,4 Pa < MVTCP < 7 Pa, indicados como normais. 

Verifica-se que todas as regiões a jusante das bifurcações ilíacas, inclusive, estão sujeitas a 

potenciais fenómenos relacionados com tromboses, uma vez que possuem grande 

percentagem de pontos do índice MVTCP no intervalo de 7 Pa a 35 Pa. Tal facto poderá ter a 

ver com a turbulência do fluxo devido à diminuição do diâmetro arterial e também devido às 

turtuosidades das paredes da artéria. 

 

Figura 67 – Percentagem de pontos com valores de MVTCP nas diferentes zonas da 

artéria saudável em regime turbulento. 

 

 
 

Figura 68 – Percentagem de pontos com valores de MVTCP nas diferentes zonas da 

artéria aneurismática, em regime turbulento. 
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Da Tabela 7 conclui-se que a relação de linearidade dos índices IOTCP, MVTCP e 

MTCP entre os dois regimes de escoamento para ambas as artérias é considerada muito boa, 

apresentando uma correlação positiva muito forte, aproximando-se de uma correlação perfeita 

(p = 1). O índice TRP na artéria saudável regista um valor de correlação mais baixo, mas 

dentro do intervalo de uma correlação muito forte (superior a 0,90). Contudo, a relação de 

linearidade do índice TRP para a artéria aneurismática situa-se no intervalo de 0,70 a 0,90, o 

que significa que possui uma correlação forte positiva, apresentando assim uma relação menos 

linear do que os outros índices. 

Tabela 7 – Coeficiente de correlação de Pearson na artéria saudável e aneurismática. 

Coeficiente de Correlação de Pearson p (saudável) p (aneurisma) 

IOTCP (laminar) versus IOTCP (turbulento) 0,9951 0,9871 

MVTCP (laminar) versus MVTCP (turbulento) 0,9996 0,9998 

MTCP (laminar) versus MTCP (turbulento) 0,9996 0,9998 

TRP (laminar) versus TRP (turbulento) 0,9443 0,8713 
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Conclusões 

 

 A investigação apresentada nesta dissertação centra-se na caracterização da 

hemodinâmica na porção arterial que engloba a AAA infra-renal e as bifurcações da aorta 

abdominal e das ilíacas. A artéria foi reconstruída a partir de imagens médicas 2D obtidas por 

tomografia computacional de um paciente saudável. Neste estudo usaram-se duas geometrias 

da artéria; uma saudável reconstruída a partir de imagens médicas 2D e outra com um 

aneurisma idealizado, acrescentado na aorta abdominal. Para cada uma das artérias, saudável 

e aneurismática, foi simulada a hemodinâmica, durante um batimento cardíaco, em condições 

idênticas usando os modelos de escoamento em regime laminar e em regime turbulento 

(modelo de transição SST). Foram estudados os campos de velocidade, de pressões, de tensões 

de corte nas paredes da artéria e dos índices hemodinâmicos baseados nas tensões de corte nas 

paredes (MVTCP, MTCP, IOTCP e TRP). 

 Os batimentos cardíacos para o paciente em estudo têm um período de 0,63 s, o que 

corresponde a um estado do paciente com algum stresse. 

 Tendo em conta os valores mais elevados da velocidade média e das tensões de corte 

médias nas paredes da artéria saudável, capítulo 5, secções 5.2.1 e 5.2.3, respetivamente, 

conclui-se que a presença do aneurisma reduz em média o valor destes parâmetros 

hemodinâmicos, maioritariamente durante a fase sistólica, em ambas as simulações realizadas 

com os modelos de regime laminar e regime turbulento. 

 A análise pormenorizada dos valores médios dos índices hemodinâmicos nas diferentes 

zonas da artéria é determinante na avaliação e futura previsão de doenças cardiovasculares. 

No entanto deve-se ter em conta que os valores baixos das diferenças relativas percentuais, 

entre o regime laminar e turbulento, obtidos para os índices MVTCP, MTCP e TRP são da 

ordem de grandeza dos erros numéricos. No entanto, dos valores mais elevados das diferenças 

relativas percentuais do índice IOTCP, entre o regime laminar e turbulento, em ambos os 

modelos arteriais, infere-se que este índice é determinante na avaliação da propensão da artéria 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à hemodinâmica.  

 Verifica-se que a presença do aneurisma na aorta abdominal (zona 1) aumenta a 

probabilidade do desenvolvimento de efeitos ateroscleróticos nas paredes da artéria, uma vez 

que é a zona onde se encontra a maior oscilação das tensões de corte nas paredes e onde se 

encontra também a percentagem mais elevada do índice MVTCP. As artérias ilíacas externas 

e internas apresentam elevada possibilidade de vir a desenvolver trombos intraluminais de 
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acordo com a distribuição dos valores dos indices hemodinâmicos estudados. As restantes 

zonas da artéria apresentam valores normais para os indices.  

 A redução das velocidades e das tensões de corte médias nas paredes na artéria 

aneurismática está em concordância com o estudo de Caro et al., (1971). As zonas da artéria 

onde se verifica a redução da velocidade e das TCP manifestadas pela presença do aneurisma 

tornam-se suscetíveis ao desenvolvimento aterosclerótico responsável pela formação de 

placas e lesões arteriais que podem levar consequentemente à alteração das condições 

hemodinâmicas nesses locais. Estas condições são as principais causas associadas à rutura do 

aneurisma, de acordo com Boyd et al., (2015). 

 Em linha com a investigação de Malek et al., (1999), observou-se que a potencialidade 

para desenvolver placas de ateroma é mais elevada na aorta abdominal e nas bifurcações da 

artéria, zonas de elevada deformação endotelial e estreitamento arterial, devido ao 

desenvolvimento de baixas tensões de corte nas paredes e da existência de fluxo reverso. 
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Anexos 

 

A – Perfil parabólico que caracteriza a velocidade de entrada na artéria (código udf.c) 

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

/* vinlet_udf_.c */ 

/* UDFs for specifying time dependant velocity profile boundary condition */  

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

//Adapted from Carvalho (2017) 

//UTAD 

#include "udf.h"//file that contains definitions for define functions and fluent operations 

#define PI 3.141592654 

#define a0 0.214   

#define a1 0.09189   

#define b1 0.1413   

#define a2 -0.02074   

#define b2 0.1009   

#define a3 -0.03235   

#define b3 0.04416   

#define a4 -0.02584   

#define b4 0.01766   

#define a5 -0.01809   

#define b5 0.003941   

#define a6 -0.01183   

#define b6 -0.002809   

#define a7 -0.008345   

#define b7 -0.002293   

#define w 10.06   

DEFINE_PROFILE(inlet_velocity,th,i) 

{ 

  float p[3]; /* an array for the coordinates */ 

  float x,y,z; 

  face_t f;   /* f is a face thread index */ 

  float t= CURRENT_TIME; 

  begin_f_loop(f,th) 

  { 

                          F_CENTROID(p,f,th); 

                          x = p[0]; 

                          y = p[1]; 

                          z = p[2]; 

     F_PROFILE(f,th,i) = fabs(1.-(pow(x,2)+pow(y,2)+ 

pow(z,2))/(.0064172*.0064172))*(a0+a1*cos(t*w)+b1*sin(t*w)+a2*cos(2*t*w)+b2*sin(2*

t*w)+a3*cos(3*t*w)+b3*sin(3*t*w)+a4*cos(4*t*w)+b4*sin(4*t*w)+a5*cos(5*t*w)+b5*si

n(5*t*w)+a6*cos(6*t*w)+b6*sin(6*t*w)+a7*cos(7*t*w)+b7*sin(7*t*w)); 

  } 

end_f_loop(f,th); 

} 
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B -Função para calcular os índices hemodinâmicos MVTCP, MTCP, IOTCP e TRP 

nas artérias (código udf.c)  

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

/* AWSSV, TAWSS, OSI, RRT */ 

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

//UTAD 

#include "udf.h"//file that contains definitions for define functions and fluent operations 

 

#define domain_ID 1 

 

/* Initialize the UDM value to zero in complete domain */ 

DEFINE_INIT(meminit,domain) 

{ 

Thread *c_thread; 

cell_t c; 

 

thread_loop_c(c_thread,domain) 

{ 

begin_c_loop(c, c_thread) 

{ 

C_UDMI(c,c_thread,0)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,1)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,2)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,3)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,4)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,5)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,6)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,7)= 0; 

C_UDMI(c,c_thread,8)= 0; 

} 

end_c_loop(c, c_thread) 

} 

} 

 

/**********************************Zona 60********************************/ 

 

DEFINE_EXECUTE_AT_END(execute_at_end60) 

{ 

Domain *d; 

face_t f; 

real wall_shear_force, area; 

real A[ND_ND], WSS[ND_ND]; 

int Zone_ID=60; 

int n_time=N_TIME; 

 

Thread *t; 

d = Get_Domain(1); 

t=Lookup_Thread(d,Zone_ID); 
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begin_f_loop(f, t) 

 

{ 

F_AREA(A,f,t); 

area = NV_MAG(A); 

wall_shear_force = NV_MAG(F_STORAGE_R_N3V(f,t, SV_WALL_SHEAR)); 

F_UDMI(f,t,0)= wall_shear_force/area; 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),1)=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),1)+F_UDMI(

f,t,0); 

 

/* the following section stores the wall shear stress values in cells */ 

 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),2)=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),2)+F_STORA

GE_R_N3V(f,t, SV_WALL_SHEAR)[0]/area; 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),3)=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),3)+F_STORA

GE_R_N3V(f,t, SV_WALL_SHEAR)[1]/area; 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),4)=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),4)+F_STORA

GE_R_N3V(f,t, SV_WALL_SHEAR)[2]/area; 

 

/* the following section calculates the components of wall shear force */ 

 

WSS[0]=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),2); 

WSS[1]=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),3); 

WSS[2]=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),4); 

 

/* the following section calculates the OSI */ 

 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),5)= 0.5*(1-

NV_MAG(WSS)/C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),1)); 

 

/*  the following section calculates the AWSSV */ 

 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),6)=NV_MAG(WSS)/n_time; 

 

/*  the following section calculates the TAWSS */ 

 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),7)=C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),1)/n_time; 

 

/*  the following section calculates the RRT */ 

 

C_UDMI(F_C0(f,t),THREAD_T0(t),8)=n_time/NV_MAG(WSS); 

 

} 

end_f_loop(f, t) 

} 


