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RESUMO 

 

LEMOS, Bernardo Luiz Harry Diniz. Investigação do Escoamento no Dispositivo 

de Assistência Ventricular Pediátrico do InCor por Velocimetria de Imagem de 

Partículas Resolvida no Tempo. 2020. 225p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Mecânica de Energia e Fluidos) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

Todos os anos milhões de pessoas morrem devido às doenças cardiovasculares em 

todo o mundo. Uma delas é a insuficiência cardíaca, que consiste na incapacidade do 

coração em bombear o sangue para o corpo. Para uma parte dos acometidos por esta 

patologia, a solução consiste no transplante de coração. Entretanto, poucos órgãos 

estão disponíveis para transplante, o que produz uma lista de espera extensa e 

demorada. A fim de evitar a morte de pacientes durante a espera, os dispositivos de 

assistência ventricular (DAV) são implantados para suplementar a função do coração. 

Os DAVs não são biológicos e, portanto, precisam de constantes aprimoramentos 

para evitar danos ao sangue como, por exemplo, a formação de trombos e a hemólise. 

Os aprimoramentos são especialmente interessantes para o DAV pediátrico pois as 

crianças e adolescente que os utilizam estão em uma ampla faixa de idades, 

tamanhos e demandas corporais. Uma maneira de aperfeiçoar o DAVP está na 

investigação da fluidodinâmica do dispositivo. A aplicação da velocimetria de imagem 

de partículas (PIV), técnica óptica não invasiva, permite mensurar grandezas físicas 

do escoamento no interior do dispositivo, como campos de velocidade e tensões de 

cisalhamento instantâneos. Todavia, o PIV apresenta desvantagens causadas por 

fontes ruidosas, por exemplo: distorções, reflexões do laser e sombras causadas pela 

geometria complexa e pelo diafragma do DAVP pulsátil. Além de desenvolver uma 

metodologia para garantir a qualidade das medidas PIV, o objetivo deste trabalho é 

avaliar o funcionamento do DAVP do Instituto do Coração (InCor) em 70 batidas por 

minuto com dois ângulos de válvula de entrada, 0º e 30º, para avaliar a fluidodinâmica 

do DAVP e consequentemente a formação de trombos e a hemólise com o PIV 

resolvida no tempo. Os resultados apontaram para maior penetração do jato diastólico 

e lavagem do dispositivo quando a válvula de entrada esteve a 0º e menor 

regurgitação para a válvula a 30º. 

Palavras Chave: Dispositivo de Assistência Ventricular. Fluidodinâmica. Particle 

image velocimetry. 





 
 

ABSTRACT 

 

LEMOS, Bernardo Luiz Harry Diniz. Investigation of the Flow in the InCor Pediatric 

Ventricular Assist Device by Time Resolved Particle Image Velocimetry. 2019. 

225p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica de Energia e Fluidos) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Every year millions of people die from cardiovascular disease worldwide. One of these 

diseases is heart failure (HF), which is the inability of the heart to pump blood to the 

body. For a part of those affected by this pathology, the solution consists of heart 

transplantation. However, few organs are available for transplantation, which produces 

an extensive and lengthy waiting list. In order to prevent patient death while waiting, 

ventricular assist devices (VADs) are implanted to supplement heart function. VADs 

are not biological and therefore need constant improvement to prevent damage to the 

blood such as thrombus formation and hemolysis. The enhancements are especially 

interesting for pediatric VAD (PVAD) because the children and adolescents who use 

them are in a wide range of ages, sizes and body demands. One way to improve PVAD 

is by investigating the device's fluid dynamics. The application of particle image 

velocimetry (PIV), a non-invasive optical technique, allows the measurement of 

physical quantities of the flow within the device, such as instantaneous velocity fields 

and shear stresses. However, PIV has disadvantages caused by noisy sources, for 

example: distortions, laser reflections, and shadows caused by the complex geometry 

of pulsed DAVP diaphragm. In addition to developing a methodology to guarantee the 

quality of PIV measures, the objective of this work is to evaluate the functioning of the 

DAVP from Instituto do Coração (InCor) at 70 beats per minute with two inlet valve 

angles, 0º and 30º, to evaluate the fluid dynamics of PVAD and consequently thrombus 

formation and hemolysis with time-resolved PIV. The results shown better penetration 

of the diastolic jet and device washing when the inlet valve was at 0º and less 

regurgitation for the valve at 30º. 

 

Keywords: Ventricular Assist Device. Fluid dynamics. Particle image velocimetry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A função primária do sistema cardiovascular é bombear sangue para os órgãos 

e tecidos. Este sistema é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos, a saber, 

artérias e veias. O coração é constituído por duas bombas pulsáteis separadas, 

ambas de deslocamento positivo. O lado direito do coração, também conhecido como 

coração direito, é responsável por bombear o sangue para os pulmões onde a troca 

gasosa é realizada. Por outro lado, o coração esquerdo bombeia o sangue para o 

resto do corpo (HALL, 2016). 

O coração é uma máquina de mecânica perfeita, mas apesar disto, como 

muitos outros órgãos, está sujeito a doenças. As assim chamadas doenças 

cardiovasculares (DCV) representam um dos maiores problemas relacionados à 

saúde mundial. Por mais de 15 anos, as DCV lideram a classificação das causas de 

morte. Em 2016, das quase 57 milhões de pessoas que vieram a óbito no mundo, 

aproximadamente 18 milhões faleceram decorrentes de DCV, o que corresponde a 

31,4%. No Brasil, o número de mortes associadas à DCV foram 369 mil no ano de 

2016, o que corresponde a 27,9% do total (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

Os custos estimados do Sistema Único de Saúde (SUS) – reembolso da Agência 

Nacional de Saúde (ANS), com morbidade, mortalidade, previdência social e 

medicamentos – por DCV no ano de 2015 foi de 37,1 bilhões de reais, o que 

correspondia a 0,6% do produto interno bruto (PIB) do Brasil (SIQUEIRA, SIQUEIRA-

FILHO e LAND, 2017). 

Parte dos portadores de doenças cardíacas evolui para a insuficiência cardíaca 

(IC), que consiste na incapacidade do coração em bombear o sangue para o corpo, 

resultante “ [...] de qualquer disfunção cardíaca estrutural ou funcional que dificulta a 

ação do ventrículo em se preencher ou ejetar sangue” (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION apud SANTOS e BITTENCOURT, 2008). A grande maioria dos casos 

de IC se resolvem através de tratamento clínico seja com dieta ou com fármacos. Para 

casos mais graves, a solução seria o transplante de coração, todavia, o número de 

pacientes que necessitam de um coração é maior do que os órgãos disponíveis, 

inviabilizando a maioria dos transplantes demandados. Em 2018 estimava-se que 

1661 corações fossem transplantados, entretanto apenas 353 cirurgias foram 

realizadas, o que corresponde a 21% da necessidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2018). Além da quantidade insuficiente de órgãos, 
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o tempo na fila de espera é outro problema para os pacientes, que no Sistema Único 

de Saúde (SUS) pode levar até dez meses para receber um coração compatível 

(MARINHO, CARDOSO e ALMEIDA, 2010). Ademais, cerca de 25% dos pacientes 

falecem durante o período de espera do órgão (LIMA et al., 2010). 

Mesmo com tantas dificuldades, para muitos pacientes, a única solução é 

aguardar na fila do transplante. Porém, tendo em vista a gravidade do quadro faz-se 

necessário a assistência de um dispositivo de circulação mecânica para auxiliar ou 

substituir o bombeamento em um dos lados do coração. Dentre estes dispositivos 

destaca-se o dispositivo de assistência ventricular (DAV) que consiste em uma bomba 

de um deste três tipos: pulsátil, centrífuga ou axial. Geralmente, o DAV é aplicado no 

lado esquerdo, devido a maior força empregada neste lado, contudo, também pode 

ser instalado no lado direito ou em ambos os lados (TANG, OYER e MALLIDI, 2009). 

O DAV garante uma maior sobrevida ao paciente além de ser uma ponte para o 

transplante (bridge to transplant). Em alguns casos é uma ponte para a recuperação 

(bridge to recovery) ou terapia de destino. 

Os DAVs são opções viáveis para tratamento a curto e médio prazo nos 

pacientes adultos que sofrem com IC. No entanto, quando o foco muda para pacientes 

pediátricos, o desenvolvimento de DAVs é lento e apresenta problemas. Os 

dispositivos existentes apresentam formação de trombos, ou seja, coágulos entre 38% 

a 63% dos casos em pacientes infantis, enquanto a taxa em adultos é de 18% (WEISS 

et al., 2012). 

Ainda, quanto aos dispositivos de assistência ventricular pediátricos (DAVP) é 

importante destacar que existem menos opções e estas são menos eficazes em 

relação aos dispositivos para adultos. Isto se deve aos diferentes tamanhos corporais 

e devido a tal fato, existem poucos DAVs disponíveis no mercado, o que acarreta em 

incompatibilidades e taxas de bombeamento muito abaixo do necessário causando 

trombose, mesmo com DAVPs pequenos (BURKI e ADACHI, 2017). Aliado a este 

fator, existe a dificuldade em encontrar um órgão com dimensões compatíveis para a 

criança, exigindo uma maior confiabilidade do DAV. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) um DAV só será utilizado em pacientes 

após a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) que é o órgão verificador 

dos vários fatores de segurança e eficácia dos dispositivos. Um destes fatores é a 

taxa de destruição das hemácias, ou hemólise o que agrava o estado do paciente 

(GIARRA, 2009). Os grandes responsáveis pela hemólise são as tensões turbulenta 
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e de cisalhamento no sangue durante o funcionamento das bombas (JONES, 1995). 

Outro fator é a formação de trombos devido às alterações das condições reológicas e 

o contato com superfícies não biológicas. Isto resulta na ativação das plaquetas e 

consequentemente na ativação da cascata de coagulação. Neste caso, a tensão de 

cisalhamento desempenha um papel importante pois a hemólise ativa as plaquetas 

que causarão a trombose (KOLIOPOULOU et al., 2016). A hemólise e a trombose 

diminuem a expectativa de vida, portanto, qualquer DAV será testado a fim de 

determinar os valores das tensões produzidas no fluido e consequentemente a taxa 

de hemólise. 

As análises experimentais (in vitro ou in vivo em animais) e computacionais (in 

silico) são importantes pois apresentam os efeitos colaterais dos DAVs sem a 

necessidade de causar risco a um paciente. Após a análise destas adversidades 

pode-se desenvolver outro dispositivo ou aprimorá-lo. Por exemplo, Topper et al. 

(2014) estudou regiões de formação de trombos microscópicos por meio de 

experimentos com velocimetria por imagem de partículas (Particle Image Velocimetry 

– PIV). Por sua vez, Benk et al. (2011) realizou experimentos com imagens por 

ressonância magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI) para investigar 

diferentes condições de operação do DAV. Pode-se ainda avaliar as tensões e a 

turbulência em válvulas no DAV (LI et al., 2011). É importante ressaltar os trabalhos 

de Caimi et al. (2017) e Torner et al. (2018) que utilizaram a dinâmica dos fluidos 

computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD) para comparar os dados 

simulados com os dados experimentais do PIV e para analisar zonas com tensões de 

cisalhamento elevadas, respectivamente. 

Uma das formas de análise experimental do escoamento mais utilizada nos 

dispositivos é o PIV. A técnica PIV consiste na adição de partículas traçadoras, que 

devem acompanhar o escoamento do fluido. O fluido será iluminado por uma fonte 

laser que produz uma folha de luz, e uma câmera de alta velocidade gravará a luz 

refletida por estas partículas. Posteriormente, as imagens gravadas serão 

comparadas por um algoritmo que determinará os vetores e o campo de velocidade 

entre as imagens. O PIV possibilita a determinação de campos de velocidades em 

duas dimensões ou três dimensões. Algumas das técnicas de PIV podem ser 

resolvidas no tempo (time resolved ou TR-PIV), ou seja, as medições são realizadas 

com uma taxa de aquisição alta o suficiente para demonstrar a evolução dinâmica do 

fluxo (RAFFEL et al., 2018). 
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Os sistemas PIV utilizam os princípios ópticos, portanto, requerem um fluido e 

um objeto transparente. Os primeiros registros da aplicação PIV para obtenção de 

campos de velocidade no DAV, com acesso óptico, são do início dos anos 2000. Nesta 

mesma época, os estudos de cisalhamento na parede do dispositivo já demonstravam 

a capacidade do PIV de estimar estes valores (HOCHAREON et al., 2004). Todavia, 

a técnica PIV possui aspectos que podem aprimorar os resultados obtidos. No caso 

do DAV, as adversidades como distorções, espalhamento de luz, ausência de pré-

processamento dos dados, movimento do fluido tridimensional, movimento das 

partículas para fora do plano de interesse e a sombra do diafragma são ignorados por 

vários autores. Todas estas mazelas são importantes pois representam a realidade 

no espaço da imagem e geram problemas no momento da determinação correta do 

campo de velocidades. 

 

1.1 Objetivos 

 

A seguir serão apresentados os propósitos do presente trabalho, divididos em 

objetivo geral e objetivos específicos. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O propósito do presente trabalho é analisar as características do escoamento 

no dispositivo de assistência ventricular pediátrico (DAVP) desenvolvido pelo Instituto 

do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FM USP) por meio das velocidades e tensões e com isto 

avaliar a probabilidade de formação de trombos e da lise celular utilizando a 

velocimetria por imagem de partículas resolvida no tempo (TR-PIV). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

A fim de atingir o objetivo principal, os seguintes objetivos específicos serão 

realizados: 

 

a) Adaptar e desenvolver tecnologia de medição e análise de imagem que forneça 

resultados confiáveis; 
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b) Medição dos campos instantâneos de velocidade em três planos dentro do 

DAVP utilizando a técnica PIV, com as devidas correções; 

c) Cálculo dos campos de velocidade média; 

d) Cálculo dos campos médios de tensões a partir das velocidades medidas; 

e) Cálculo do tempo de permanência de uma partícula virtual no escoamento e 

das tensões a que ela esteve sujeita no percurso; 

f) Análise dos valores encontrados para as tensões de cisalhamento viscosas e 

turbulentas e suas relações com a formação de trombos e hemólise. 

 

1.2 Formulação do problema 

 

O número de crianças (0 a 14 anos) que faleceram no mundo em consequência 

de doenças cardiovasculares (DCV), muitas das quais decorrentes de insuficiência 

cardíaca (IC) vêm diminuindo ao longo dos dezesseis anos pesquisados (Figura 1) 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Porém, o número ainda é alarmante pois 

em 2016 quase 57 mil crianças faleceram de DCV, sendo aproximadamente 68% 

delas devido à IC. 

 

Figura 1 – Mortes de crianças no mundo por DCV no período de 16 anos 

 

Fonte: World Health Organization (2018). 

 

No Brasil, as estatísticas não são confiáveis, mas ainda assim os números 

também são alarmantes. No ano de 2016 o total de óbitos infantis devido a DCV foi 

de 1453 e dentro deste valor, 73,5% estão relacionados a IC (Figura 2). Estes dados 

refletem principalmente o baixo índice de transplantes cardíacos pediátricos (Figura 

3), que ainda é a melhor solução para a IC infantil. 
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Figura 2 – Número de mortes de crianças no Brasil por DCV em 2016 

 

Fonte: World Health Organization (2018). 

 

Figura 3 – Necessidade de Transplante de Coração (Ped.) no Brasil em 2018 

 

Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (2018). 

 

Para aumentar o tempo de vida dos pacientes que aguardam na fila de 

transplante, os médicos utilizam dispositivos de circulação mecânica. De acordo com 

Almond et al. nos Estados Unidos da América crianças com IC ficaram em média 40 

dias com um dispositivo de assistência ventricular pediátrico (DAVP), e a taxa de 

sobrevivência em um ano foi de 75%, sendo 64% transplantados posteriormente, 6% 

se recuperaram e não necessitaram de transplante e 5% aguardavam na fila para 

receber um órgão (ALMOND et al., 2013). 

Apesar dos avanços já alcançados, os DAVPs disponíveis ainda não são 

perfeitos por apresentarem problemas físicos, pois ainda provocam hemólise e/ou 

formação de trombos. Além disso há uma discrepância entre as opções existentes de 

DAVPs quando comparados aos DAVs para adultos. Como o DAVP deve funcionar 

numa ampla faixa etária, ou seja, de recém-nascido ao início da adolescência, o 
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dispositivo deve acompanhar as diferentes demandas de cada corpo, já que os 

adultos possuem um regime bem definido de demanda fisiológica. Estima-se que seis 

em cada um milhão de crianças que possuem uma cardiopatia necessitarão de um 

DAVP. Devido aos fatos citados e à demanda crescente, as universidades, instituições 

governamentais e setores da indústria estão pesquisando e desenvolvendo DAVPs 

para esta ampla faixa etária. (VANDERPLUYM, FYNN-THOMPSON e BLUME, 2014). 

Além dos problemas físicos propriamente ditos, há também os problemas 

relacionados à identificação destes, ou seja, a representação do escoamento 

investigado. Todas as técnicas empregadas nos estudos de fluidos apresentam certos 

inconvenientes. A velocimetria por imagem de partículas (Particle Image Velocimetry, 

PIV) é uma técnica óptica que permite a visualização de partículas em fluidos. Nesta 

técnica amplamente utilizada em DAVs, os inconvenientes podem ocorrer devido a 

limitações de planos passíveis de medição, às regiões sombreadas, aos altos 

deslocamentos e/ou baixa concentração de partículas e às interferências ópticas, 

como por exemplo, refração, reflexão, intensidade do laser e distorção causada pelo 

meio (CAIMI et al., 2017). Estes problemas geralmente produzem erros como valores 

aberrantes, também chamados de outliers, bem como regiões sem valores. No PIV 

isto se reflete nos vetores do campo de velocidades (ADRIAN e WESTERWEEL, 

2011). A Figura 4a apresenta os vetores espúrios observados por Ferrara (2005) em 

seu DAVP, já a Figura 4b as regiões sem vetores observados por Manning et al. (2008) 

em outra versão de DAV. 

 

Figura 4 – Problemas relacionados às estimativas PIV 

 

(a) Campo com falsos vetores e (b) regiões sem vetores. 
Fonte: Adaptado de Ferrara (2005) e Manning et al. (2008). 
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Pesquisas realizadas por Shinneeb, Bugg e Balachandar (2004), Masullo e 

Theunissen (2015), Lee, Yang e Yin (2017) propõem diferentes meios para remover 

os outliers, entretanto a detecção destes vetores com precisão é complexa. Esta 

dificuldade está relacionada aos tipos de vetores espúrios, sejam dispersos, sejam 

agrupados, além da intensidade da turbulência. Devido a este fato, deve-se testar qual 

a melhor maneira para remover os falsos vetores sem prejudicar o resultado do 

experimento. 

 

1.3 Divisão do trabalho 

 

Esta dissertação de mestrado foi organizada em cinco capítulos, de acordo com 

os assuntos, a saber: 

 

a) Capítulo 1: Introdução do tema; 

b) Capítulo 2: Desenvolvimento, o qual apresenta o estado da arte e as técnicas 

que serão utilizadas neste trabalho; 

c) Capítulo 3: Metodologia, explicações e justificativas adotadas neste trabalho 

acadêmico;  

d) Capítulo 4: Resultados e Discussão, explicados através do método utilizado; 

e) Capítulo 5: Conclusão, relatando toda a análise feita e uma crítica sobre todo o 

projeto. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo é apresentada a fisiologia do coração humano, as características 

do Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV), as tensões envolvidas no 

escoamento do DAV e os princípios da técnica de Velocimetria de Imagem de 

Partículas (PIV). 

 

2.1 O coração humano 

 

O coração é o órgão responsável pelo bombeamento de sangue para o corpo 

através dos vasos sanguíneos, compondo o sistema circulatório. O coração humano 

situa-se na cavidade torácica entre os pulmões. Possui dois lados cada qual com duas 

câmaras chamadas de átrios (superiores) e ventrículos (inferiores). As funções (Figura 

5) do átrio e do ventrículo são, respectivamente, levar sangue ao ventrículo através 

de um bombeamento fraco e impulsionar o sangue para o seu destino por um 

bombeamento forte (MOORE, DALLEY e AGUR, 2018). 

 

Figura 5 – Circulação sanguínea no coração 

 

AD: átrio direito; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo 
Fonte: Adaptado de Moore, Dalley e Agur (2017). 

 

Um ciclo cardíaco é definido pelos eventos necessários para um batimento do 

coração. Cada ciclo se inicia pela geração de um potencial elétrico que viaja dos átrios 

para os ventrículos. Desta forma, os átrios atuam como bombas primárias para os 

ventrículos que são a principal fonte de energia do sistema (HALL, 2016). 

Considerando o início do ciclo de bombeamento a partir das veias cava superior 

(Figura 6c) e inferior (Figura 6n), o sangue venoso, rico em dióxido de carbono (CO2) 

adentra o átrio direito (Figura 6f). O átrio direito então bombeia o sangue para o 
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ventrículo direito (Figura 6l). Entre as duas câmaras há uma válvula unidirecional 

chamada de válvula tricúspide (Figura 6j) cujo sentido de fluxo é do átrio para o 

ventrículo. Posteriormente, o ventrículo direito ejeta o sangue para os pulmões por 

meio das artérias pulmonares (Figura 6r). Novamente, há uma válvula para evitar o 

refluxo, chamada de válvula pulmonar (Figura 6t). Nos pulmões ocorre a troca gasosa 

e o sangue retorna ao coração através das veias pulmonares (Figura 6s). Neste 

retorno, o sangue adentra o átrio esquerdo (Figura 6u) que bombeia o sangue para o 

ventrículo esquerdo (Figura 6x). No meio das câmaras esquerdas há outra válvula 

unidirecional conhecida como válvula mitral ou bicúspide (Figura 6v). Finalmente o 

sangue é ejetado para o corpo após passar pela válvula unidirecional (Figura 6w) da 

artéria aorta (LABROSSE, 2019). Todas as partes constituintes do coração são 

apresentadas na Figura 6. 

 

Figura 6 – Anatomia interna do coração (corte frontal) 

 
Fonte: Adaptado de Labrosse (2019). 

 

Pelas veias, com exceção das veias pulmonares, circula o sangue venoso 

proveniente das outras partes do corpo. O sangue venoso é rico em gás dióxido de 

a) Artéria carótida comum esquerda

b) Tronco braquiocefálico

o) Aorta descendente

c) Veia cava superior

d) Tronco pulmonar

e) Artérias pulmonares direitas

f) Átrio direito

g) Músculos pectinatos

h) Veias pulmonares direitas

i) Fossa ovalis

j) Válvula tricúspide

k) Cordas tendinosas

l) Ventrículo direito

m) Trabéculas cárneas

n) Veia cava inferior

p) Artéria subclávia esquerda

q) Aorta

r) Artérias pulmonares esquerdas

s) Veias pulmonares esquerdas

t) Valvula pulmonar

u) Átrio esquerdo

v) Válvula mitral (bicúspide)

w) Válvula aórtica

x) Ventrículo esquerdo

y) Músculo papilar

z) Septo interventricular

α) Epicárdio

β) Endocárdio

γ) Miocárdio
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carbono (CO2) e é representado na Figura 6 pelas setas de cor azul. Nas artérias, 

excetuando-se as artérias pulmonares, corre o sangue arterial, rico em gás oxigênio 

(O2) e representado na Figura 6 pelas setas de cor vermelha. Nas veias pulmonares 

(Figura 6s) o sangue que circula é arterial e nas artérias pulmonares (Figura 6r) corre 

sangue venoso. A explicação para a utilização deste padrão de cores para os tipos de 

sangue está relacionada ao coeficiente de absorção na região espectral do vermelho 

de cada gás presente nas hemácias. Visto que o CO2 absorve mais a luz vermelha do 

que o O2 o sangue venoso apresenta uma coloração azulada ou arroxeada (KIENLE 

et al., 1996). O percurso do sangue partindo do ventrículo esquerdo, passando pelo 

corpo e retornando ao átrio direito é denominado circulação sistêmica. Por sua vez, o 

percurso do sangue que deixa o ventrículo direito, passa pelos pulmões e retorna ao 

átrio esquerdo é denominado circulação pulmonar. 

Os átrios possuem paredes finas e volume aproximado de 35 mL, com pouca 

variação durante o bombeamento. A máxima pressão atingida pelos átrios é 10 mmHg 

(AUNE et al. 2009). A pressão de ejeção é baixa pois a maior parte do sangue que 

adentra os átrios flui diretamente para os ventrículos. Por sua vez, os ventrículos 

possuem um volume diastólico final de aproximadamente 120 mL, ou seja, quando o 

músculo está relaxado. Após a contração este volume reduz para aproximadamente 

50 mL, que é nomeado volume sistólico (VS) final. As pressões de pico que os 

ventrículos direito e esquerdo atingem são 30 mmHg e 120 mmHg, respectivamente. 

A pressão é maior no lado esquerdo pois a perda de carga no percurso do sangue 

pelo corpo é maior (LABROSSE, 2019). 

No ciclo cardíaco, há dois períodos bem característicos, a sístole e a diástole. 

A primeira é o período de contração e a segunda é o período de relaxamento do 

musculo cardíaco. O diagrama de Wiggers (Figura 7), apresenta as curvas dos 

eventos que ocorrem durante um ciclo para o lado esquerdo do coração ao longo do 

tempo. A curva azul representa a mudanças de pressão no ventrículo esquerdo. Já as 

curvas vermelha e amarela apresentam, respectivamente, as variações de pressão 

na aorta e no átrio esquerdo. Por fim, a curva rosa mostra a variação volumétrica no 

ventrículo. A onda "a" corresponde à contração atrial, a onda "c" corresponde a um 

aumento na pressão da valva mitral para o átrio após o fechamento, e a onda "v" 

corresponde ao preenchimento atrial passivo. As linhas verticais pontilhadas 

representam as fases do ciclo. 
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Figura 7 – Diagrama de Wiggers 

 
Fonte: Adaptado de Hall (2016). 

 

No diagrama de pressão-volume do ventrículo esquerdo (Figura 8) a sístole 

inicia com o fechamento da válvula mitral e encerra com o fechamento da válvula 

aórtica.  

 

Figura 8 – Diagrama pressão-volume do ventrículo esquerdo 

 
Fonte: Adaptado de Fung (1984). 
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Após o fechamento da válvula mitral o volume do ventrículo não se altera, pois, 

a válvula aórtica também está fechada, portanto a pressão sobe num processo 

isovolumétrico (Figura 8A). Ao final do processo isovolumétrico a válvula aórtica se 

abre e ocorre a ejeção (Figura 8B). Terminada a ejeção, o volume e a pressão 

reduzem até atingir a curva de relação pressão-volume sistólica final e válvula aórtica 

fecha-se. Inicia-se a diástole e o ventrículo passa por um relaxamento isocórico 

(Figura 8C) até a pressão atingir um nível inferior à pressão do átrio. Neste instante a 

válvula mitral abre-se e ocorre o enchimento (Figura 8D) do ventrículo esquerdo que 

finaliza quando a pressão e o volume encontram com a curva de relação pressão-

volume diastólica final. 

Destas curvas pode-se extrair também a porcentagem de tempo gasto com a 

sístole e a diástole. No caso de uma frequência cardíaca de 75 batidas por minuto 

(bpm) a sístole corresponde a aproximadamente 40% do ciclo. A duração das demais 

fases do ciclo para 75 bpm é apresentada na Tabela 1. Na frequência de 130 bpm a 

sístole corresponde a 61% do ciclo (OCCHETTA et al. 2010). 

 

Tabela 1 – Durações das fases do ciclo cardíaco para 75 bpm 

Fase Duração (s) Duração (%) 

Contração isovolumétrica 0,05 6% 

Ejeção máxima 0,09 11% 

Ejeção reduzida 0,17 21% 

Total da sístole 0,31 39% 

Relaxamento isovolumétrico 0,08 10% 

Enchimento rápido 0,11 14% 

Diástase 0,19 24% 

Sístole atrial 0,11 14% 

Total da diástole 0,49 61% 

Total do ciclo 0,8 100% 

Fonte: Adaptado de Wiggers (1915) e Katz (2011). 

 

As curvas que relacionam a duração da sístole e a frequência cardíaca em 

adultos são apresentadas na Figura 9. Akhras e Rickards (1981), Rickards e Norman 

(1981), e Boudoulas et al. (1981) já afirmavam que a relação entre a duração da sístole 

(em milissegundos) e a frequência cardíaca era linear. 
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Figura 9 – Relação da duração da sístole pela frequência cardíaca em adultos 

 

 

A Figura 10 exibe as curvas da relação entre a duração da sístole, em 

porcentagem, e a frequência cardíaca para prematuros, recém-nascidos e crianças. 

Neste caso, as curvas não possuem valores tão próximos, pois a idade e o 

crescimento são fatores importantes. Harris et al. (1964) mediu os batimentos e a 

duração da sístole em bebês prematuros com menos de 2 kg, bebês com idade média 

de 2 dias e crianças com idade média de 8 anos. Spitaels et al. (1974) mediu em 

crianças com média de idade de 7 anos e área da superfície corporal (SC) média de 

0,87 m², Sarnari et al. (2009) mediu em crianças com médias de 6 anos, 0,85 m² e 26 

kg. 

 

Figura 10 – Relação da duração da sístole pela frequência cardíaca pediátrica 
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Em relação às características da bomba cardíaca, com o foco no ventrículo 

esquerdo, apresentam-se três parâmetros importantes: o volume sistólico, o débito 

cardíaco e a fração de ejeção. O volume sistólico, que representa a quantidade de 

volume deslocado, é encontrado pela diferença entre o volume diastólico e o volume 

sistólico. Portanto, o valor médio do volume sistólico em adultos é 70 mL (KATZ, 

2011). A vazão volumétrica, ou débito cardíaco é o produto do volume sistólico pela 

frequência cardíaca. Considerando-se uma frequência cardíaca normal de 72 batidas 

por minuto (bpm) o débito cardíaco resultante é 5 L/min. A fração de ejeção consiste 

na razão entre o volume sistólico e o volume diastólico final. Os valores usais de fração 

de ejeção são próximos a 66% (MACEIRA et al., 2006). 

 

2.1.1 A insuficiência cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é reconhecida desde a antiguidade. Por volta de 

1500 a.C. no Egito, há um relato registrado no papiro de Ebers sobre a IC. Da mesma 

forma, Hipócrates relatou na Grécia a IC por volta de 400 a.C. Desta forma, sabe-se 

que a IC é um problema que persiste por milênios na humanidade (MCDONAGH et 

al., 2011). 

Em 2017, estimou-se que 26 milhões de adultos ao redor do mundo sofriam 

com IC, números que poderiam considerá-la como uma pandemia. Nos Estados 

Unidos da América, a população com IC corresponde a 5,7 milhões de pessoas que 

produziram um custo total com a saúde de U$ 33 bilhões (SAVARESE e LUND, 2017). 

A IC, segundo Ponikowski et al. (2014) é definida como “[...] uma condição na 

qual o coração de uma pessoa não consegue bombear sangue suficiente para o corpo 

[...]”. As possíveis causas etiológicas da IC são agrupadas em: hipertensão, 

problemas cardíacos e pulmonares, infecções, estilo de vida e outras condições 

médicas. As causas e os fatores relacionados são apresentados na Figura 11. 

O coração possui uma capacidade extraordinária de adaptação e remodelagem 

às demandas do corpo. Por exemplo, um atleta de alto rendimento possui um coração 

maior e bradicárdico, ou seja, o músculo cardíaco adaptou-se para bombear mais 

sangue aumentando o débito cardíaco em uma frequência menor de batimentos, que 

consequentemente melhora a fração de ejeção (PRIOR e GERCHE, 2012). No 

entanto, se o músculo cardíaco perder esta capacidade ou a remodelagem persistir a 

longo prazo, ocorrerá a IC. 
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Figura 11 – Causas da insuficiência cardíaca geral 

 

Fonte: Adaptado de Ponikowski et al. (2014). 

 

A patofisiologia do coração afetado pela IC consiste na redução da força dos 

músculos na região dos ventrículos, e por consequência a cardiomegalia (Figura 12). 

 

Figura 12 – Fisiologia e patofisiologia de um coração 

 

(a) coração normal e (b) coração com IC 
Fonte: American Heart Association (2015). 

 

Por outro lado, a IC infantil difere da IC em adultos em muitos aspectos. Devido 

ao pequeno número de pesquisas, bem como o menor desenvolvimento de terapias 

para IC infantil, o tratamento das crianças é focado na experiência clínica e na 
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extrapolação de dados dos pacientes adultos para os infantis (JAYAPRASAD, 2016). 

As principais causas da IC pediátrica são: cardiopatias congênitas, débito cardíaco 

elevado, cardiomiopatias, arritmias e infecções (Figura 13). 

 

Figura 13 – Causas da insuficiência cardíaca pediátrica 

 

Fonte: Adapatado de Jayaprasad (2016) e Masarone et al. (2017). 

 

Dentre as cinco principais causas de insuficiência cardíaca infantil, pode-se 

destacar dois que apresentam a maior incidência. A primeira causa é a cardiopatia 

congênita que afeta 8‰ crian as nascidas o que corresponde entre 25% a 75% de 

todos os pacientes pediátricos com IC. A segunda causa mais incidente é a 

cardiomiopatia com 1,3 casos a cada 10000 bebês entre zero e um ano. Sabe-se que 

90% das crianças afetadas pela cardiomiopatia terão o agravante da dilatação do 

ventrículo, o que leva a um risco de morte em até cinco anos ou 31 a 46% de ser 

submetido a transplante cardíaco (TOWBIN et al., 2006). Além das duas primeiras 

causas mundiais de IC infantil, pode-se destacar no Brasil as IC causadas por doenças 

infecciosas. Nos Estados Unidos, 1% dos casos de IC infantil estavam relacionados 

ao vírus HIV, já no Brasil esta proporção é de 29,3% (DAS, 2018). 

Os tratamentos disponíveis para IC variam desde dietas e medicamentos até 

cirurgias e transplante. No caso dos transplantes, o número de doadores é inferior ao 

número de pacientes (Figura 14a). Em crianças a situação é pior, pois o tamanho do 

coração é um fator determinante (TJANG et al., 2008). Isto gera grandes filas e 

consequentemente o tempo de espera é longo, causando muitas mortes (Figura 14b). 
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Uma possível solução para as filas de espera pelo órgão, tanto em adultos quanto em 

crianças, é utilização de um DAV. Há três formas principais de uso para um DAV: 

ponte para o transplante, ponte para a recuperação ou terapia de destino. As pontes 

para o transplante ou recuperação mostraram-se muito eficazes ao longo dos anos de 

desenvolvimento dos dispositivos (JAKOVLJEVIC et al., 2017). Recentemente, o uso 

de dispositivos a longo prazo também apresentou bons resultados, o que pode 

aumentar o uso dos DAV como terapia de destino (RAJU et al., 2017). 

 

Figura 14 – Número de transplantes de coração e fila de espera 

 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (2018). 

 

2.2 Os dispositivos de assistência ventricular 

 

O dispositivo de assistência ventricular (DAV) é um equipamento 

eletromecânico cuja função é auxiliar a circulação cardíaca através de bombeamento 

de sangue. A Figura 15 apresenta três DAVs: Thoratec PVAD (Figura 15a), Thoratec 

HeartMate II (Figura 15b); HeartWare LVAD (Figura 15c). 
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Figura 15 – Exemplos de DAVs 

 

a) b) c) 
Fonte: Adaptado de Prinzing et al. (2016). 

 

Nos dispositivos pneumáticos o ar comprimido transfere a energia mecânica, 

em forma de pressão, para uma membrana (ou diafragma) que se move e por 

consequência transfere energia cinética para o sangue (Figura 16). No período de 

enchimento, o ar deixa câmara e a membrana recolhe-se no sentido do vácuo criado. 

Neste momento o sangue do ventrículo passa por uma válvula unidirecional na 

entrada da câmara de bombeamento do DAV. Após o enchimento da câmara de 

bombeamento, o ar comprimido adentra a câmara de ar e pressiona a membrana, 

aumentando a pressão do sistema e ejetando o sangue pela válvula unidirecional de 

saída em direção a veia aorta ou pulmonar (PIRBODAGHI et al., 2013). Portanto, o 

DAV pneumático reproduz mecanicamente a sístole e a diástole do coração biológico. 

 

Figura 16 – Mecanismo de funcionamento do DAV pneumático 

 

Fonte: Adaptado de Pirbodaghi et al. (2013). 
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Usualmente o DAV substitui a função do ventrículo esquerdo (Figura 17a), pois 

é este que realiza a maior força de bombeamento, mas também é implantado no lado 

direito (Figura 17b) ou em ambos os lados (Figura 17c). 

 

Figura 17 – Tipos de implantes de DAV 

 

Fonte: Adaptado de Burrato et al. (2017). 

 

O primeiro dispositivo de assistência ventricular (Figura 18) foi implantado em 

1963 quando o Dr. Domingo Santo Liotta, cirurgião cardíaco, o utilizou no ventrículo 

esquerdo de um paciente em choque cardiogênico. 

 

Figura 18 – DAV concebido por Liotta 

 

Fonte: Liotta (2002). 

 

Após o sucesso do primeiro DAV e reconhecendo que outros pacientes 

poderiam se beneficiar deste tipo de terapia, o Instituto Nacional de Coração Pulmões 

a) b) c)
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e Sangue dos Estados Unidos (National Heart, Lung, and Blood Institute – NHLBI) 

estabeleceu o programa para desenvolvimento de novos DAVs em 1975 (TANG, 

OYER e MALLIDI, 2009). 

Durante os anos 1970 e 1980 surgiram os DAVs que hoje são chamados de 

DAVs de primeira geração. As características principais destes dispositivos são: maior 

durabilidade, deslocamento positivo das bombas e o fluxo pulsátil (Figura 19). Testes 

clínicos mostraram que em 75% dos casos o paciente sobreviveu com o DAV até o 

transplante (TANG, OYER e MALLIDI, 2009). 

 

Figura 19 – DAV de primeira geração (pulsátil) 

 
Fonte: McDonagh et al. (2011). 

 

Em 1993 foi realizada a primeira cirurgia para implantação de um DAV na 

América Latina. O procedimento foi realizado no Instituto do Coração (InCor) em um 

paciente em estado terminal da doença de Chagas, no qual o DAV deu suporte à sua 

vida por cinco dias, até ser transplantado (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), 

2012). 

Também na década de 1990 o NHLBI abriu uma proposta para a criação de 

novos DAVs inovadores, cujo objetivo era melhorar a durabilidade e a capacidade de 

implantação. Surgiu neste momento a segunda geração de DAVs, caracterizada pelas 

bombas rotativas de fluxo axial (Figura 20), tamanho reduzido, ausência de válvulas 

e baixo ruído sonoro. Os DAVs de segunda geração apresentam desvantagens em 

relação ao DAVs de primeira geração, sendo elas a perfusão não pulsátil, eventos de 

sucção e sangramento gastrointestinal (TANG, OYER e MALLIDI, 2009). 
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Figura 20 – DAV de segunda geração (axial) 

 
Fonte: Adaptado de Baldwin et al. (2006). 

 

Por volta de 2010 surgiram os DAV de terceira geração, caracterizados por 

bombas centrífugas (Figura 21) e a ausência de rolamentos, que foram substituídos 

por ímãs. Acredita-se que sem rolamentos os dispositivos durem por mais tempo após 

o implante. Outro fator que pode beneficiar as bombas centrífugas é a curva de 

pressão por fluxo ser próxima ao linear o que permitiria menores rotações e 

consequentemente menos eventos de sucção (MCDONAGH et al., 2011). 

 

Figura 21 – DAV de terceira geração (centrífugo) 

 

Fonte: HearWare (2019). 

 

A Tabela 2 apresenta diversos DAVs de diferentes gerações com valores 

próximos de vazão com suas principais características construtivas. 
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Tabela 2 – Comparação de DAVs de diferentes gerações 

Nome Características 
Volume Deslocado 

(mL) 

Rotação 

(rpm) 

Vazão 

(L/min) 

Thoratec PVAD Pulsátil 65 – 7 

Jarvik 2000 Axial – 12000 7 

VentrAssist Centrífugo – 3000 6 

Fonte: Adaptado de Tang, Oyer e Mallidi (2009). 

 

O desenvolvimento de bombas rotativas de fluxo contínuo ocorreu de forma 

precipitada devido à falta de empenho da engenharia para com as bombas pulsáteis. 

Apesar da simplicidade das bombas rotativas, o corpo humano não está preparado 

para suportar tensões de cisalhamento constantes bem como tolerar a ausência de 

pulsos. A evolução das espécies favoreceu a evolução das bombas de deslocamento 

positivo com altas pressões e baixas tensões de cisalhamento (MOAZAMI et al., 

2015). Desde os tempos de Aristóteles (384 – 322 a.C.) e Avicena (980 – 1037 d.C.) 

os estudiosos pesquisam sobre o pulso do sistema cardiovascular. Entretanto, só 

recentemente o movimento pulsátil com suas tensões cíclicas foi compreendido. As 

células endoteliais do corpo atuam na regulação dos vasos sanguíneos, provocando 

a produção de componentes químicos ao receberem estímulos mecânicos. Este 

processo é denominado mecanotransdução. Sem o fluxo pulsátil não há a produção 

de óxido nítrico e assim sendo, não há vasodilatação suficiente no corpo (Barić, 2014). 

Portanto, desenvolvimentos futuros devem aprimorar os DAVs de primeira geração ou 

adicionar pulsos às bombas rotativas. Outras vantagens e desvantagens dos tipos de 

DAVs são apresentadas na Tabela 4. 

No que diz respeito aos DAV pediátricos (DAVP) o surgimento e utilização foi 

diferente. No início implantou-se DAVs de adultos em crianças com maior massa 

corporal, o que se mostrou efetivo. Em crianças maiores de 14 anos a sobrevida com 

um DAV estava na faixa de 90% dos casos, porém em crianças menores de 10 anos 

a probabilidade de sobrevivência era 38%. A partir deste momento viu-se a 

necessidade da criação de dispositivos específicos para as necessidades das 

crianças (STILLER, ADACHI e FRASER JR, 2013). 
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Tabela 3 – Comparação de DAVs de diferentes gerações 

Geração Vantagens Desvantagens 

1ª 

Pulsatilidade inerente e 

semelhante ao coração; 

Construção simples. 

Dimensões avantajadas; 

Alguns casos: 

Instalação paracorpórea e necessidade 

de ar comprimido 

2ª 
Dimensões compactas; 

Mobilidade para o paciente. 

Não possui pulsatilidade no escoamento 

pois são bombas cinéticas; 

Hemólise elevada; 

Construção complexa. 
3ª 

 

Em 2006, o NHLBI lançou um programa para pesquisa e desenvolvimento de 

dispositivos pediátricos para crianças de 2 a 25 kg. O maior desafio da construção de 

um dispositivo pediátrico é a adequação em uma ampla faixa de tamanhos de 

pacientes, do recém-nascido ao adolescente, e no uso prolongado o dispositivo deve 

adaptar-se à demanda do paciente em crescimento. Ademais, em oposição às 

necessidades de suporte ao ventrículo esquerdo na IC adulta, os pacientes infantis 

com IC apresentam uma maior probabilidade de falha no ventrículo direito ou em 

ambos. Logo, há uma preocupação maior na adequação física (Figura 22) de um 

dispositivo biventricular em uma cavidade torácica pequena (BALDWIN et al., 2006). 

 

Figura 22 – Disposição de um DAV em um bebê 

 

Fonte: Baldwin et al. (2006). 

 

Atualmente, a FDA aprovou o uso de nove tipos de DAVPs, apresentados na 
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Tabela 4, de todas as três gerações de dispositivos. Geralmente os DAVPs 

temporários são utilizados por dias ou semanas e os DAVPs de longo prazo são para 

pacientes que precisem de suporte mecânico por meses ou anos. 

 

Tabela 4 – DAVPs aprovados pela FDA 

 Dispositivos Restrições Tipos de suporte Bomba 

T
e

m
p

o
rá

ri
o

 Centrimag Nenhuma Uni/biventricular Centrífuga 

Rotaflow Nenhuma Uni/biventricular Centrífuga 

TandemHeart pVAD Não info. Univentricular Centrífuga 

Impella 2.5/5.0 Não info. Univentricular Axial 

L
o

n
g

o
 P

ra
z
o

 Berlin Heart EXCOR Peso > 3 kg Uni/biventricular Pulsátil 

HeartWare HVAD Peso ≥ 15 kg Uni/biventricular Centrífuga 

HeartMate II Peso ≥ 30 kg Univentricular Axial 

Syncardia Total Artificial Heart SC > 1,7 m² Biventricular Pulsátil 

SC é a superfície corporal. 
Fonte: Adaptado de VanderPluym, Fynn-Thompson e Blume (2014). 

 

Dentre os dispositivos apresentados, vale ressaltar o DAVP da Berlin Heart 

EXACOR. Este DAVP foi o único estudado prospectivamente em crianças e produziu 

uma gama de dispositivos com volumes sistólicos variados, para aplicações em 

pacientes com diferentes pesos (Figura 23) (VANDERPLUYM, FYNN-THOMPSON e 

BLUME, 2014).  

 

Figura 23 – Gama de DAVs da Berlin Heart EXACOR 

 

Fonte: Adaptado de Burki (2017), Fraser e Jaquiss (2013) e Berlin Heart (2018). 
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Além do EXACOR, o Impella 2.5/5.0 (Figura 24a) destaca-se por possuir 

tamanho reduzido e a implantação intravascular. Já o Syncardia Total Artificial Heart 

(Figura 24b) é o único coração totalmente artificial aplicado em casos extremos, como 

nos casos de doença cardíaca congênita, insuficiência valvular e arritmias intratáveis 

(VILLA e MORALES, 2017). 

A situação no Brasil é diferente da americana. A Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) lançou em 2016 uma diretriz sobre assistência circulatória 

mecânica permitindo o uso de seis dispositivos temporários e três para longo prazo, 

indicados na Tabela 5 (AYUB-FERREIRA et al., 2016). Nesta diretriz não há menção 

sobre os dispositivos pediátricos no Brasil. Porém, pode-se inferir que há um modelo 

liberado para o uso pediátrico, o Berlin Heart EXCOR, projetado exclusivamente para 

crianças. 

 

Tabela 5 – Dispositivos na diretriz de circulação mecânica da SBC 

 Dispositivo Tipo de bomba Suporte hemodinâmico 

T
e

m
p

o
rá

ri
o

 TandemHeart Centrífuga 4 L/min 

Impella 2.5/5.0 Axial 2,5 e 5,0 L/min 

CentriMag Centrífuga Até 8 a 10 L/min 

Berlin Heart EXCOR Pulsátil Até 8 L/min 

L
. 

P
ra

z
o

 HeartMate II* Axial Até 10 L/min 

Berlin Heart INCOR* Axial Até 7 L/min 

HeartWare* Centrífuga Até 10 L/min 

* aprovado pela ANVISA. Fonte: Adaptado de Ayub-Ferreira et al. (2016). 

 

Figura 24 – DAV intravascular e coração artificial 

 

Fonte: Adaptado de Food and Drug Administration (FDA) (2016) e VanderPluym, Fynn-
Thompson e Blume (2014). 
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2.3 Desafios tecnológicos nos DAVs: análise do escoamento interno 

 

Os dispositivos de assistência ventricular (DAVs) não apresentam 

biocompatibilidade total e desta maneira sua utilização pode causar problemas no 

corpo do paciente (TCHANTCHALEISHVILI et al., 2014). Os principais problemas 

associados ao uso do DAV são a hemólise, a trombose, seguidos por sangramento, 

infecções e falha no dispositivo. A trombose é um estado no qual a coagulação do 

sangue ocorre dentro dos vasos sanguíneos com potencial obstrução do fluxo (KEY, 

MAKRIS e LILLICRAP, 2017). Por sua vez, a hemólise, também chamada de 

hematólise, eritrólise ou eritrocitólise, é a destruição prematura das hemácias por 

rompimento da membrana das células (JAMESON et al., 2018). Por tratar-se de um 

método invasivo, as infecções ocorreriam em consequência de contaminações por 

agentes etiológicos diversos, seja pré, per ou pós cirúrgico. 

Na maioria das vezes, o DAV é instalado no lado esquerdo do coração (Figura 

17c), pois é o mais utilizado, uma vez que o lado direito do coração apresenta menor 

índice de problemas relacionados ao bombeamento para os pulmões. De qualquer 

forma, os dispositivos e os contratempos associados são os mesmos, o que muda é 

o local de aplicação (BURKI e ADACHI, 2017). 

O sangue bombeado por um dispositivo mecânico está sujeito a condições 

reológicas diferentes das encontradas no corpo humano e também há o contato com 

superfície não biológicas (plásticos e metais). Segundo Koliopoulou et al. (2016), este 

estado não natural resulta na ativação de plaquetas causando a trombose e na 

destruição de eritrócitos causando a hemólise. Devido ao tamanho dos DAVs 

pulsáteis, dificilmente ocorre uma trombose suficientemente grande para o bloqueio 

do fluxo. Entretanto, nos dispositivos mais modernos de fluxo contínuo a chance de 

trombose é maior, pois as bombas são menores (TCHANTCHALEISHVILI et al., 

2014). De toda maneira, tanto o deslocamento de um pequeno coágulo, por menor 

que seja, quanto uma baixa taxa de eritrócitos no paciente, podem trazer 

consequências severas à manutenção da vida. 

As causas de trombose e hemólise no DAV podem incluir: baixa 

anticoagulação, terapia antiplaquetária inadequada, ativação das plaquetas devido ao 

material do dispositivo ou tensão de cisalhamento elevada, diminuição do fluxo 

sanguíneo, infecção, inflamação, alta pressão na saída do DAV, e em alguns casos a 

hemorragias causadas pela síndrome de von Willebrand adquirida de forma 
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comórbida. Todos estes fatores são apresentados na Figura 25 (LINDENFELD e 

KEEBLER, 2015). 

 

Figura 25 – Fatores que podem causar trombose e hemólise no DAV 

 

Fonte: Adaptado de Stehlik, Johnson e Selzman (2015). 

 

Dentre estes inúmeros fatores, na engenharia de um DAV destacam-se os 

fatores mecânicos e os fenômenos físicos, por exemplo, a turbulência e as tensões 

de cisalhamento. Deutsch et al. (2006) relacionou o tempo de exposição com a tensão 

de cisalhamento e a hemólise em DAV em duas situações. Na primeira situação a 

destruição das células ocorreu em tempos maiores que 0,1 ms e com tensões 

próximas a 1000 Pa. Na segunda situação, a lise celular ocorre a 100 s com tensão 

na ordem de 150 Pa. Isto é preocupante na região próxima às válvulas do DAV (Figura 

26). 

 

Figura 26 – Taxa de cisalhamento na parede do DAV de 50 mL da Penn State 

 

Fonte: Adaptado de Hochareon (2003). 
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Um dos fatores desencadeantes da trombose seriam as zonas de estagnação 

que podem ser correlacionadas com as taxas de cisalhamento. Hochareon et al. 

(2004) apontou uma correlação entre o depósito de coágulos em DAV e regiões de 

fluxo sujeitas a uma taxa de cisalhamento menor que 200 s-1. Nanna et al. (2011) 

descreve um valor um pouco diferente: 500 s-1. A Figura 27b apresenta os valores da 

taxa de cisalhamento na parede do dispositivo em um ponto para diferentes tempos 

nos ciclos, para três frequências cardíacas medidos com PIV no plano a 5 mm da 

parede frontal do dispositivo, na região iii na direção da seta laranja (Figura 27a). 

Navitsky, Deutsch e Manning (2013) seguiram pelo mesmo caminho e pesquisaram a 

relação do formato da parede frontal com regiões de recirculação que provocariam as 

taxas de tensões de cisalhamento abaixo de 500 s-1. DAVs com domo (Figura 28a) e 

sem domo (Figura 28b) apresentaram tensões diferentes (Figura 28c). Em todos os 

casos referidos, os dispositivos utilizados eram pulsáteis. 

 

Figura 27 – Plano de medição PIV e taxas de tensão de cisalhamento 

 

D é diástole e S é sístole 
Fonte: Adaptado de Nanna et al. (2011). 
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Figura 28 – Modelos de DAVs e taxas de cisalhamento 

 
Fonte: Adaptado de Navitsky, Deutsch e Manning (2013). 

 

 

2.3.1 As tensões de cisalhamento 

 

Os três estados físicos básicos da matéria são: sólido, líquido e gasoso. No 

estudo da mecânica dos fluidos cria-se, por conveniência, um grupo com os líquidos 

e gases chamado de fluidos. As diferenças entre os fluidos e sólidos é justificável pela 

estrutura molecular e pelo movimento de partículas, mas uma definição relacionada à 

deformação exprime melhor esta diferença entre os estados físicos. Um fluido se 

deforma continuamente sob a ação de tensões de cisalhamento. Ao contrário de um 

sólido, que se deforma minimamente e atinge uma deformação máxima proporcional 

à tensão de cisalhamento. Portanto, nos sólidos a tensão de cisalhamento é 

proporcional à deformação e nos fluidos a tensão de cisalhamento é proporcional à 

taxa de deformação (GERHART, GERHART e HOCHSTEIN, 2016). As tensões (σ) 

são definidas matematicamente como uma força (F) atuando sobre uma área (A) (Eq. 

(1)). Se a componente da força for normal à superfície, a tensão é denominada normal. 

Caso a força, ou sua componente, seja tangencial à superfície, será denominada 

cisalhamento (Figura 29). 

 

 
𝜎 =

𝐹

𝐴
 (1) 

 

Face
Frontal

Face
Frontal

 egi o de flu o e aminada 

Tempo  ms)
T
a
 a

 d
e
  

is
a
lh

a
m

e
n
to

  
s

    
)

a) b) c)



65 
 

Figura 29 – Representação física das forças que atuam no fluido 

 

Fonte: Adaptado de Çengel e Cimbala (2017). 

 

Em fluidos, especialmente os que estão em repouso, a tensão normal é 

denominada pressão. Quando o fluido se move a tensão de cisalhamento deixa de 

ser nula e passa a ser proporcional à velocidade em cada posição do fluido (MOTT e 

UNTENER, 2015). 

Existem três tipos diferentes de tensões de cisalhamento utilizadas nos estudos 

de DAV. São elas: a tensão de cisalhamento viscosa, a tensão de cisalhamento de 

Reynolds, também chamada de tensão de cisalhamento turbulenta, e a tensão de 

cisalhamento viscosa turbulenta. Todas são discutidas nas subseções a seguir. 

 

2.3.1.1 Tensão de cisalhamento viscosa 

 

A tensão de cisalhamento viscosa ocorre em fluidos que se movem e estes 

fluidos são delimitados por uma ou mais superfícies. O cisalhamento viscoso consiste 

na deformação do fluido pela ação de uma força tangencial. A viscosidade, neste caso, 

atua como propriedade física resistente ao escoamento (ESCUDIER, 2017). Em um 

escoamento laminar unidirecional em um plano, a tensão de cisalhamento de um 

fluido newtoniano é dada por: 

 

 
𝜏 = 𝜇�̇� = 𝜇

𝑑𝑢

𝑑𝑦
 (2) 

 

Sendo τ a tensão de cisalhamento viscosa no plano xy, μ a viscosidade 

dinâmica do fluido, �̇� ou du/dy é a taxa de cisalhamento, u a velocidade no sentido de 

x (tangencial) e y é a distância entre a região de velocidade zero e a região onde 

Normal à superfíce

Força atuando
na área dA

Tangente à
superfície
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ocorre o cisalhamento (Figura 30). 

 

Figura 30 – Representação física da tensão de cisalhamento viscosa 

 

Fonte: Pump Fundamentals (2019). 

 

Para um escoamento bidirecional no plano, nomeia-se a tensão de 

cisalhamento viscosa como VSS (Viscous Shear Stress) e a Eq. (2) torna-se: 

 

 
𝑉𝑆𝑆 = 𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) (3) 

 

Sendo v a velocidade no eixo y, e ∂v/∂x é sua derivada parcial em relação a x. 

Nanna (2010) estimou a taxa de cisalhamento viscoso na parede do DAV em 

suas medições PIV utilizando a Eq. (2). O resultado desta estimativa é: 

 

 
�̇�𝑃𝐼𝑉 =

𝑑𝑢

𝑑𝑦
=

𝑢𝑡 − 𝑢𝑤

𝑦𝑡 − 𝑦𝑤
 (4) 

 

Em que ut é a componente de velocidade tangencial próxima a parede, uw é a 

velocidade na parede, yt é a distância entre ut e a parede e yw é a localização da 

parede. 

Para o cálculo, considerou-se que não há escorregamento na parede (uw = 0) 

e a parede estava na origem (yw = 0). Desta forma a Eq. (4) torna-se: 

 

 �̇�𝑃𝐼𝑉 =
𝑢𝑡

𝑦𝑡
 (5) 

 

Na mecânica dos fluidos, a camada limite exerce um papel fundamental, pois 

Superfície fixa (v = 0)

Força F

Superfície móvel

u

y
dy

dx
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separa a região do fluido que possui velocidade menor, próxima a uma parede, da 

região do escoamento desenvolvido, longe de uma parede (Figura 31). 

 

Figura 31 – Camada limite 

 

Fonte: Adaptado de Bergman e Lavine (2017). 

 

Dentro da camada limite que fica próxima à parede, a vorticidade está 

diretamente relacionada com a tensão de cisalhamento (KHERADVAR e 

PEDRIZZETTI, 2012). Sendo a vorticidade bidimensional dada por: 

 

 
�⃗⃗� = ∇ × v⃗ = (

𝜕

𝜕𝑥
,
𝜕

𝜕𝑦
) × (𝑢, 𝑣) =

𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
 (6) 

 

Em que �⃗⃗�  é o vetor vorticidade dada pelo rotacional (∇x) do campo de 

velocidades (v⃗ ) (Figura 32). A vorticidade é uma medida de rotação de uma partícula 

de fluido e no caso bidimensional, representa um campo de rotação escalar (GUO e 

LI, 2010). 

 

Figura 32 – Representação física da vorticidade 

 
Fonte: Adaptado de Rodwell (2009). 
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Todavia, a relação entre a vorticidade e a tensão de cisalhamento só é válida 

na parede (τw), ou seja, o escoamento deve ser considerado unidimensional e 

tangencial a parede. Portanto a relação entre a tensão e a vorticidade é dada por: 

 

 𝜏𝑤 = 𝜇𝜔 (7) 

 

Dentre os principais problemas da utilização da tensão de cisalhamento viscosa 

como estimativa para verificação de um DAV estão nas propriedades reológicas e ao 

tipo de escoamento que o fluido está sujeito. 

O sangue é considerado um fluido não newtoniano devido à presença das 

células vermelhas no fluido. Entretanto, o plasma sanguíneo é considerado um fluido 

newtoniano e em grandes vasos e cavidades, por exemplo, os átrios e ventrículos, o 

sangue comporta-se como um fluido newtoniano. Os motivos para tal comportamento 

estão na homogeneidade e nas altas taxas de cisalhamento encontradas nestas 

condições (SOCHI, 2013). 

Dentro do DAV o fluido comporta-se de maneira tridimensional devido ao 

movimento da membrana (BENK et al., 2011). Portanto a aplicação das equações uni 

e bidimensionais da tensão de cisalhamento viscosa não são suficientes para fornecer 

um valor adequado do escoamento. 

Outro fator também relacionado ao tipo de escoamento é a turbulência. A 

expansão repentina do fluxo na entrada da câmara do DAV pode causar um 

escoamento turbulento (AL-AZAWY, TURAN e REVELL, 2015). As equações 

apresentadas nesta seção não levam em consideração o efeito da turbulência dentro 

do DAV, logo, deixa-se de considerar um efeito que pode alterar os valores das 

tensões. 

Sabe-se que a hemólise pode ser causada pelo cisalhamento. Ao longo do 

tempo, buscou-se encontrar um valor bem definido que relacionasse o cisalhamento 

com a destruição das hemácias ou das plaquetas. Os limites para as tensões de 

cisalhamento viscosa pelo tempo de exposição do sangue nos dispositivos são 

apresentados na Figura 33 e Figura 34. Os autores citados na figura em questão, 

utilizaram métodos semelhantes ou diferentes e encontraram valores diversos nos 

limiares hemolíticos. Isto dificulta o trabalho dos engenheiros, no momento de 
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dimensionar e analisar corretamente um DAV (GIARRA, 2009). 

 

Figura 33 – Limites de VSS pelos tempos de exposição para hemácias 

 
Fonte: Adaptado de Day (2008). 

 

Figura 34 – Limites de VSS pelos tempos de exposição para plaquetas 

 

 

2.3.1.2 Tensões de Reynolds 

 

As tensões de Reynolds, também chamadas de tensões turbulentas, estão 

relacionadas ao regime de escoamento turbulento. A turbulência é caracterizada pelo 

fluxo instável, irregular, aleatório e caótico, ou seja, o movimento do fluido é 

imprevisível. Observa-se também a formação de estruturas coerentes como os 

turbilhões, também chamados de redemoinhos ou vórtices (POPE, 2000). Osborne 

Reynolds demonstrou em seus experimentos de 1883 e 1895 a relação entre o tipo 
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de fluxo a um parâmetro adimensional, mais tarde denominado número de Reynolds 

(Eq. (8)), além de outras importantes características da turbulência: a capacidade de 

transporte e mistura (Figura 35). 

 

Figura 35 – Regimes de escoamento 

 

Fonte: Adaptado de Reynolds (1883). 

 

 
𝑅𝑒 =

𝑢𝑐 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌

𝜇
=

𝑢𝑐 ∙ 𝐿

𝜈
 (8) 

 

Em que Re é o número de Reynolds, uc é a velocidade média característica do 

fluido, L é o comprimento característico do fluxo, ρ é a densidade do fluido e ν é a 

viscosidade cinemática do fluido. Considera-se uρ como as forças inerciais e μ/L como 

as forças viscosas. 

As tensões turbulentas estão relacionadas com a decomposição de Reynolds 

da velocidade. Em um plano, a decomposição torna-se: 

 

 𝑢 = �̅� + 𝑢′ (9) 

 

 𝑣 = �̅� + 𝑣′ (10) 

 

Em que u e v são as velocidades instantâneas medidas, �̅� e �̅� são as 

velocidades médias e u’ e v’ são as flutuações das velocidades, todos nas direções x 

e y respectivamente. A velocidade média é obtida pela média temporal e a flutuação 

é considerada o elemento turbulento. 

A partir da velocidade e da densidade do fluido, pode-se calcular a tensão 

normal de Reynolds (Reynolds Normal Stress – RNS) e a tensão de cisalhamento de 
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Reynolds (Reynolds Shear Stress – RSS) (BALDWIN et al., 1993). Desta forma: 

 

 
𝑅𝑁𝑆𝑥 = 𝜌𝑢′𝑢′ =

𝜌

𝑁
∑(𝑢′)2

𝑁

1

 (11) 

 

 
𝑅𝑁𝑆𝑦 = 𝜌𝑣′𝑣′ =

𝜌

𝑁
∑(𝑣′)2

𝑁

1

 (12) 

 

 
𝑅𝑆𝑆 = 𝜌𝑢′𝑣′ =

𝜌

𝑁
∑𝑢′𝑣′

𝑁

1

 (13) 

 

Em que N é o número de imagens ou pares de imagens de campos da amostra. 

Baldwin et al. (1993) utilizou um fluido viscoelástico análogo ao sangue com ρ = 1750 

kg/m³ e seguindo o mesmo princípio, Rowlands et al. (2018) utilizou um fluido de 

densidade ρ = 1720 kg/m³. 

Os valores de maior interesse para o dimensionamento e avaliação de um DAV 

são os valores máximos das tensões de Reynolds (ROWLANDS et al., 2018). De 

acordo com Baldwin et al. (1993), estes valores podem ser calculados pelas Equações 

(14) e (15): 

 

 

𝑅𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥 = √(
𝑅𝑁𝑆𝑥 − 𝑅𝑁𝑆𝑦

2
)
2

+ 𝑅𝑆𝑆2 (14) 

 

 
𝑅𝑁𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑅𝑁𝑆𝑥 + 𝑅𝑁𝑆𝑦

2
+ 𝑅𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥 (15) 

 

As tensões de Reynolds, por representarem a componente turbulenta do 

escoamento, possuem grande importância. Isto porque podem ser o fator responsável 

pelo trauma das hemácias. De acordo com a fenomenologia da turbulência o trauma 

dos eritrócitos está relacionado ao tamanho dos turbilhões, à tensão de cisalhamento 

turbulenta (RSS) e ao tempo de exposição que as células vermelhas permanecem 

nessas regiões (PINOTTI, 2000). Sabe-se que os DAV geram turbulência e os valores 
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das tensões de Reynolds são de grandezas maiores que as tensões de cisalhamento 

viscosas (ROWLANDS et al., 2018). 

Pode-se marcar os pontos para os limites das tensões de Reynolds em função 

tempo de exposição nos DAVs (Figura 36). Semelhante às tensões viscosas, os 

valores encontrados pelos autores citados na figura para o RSS estão distribuídos em 

uma ampla faixa. 

 

Figura 36 – Limites de RSS e tempos de exposição 

 
Fonte: Adaptado de Day (2008). 

 

As tensões de Reynolds não são tensões propriamente ditas, pois não exercem 

força em uma determinada área do fluido. Na realidade, as tensões de Reynolds são 

fluxos de momento decorrentes da turbulência (BRENNEN, 2016). Portanto, por não 

representar as ações físicas no fluido os valores encontrados não representam a 

realidade do escoamento. 

 

2.3.1.3 Tensão de cisalhamento viscosa turbulenta 

 

Uma alternativa para as tensões viscosas e de Reynolds é a tensão de 

cisalhamento viscosa turbulenta (Turbulent Viscous Shear Stress – TVSS). Neste 

caso, a TVSS engloba o termo viscoso e o termo turbulento, caracterizando totalmente 

o escoamento (JONES, 1995). Para aplicar a TVSS deve-se assumir a teoria 

estatística da turbulência proposta por Taylor (1935). Nesta teoria, propõe-se a 

isotropia da turbulência, ou seja, as propriedades estatísticas não variam nos pontos 
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do fluido com as transformações das coordenadas dos eixos. O conceito de 

homogeneidade foi acrescido posteriormente e garante que as translações arbitrárias 

das coordenadas dos eixos não alterarão as propriedades estatísticas (MONIN e 

YAGLOM, 1971). Outro acréscimo à teoria de Taylor foi o equilíbrio estatístico, ou 

seja, os valores médios da turbulência são independentes do tempo (BATCHELOR, 

1959). 

Com todas as considerações, a equação da TVSS para um escoamento 

bidimensional é dada por: 

 

 
𝑇𝑉𝑆𝑆 = 𝜇√𝑆𝑥𝑦𝑆𝑥𝑦 (16) 

 

Sendo Sxy a taxa de flutuação da tensão. 

Fluxos turbulentos são essencialmente dissipativos devido às tensões de 

cisalhamento viscosas, que estão relacionadas ao movimento do fluido. Com o 

movimento há a deformação, e pela lei de conservação da energia, a energia interna 

do fluido aumenta com a diminuição da energia cinética turbulenta do fluido 

(TENNEKES e LUMLEY, 1972). Surge assim a taxa de dissipação turbulenta (ε), 

parâmetro importante para dimensionamento do escoamento, calculado por: 

 

 𝜀 = 2
𝜇

𝜌
𝑆𝑥𝑦𝑆𝑥𝑦
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (17) 

 

Substituindo-se a Eq. (17) na Eq. (16) chega-se a: 

 

 
𝑇𝑉𝑆𝑆 = √

𝜌𝜇𝜀

2
 (18) 

 

Dentre todos os termos da Eq. (18), o termo da dissipação de energia turbulenta 

(ε) é o mais complexo de medir utilizando os as técnicas experimentais disponíveis 

pois o ε está relacionado aos menores turbilhões (YEN et al., 2014). O PIV apresenta 

limitações na resolução espacial de medição, ou seja, o equipamento é incapaz de 

medir várias escalas de turbulência ao mesmo tempo, especialmente as menores 

escalas. Uma solução para este problema é a utilização do método Large Eddy PIV 
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proposto por Sheng, Meng e Fox (2000). Este método é baseado nas ideias do Large 

Eddy Simulation (LES), um modelo CFD. No LES um dos objetivos é a redução do 

custo computacional baseado na filtragem das menores escalas nas equações de 

Navier-Stokes. Este filtro passa baixa pode ser uma média temporal ou espacial o que 

garante a resolução dos turbilhões das maiores escalas e a modelagem dos turbilhões 

das escalas ignoradas. Consequentemente, o método Large Eddy PIV é uma opção 

para o cálculo, pois este método pressupõe que não há a necessidade da medida PIV 

chegar nas menores escalas. As derivadas espaciais das velocidades são calculáveis 

e os demais termos fora das duas componentes resolvidas são aproximados sem que 

haja discrepância aos fenômenos observados (SHENG, MENG e FOX, 2000). 

Pela teoria de Kolmogorov (1941), a energia cinética turbulenta (Turbulent 

Kinect Energy – TKE) é a energia cinética média associada aos turbilhões de 

escoamento com número de Reynolds elevado. A TKE é gerada por um mecanismo 

de produção nas maiores escalas de turbulência. Posteriormente esta energia é 

transferida para as escalas menores que transferem para escalas ainda menores até 

ser dissipada pelo efeito viscoso, formando uma cascata. A maior escala de 

turbulência é conhecida como a escala integral (κl) e a menor escala é chamada de 

escala de Kolmogorov (κη) (POPE, 2000). Matematicamente a TKE, válida para um 

plano é exposta na Eq. (19). A Figura 37a exibe a cascata do espectro de energia de 

Kolmogorov e a Figura 37b exibe a TKE, ambas aplicadas ao LES e ao Large Eddy 

PIV. 

 

 
𝑇𝐾𝐸 =

1

2
((𝑢′)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + (𝑣′)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) (19) 

 

Figura 37 – Cascata de energia da turbulência 

 
Fonte: Adaptado de Davidson (2004) e Sheng, Meng e Fox (2000). 

 

Desta forma, as escalas resolvidas (do tamanho do grid) pela técnica PIV, irão 
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transferir a energia para as escalas não resolvidas, ou escalas sub-grid (sub-grid 

scales – SGS). Utilizando as Eq. (9) e (10) da decomposição das velocidades e 

aplicando o filtro passa baixa nas equações da continuidade e de Navier-Stokes para 

um fluido incompressível em um plano obtêm-se: 

 

 𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖
= 0 (20) 

 

 𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑢�̅�𝑢�̅�) = −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜇

𝜌

𝜕2𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
−

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 (21) 

 

Em que p̄ é a pressão média e τij é o tensor das tensões SGS e deve ser 

modelado. O tensor das tensões SGS é definido pela Eq. (29). 

 

 𝜏𝑖𝑗 = 𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑢�̅�𝑢�̅� (22) 

 

Multiplicando a Eq. (21) por ūi chega-se a: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝑇𝐾𝐸) + 𝑢�̅�

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑇𝐾𝐸) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(−�̅�𝑢�̅� +

𝜇

𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑇𝐾𝐸) − 𝜏𝑖𝑗𝑢�̅�) −

𝜇

𝜌

𝜕𝑢�̅�𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
+ 𝜏𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗

̅̅̅̅  (23) 

 

O termo 𝜏𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗
̅̅̅̅  é a dissipação no turbilhão e relaciona a TKE transportada das 

escalas resolvidas para o SGS, portanto: 

 

 𝜀 ≈ 〈𝜀𝑆𝐺𝑆〉 = −2〈𝜏𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗
̅̅̅̅ 〉 (24) 

 

Os chevrons indicam a média de conjunto e são a essência do método Large 

Eddy PIV. Entretanto, para obter o valor da taxa de dissipação ainda é necessário 

modelar o tensor das tensões SGS. Sheng, Meng e Fox (2000) propõem quatro 

alternativas para esta modelagem, a saber: o modelo de Smagorinsky, o modelo da 

similaridade, o modelo do gradiente e o modelo dinâmico. Devido às pequenas 

diferenças entre os resultados apresentados para os modelos no PIV, Li, Lo e Lu 

(2010), Yen et al. (2014) e Davis (2018) optaram pelo modelo de Smagorinsky (1963). 
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𝜏𝑖𝑗 = −𝐶𝑠

2𝛥2 |√2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅| 𝑆𝑖𝑗

̅̅̅̅  (25) 

 

Sendo Cs a constante de Smagorinsky, cujo valor é 0,17, Δ é a distância entre 

dois pontos medidos. 

Para um fluido incompressível com escoamento bidimensional, a taxa de 

flutuação da tensão está na escala resolvida, logo, seu cálculo é dado por: 

 

 
𝑆𝑥𝑦
̅̅ ̅̅ =

1

2
(
𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) (26) 

 

Para correlacionar a tensão de Reynolds e diminuir o custo computacional, a 

Eq. (18) da TVSS é reescrita como: 

 

 

𝑇𝑉𝑆𝑆 = √𝑅𝑆𝑆𝜇𝑆𝑥𝑦 = √𝑅𝑆𝑆
𝜇

2
(
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) = √𝑅𝑆𝑆

𝑉𝑆𝑆

2
 (27) 

 

2.3.2 Regiões de estagnação no DAV 

 

Nos dispositivos pediátricos podem ocorrer zonas de estagnação do fluido, 

devido à baixa velocidade encontrada em regiões do DAVP. Estas regiões de 

estagnação promovem a deposição de células sanguíneas danificadas e são mais 

propensas à adesão de plaquetas, desencadeando a formação de trombos, pois não 

há turbulência suficiente para movimentar as células (WEISS et al. 2012). Portanto, 

identificar e prevenir áreas de estagnação são importantes no desenvolvimento de um 

DAV (MANNING et al., 2008). 

Os métodos de identificação de regiões de estagnação em DAVs são baseados 

no conceito de ativação das plaquetas após o contato prolongado com um material 

não biológico, ou seja, baseiam-se no tempo. Este contato prolongado é modelado de 

duas maneiras distintas, ambas para facilitar o emprego das técnicas ópticas de 

medição, como a anemometria laser Doppler (Laser Doppler anemometry – LDA) e o 

PIV. A primeira técnica é chamada de volume da zona de estagnação (Volume of 

Stagnation Zone – VSZ) e relaciona o tempo de exposição à baixas velocidades no 
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DAV, principalmente em regiões próximas à parede. Para tanto, estipulou-se que 

velocidades abaixo de 0,01 m/s formariam trombos no dispositivo (OBIDOWSKI et al. 

2018). No PIV bidimensional a técnica VSZ resume-se a planos com áreas de 

estagnação que passam por filtros para excluir vetores ou áreas cujos valores de 

velocidade forem maiores que 0,01 m/s. 

Já a segunda modelagem consiste na avaliação da taxa de cisalhamento na 

parede dos DAVs. De acordo com Baldwin et al. (1994), um jato na diástole deve ser 

forte para produzir o fluxo rotacional característico do coração. Desta forma, Navitsky, 

Deutsch e Manning (2013) estipularam que taxas de cisalhamento abaixo de 500/s 

seriam as mais propensas à formação dos trombos em dispositivos feitos de 

poliuretano (HUBBELL e MCINTIRE, 1986). Após a obtenção dos campos de 

velocidades pela técnica PIV um algoritmo aplica a Eq. (5) nas imagens a fim de obter-

se os campos de taxa de cisalhamento. A Figura 38 apresenta a taxa de cisalhamento 

normalizada para o experimento de Navitsky, Deutsch e Manning (2013) obtida por 

PIV. A normalização foi feita baseada no valor de 500/s, portanto valores menores que 

este estão na faixa de -1 a 1. 

 

Figura 38 – Taxa de cisalhamento normalizada na parede de dois DAVs 

 

a) Diástole e b) Sístole dos modelos V1 e V2 de DAV na região de saída da bomba 
Fonte: Navitsky, Deutsch e Manning (2013). 

 

2.4 Velocimetria por imagens de partículas (PIV) 

 

A velocimetria por imagens de partículas (Particle Image Velocimetry – PIV) é 

uma técnica de medição quantitativa relativamente moderna. As bases do PIV 

surgiram no final do século XIX com o aparecimento da câmera fotográfica que 
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passava a registrar eventos em meio físico. O movimento dos fluidos era capturado 

pelas câmeras através de partículas adicionadas ao escoamento. Posteriormente as 

fotos eram comparadas na linha do tempo do experimento. Em 1904, Ludwig Prandtl 

adicionou partículas de hematita em seu canal d’água e fotografou diferentes modelos 

para estudar o escoamento (RAFFEL et al., 2018). Todavia, não era possível obter 

informações quantitativas. Com o avanço da tecnologia da computação e das 

câmeras, Adrian e Yao (1985) criaram o PIV como é conhecido hoje. 

A técnica PIV consiste na gravação de imagens do fluido com partículas 

traçadoras que são carregadas durante o escoamento. Para tanto, o experimento 

deve possuir acesso óptico para as câmeras e as partículas traçadores devem 

adequar-se ao fluido para não alterar as propriedades reológicas e não interferir na 

extração da velocidade. A região de interesse é então iluminada por um plano laser e 

a câmera geralmente é posicionada perpendicularmente à folha de luz (Figura 39). As 

partículas traçadoras espalham a luz no sensor do tipo CCD (charge-coupled device 

– dispositivo de carga acoplada) ou CMOS (complementary metal-oxide-

semiconductor – semicondutor de metal-óxido complementar) da câmera cujo foco 

está no plano iluminado (TROPEA, YARIN e FOSS, 2007). As imagens gravadas são 

transferidas para um computador onde são processadas. Com uma câmera, o PIV é 

capaz de determinar duas componentes de velocidade (2C) no plano (2D). Caso 

utilize-se duas ou mais câmeras, a técnica torna-se estereoscópica ou tomográfica, 

permitindo a obtenção de três componente de velocidade, no plano e campos 

completamente 3D, respectivamente (LYNCH, 2015). 

 

Figura 39 – Esquema da técnica PIV 

 

Fonte: Adaptado de Raffel et al. (2018). 
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2.4.1 Princípio de funcionamento PIV 

 

O princípio de funcionamento PIV 2D pode ser divido em seis etapas (Figura 

40). 

 

Figura 40 – Princípio de funcionamento PIV 2D 

 

 

No arranjo experimental, deve-se determinar qual partícula é mais adequada 

para representar corretamente o escoamento do fluido estudado, com densidade 

compatível e tamanho suficiente para representar as escalas de movimento desejadas 

ou permitidas. As partículas também devem espalhar a luz de forma eficiente, 

considerando-se o índice de refração do fluido (Figura 41a e b). Outra preocupação 

no arranjo experimental está no acesso óptico que não deve produzir distorções na 

imagem gravada. No que diz respeito à iluminação, os lasers mais utilizados são: 

lâmpadas de íons de argônio, Nd:YAG (granada de alumínio com ítrio dopada com 

neodímio) e Nd:YLF (fluoreto de lítio ítrio dopado com neodímio). Os sistemas com 

argônio são menos utilizados devido à baixa taxa repetição do laser. O Nd:YAG 

apresenta maiores energias por pulso que os demais tipos de lasers, e taxa de 

repetição, maior que o sistema com argônio. Todavia, o sistema com Nd:YLF 

apresenta a maior taxa de repetição, porém com menos energia que o Nd:YAG. A 
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óptica do laser é importante para produzir uma folha fina de luz na região de interesse. 

Além dos fatores já citados anteriormente, outros dois que possuem bastante 

relevância no arranjo experimental, o sincronizador e o computador. O primeiro 

controla os tempos de iluminação e gravação (Figura 41c) e o segundo envia os sinais 

e salva as imagens (HU, 2018). 

 

Figura 41 – Espalhamento de partículas e sincronização PIV 

 
a) Espalhamento de uma partícula de óleo de 1 μm  m   ; b) partícula de vidro de 10 μm  m 
água; c) exemplo de sincronização de laser e câmeras. Fonte: Adaptado de Raffel et al. (2018). 

 

O processo de calibração inicia com a fixação de um alvo de calibração no 

experimento, dentro da linha de visão, ou linha de visada (line of sight – LoS), da 

câmera (Figura 42a). Geralmente o alvo de calibração consiste em pontos com 

diâmetro conhecido distribuídos a distâncias pré-determinadas, tanto na vertical 

quanto na horizontal. O próximo passo da calibração consiste no ajuste do foco da 

lente (Figura 42b). O objetivo deste passo é evitar distorções causadas, por exemplo, 

pela mudança do índice de refração entre o ar e uma um cilindro de quartzo. O terceiro 

passo, ocorre no computador, com a identificação do alvo (Figura 42c). O quarto e 

último passo da calibração consiste na função de mapeamento do alvo, que 

correlaciona a medida real com as dimensões virtuais da imagem (Figura 42d). A título 

de exemplo, a distância entre dois pontos do alvo de calibração é 10 mm e na imagem, 

esta distância corresponde a 10 px. A informação espacial fornecida pela calibração 

será utilizada, após a gravação, para processar as imagens (ADRIAN e 

WESTERWEEL, 2011). 
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Figura 42 – Procedimentos para a calibração 

 
Fonte: Adaptado de Amaral (2017). 

 

Na gravação, grande parte dos experimentos PIV são gravados no modo 

double frame/single exposure (Figura 43), ou seja, um par de imagens gravadas em 

sequência. Neste caso, cada par de imagens é utilizado para determinar a velocidade. 

(RAFFEL et al. 2018). 

 

Figura 43 – Modo de gravação double frame/single exposure 

 
Fonte: Adaptado de Raffel et al. (2018). 

 

A resolução em PIV é definida como a relação entre dois espaços diferentes. 

Por exemplo, a relação entre o espaço físico e o espaço do tempo é denominada 

resolução temporal. No PIV existem três tipos principais de resolução: espacial, que 

se subdivide em sistema de imagem e sistema PIV; temporal e bit (Figura 44). A 

resolução espacial estabelece a conexão do espaço físico e do espaço da imagem. 

No sistema de imagem, a correlação ocorre entre as distâncias reais, fornecidas pela 

calibração, com as dimensões da imagem em pixels (px), ou vice-versa, 

proporcionando resoluções do tipo mm/px. Já a resolução espacial no sistema PIV 
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correlaciona um vetor velocidade com uma medida real ou medida na imagem. A título 

de exemplo, pode-se correlacionar um vetor velocidade com a janela de interrogação 

utilizada no processamento PIV, gerando uma resolução espacial em 1/px. Como 

mencionado anteriormente, a resolução temporal está associada ao espaço físico e 

ao tempo e usualmente é medida na frequência do escoamento e da gravação. Já a 

resolução bit correlaciona valores analógico com valores digitais, no caso do PIV, isto 

traduz-se como a intensidade de luz que chega ao sensor da câmera e como este 

sensor transforma esta informação em diferentes níveis. No caso de câmeras 

coloridas, a resolução bit também é a relação entre o espalhamento de luz e as cores. 

A resolução exigida para um experimento, seja ela qual for, pode ser muito maior que 

a resolução disponível no sistema. No caso de um escoamento turbulento a resolução 

temporal necessária para resolvê-lo pode estar muito aquém da frequência de 

gravação da câmera (ADRIAN e WESTERWEEL, 2011). 

 

Figura 44 – Tipos de resolução PIV 

 
 

O tipo de sensor da câmera, CCD ou CMOS, também influencia nas 

resoluções. Os sensores CMOS incorpora amplificadores, conversores analógico-

digital e muitas vezes processamento adicional, além de produzir menos calor. 

Geralmente os sensores CCD não possuem tais incorporações, mas não sofrem com 

o ruído estrutural presente nestes componentes. A câmeras mais antigas do tipo CCD 

possuem resoluções temporal muito menores quando comparadas às câmeras mais 

modernas CMOS. Entretanto, os sensores CCD apresentam resolução bit muito maior 

e resolução espacial ligeiramente maior que os sensores CMOS (RAFFEL et al. 2018). 

O pré-processamento PIV é utilizado para remover ruídos das imagens desde 
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o início dos anos 90 (REEVES, 1995). Ruído em PIV é tudo aquilo que está na 

imagem, mas não é partícula. Portanto, o pré-processamento remove o ruído para que 

apenas as partículas sejam utilizadas para determinar o campo de velocidade. Nesta 

etapa, pode-se corrigir a intensidade luminosa das imagens que varia ao decorrer do 

experimento, a presença de objetos estacionários no escoamento e a movimentação 

de objetos como bolhas, membranas, rotores, entre outros (COWEN e MONISMITH, 

1997). Entretanto, o pré-processamento não adiciona informações após a gravação 

do experimento, apenas remove ou reorganiza as informações já existentes e diminui 

o custo computacional da etapa seguinte (FINCHAM e SPEDDING, 1997). As 

correções se dão por meio de filtros digitais (HONKANEN e NOBACH, 2005) 

A Figura 45 retrata a intensidade de uma única partícula sem nenhum 

tratamento (Figura 45a), com pré-processamento por filtros digitais do tipo gaussiano 

(Figura 45b), valor eficaz (Root Mean Square – RMS) (Figura 45c) e Subtract Sliding 

Minimum (SSM) (Figura 45d), todos com tamanho de 3x3 pixels. O filtro gaussiano é 

utilizado para suavizar a partícula, mas não é capaz de remover a intensidade de 

fundo na imagem. Já o filtro RMS remove grande parte da iluminação de fundo e cria 

um pico de intensidade proeminente. O filtro SSM também remove o ruído de fundo 

de imagem, porém afeta a intensidade das partículas ao produzir um pico de 

intensidade mais largo (MOURA, 2017). 

 

Figura 45 – Intensidade de uma partícula com e sem pré-processamento 

 
Fonte: Adaptado de Moura (2017). 
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Na Figura 46, observa-se a aplicação do pré-processamento em uma imagem 

completa (Figura 46a). Inicialmente, o filtro digital detecta a borda (Figura 46b) por 

meio de gradientes na imagem e posteriormente remove o fundo (Figura 46c) de um 

objeto estacionário, através de um filtro mediano. 

 

Figura 46 – Exemplo de pré-processamento 

 
Fonte: Adaptado de Universidade de Aberdeen (2008). 

 

O processamento fornece os vetores e campos de velocidade e outras 

grandezas físicas relacionadas à velocidade (Figura 47), tudo isso mediante o uso de 

algoritmos (ADRIAN e WESTERWEEL, 2011). 

 

Figura 47 – Processamento de imagens PIV 

 
Fonte: Adaptado de Amaral (2017). 

 

O deslocamento das partículas no PIV habitualmente é estimado por um 

algoritmo baseado na correlação cruzada padrão (Standard Cross Correlation – SCC) 

de duas janelas de interrogação, que são regiões delimitadas dentro da imagem, de 

dois tempos consecutivos. Este cálculo possui alto custo computacional, logo, com o 

propósito de facilitar o cálculo e diminuir o tempo despendido, as imagens são 

submetidas à transformada rápida de Fourier (fast Fourier transform – FFT) que 

Imagem crua Detecção da borda Fundo removido

1º quadro (t)

2º quadro (t + dt)

Gravação Processamento PIV

Plano de correlação

Janelas de
interrogação Vetor

C
o

e
fic

ie
n

te
 d

e
 c

o
rre

la
ç
ã

o

C
o

e
fic

ie
n

te
 d

e
 c

o
rre

la
ç
ã

o



85 
 

converte as janelas de interrogação do domínio espacial para o domínio da frequência. 

Qualquer FFT produzirá uma imagem de números complexo, que se pode dividir em 

duas imagens: uma com a parte real (magnitude) e outra com a parte imaginária (fase) 

(GONZALEZ e WOODS, 2008). 

A correlação cruzada entre duas funções é equivalente ao produto escalar de 

suas transformadas de Fourier. Posteriormente, este produto passará por uma 

transformada inversa de Fourier (inverse Fourier Transform – IFT) para retornar ao 

domínio espacial e produzir o plano de correlação da SCC. A magnitude da imagem 

contém a maior parte da informação, porém, a fase é importante pois sem ela a 

reconstrução da imagem geraria um domínio espacial errado. O processo para realizar 

a SCC é apresentado na Figura 48. Os picos resultantes da SCC são os indicadores 

de melhor adequação à relação cruzada, sendo o maior pico o melhor resultado 

(BHATTACHARYA, CHARONKO e VLACHOS, 2018). 

 

Figura 48 – Processo para aplicação da correlação cruzada em PIV 

 
Fonte: Adaptado de Bhattacharya, Charonko e Vlachos (2018). 

 

O plano de correlação (R) da SCC representa todas as probabilidades de todas 

as correlações cruzadas possíveis entre quadros de imagens consecutivos (Figura 

49a). O maior pico no plano de correlação corresponde a maior probabilidade de 

deslocamento de partículas (RD, Figura 49d). É este pico que será utilizado para 

determinar o vetor velocidade (Figura 49e). Os outros picos de RD são outras 

probabilidades de deslocamento, que aparecem devido à problemas na gravação 

(Figura 49f). Já os demais picos são as somatórias das correlações média do fundo 

(RC, Figura 49b) e da correlação correspondente à flutuação aleatória (RF, Figura 49c), 
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ambos são considerados ruídos. Portanto, a equação (28) rege o plano de correlação. 

 

 𝑅 = 𝑅𝐶 + 𝑅𝐹 + 𝑅𝐷 (28) 

 

Figura 49 – Plano de correlação 

 
Fonte: Adaptado de Discetti e Ianiro (2017). 

 

As correções do pré-processamento impactam diretamente no plano de 

correlação. Por exemplo, a imagens normalizadas (Figura 50b) de um experimento 

PIV apresentam um pico mais estreito quando comparada à imagens originais (Figura 

50a) no momento do SCC. O pico produzido após o pré-processamento aumenta as 

possibilidades de detecção correta na correlação cruzada e diminui erros (DEEN et 

al., 2010). 

 

Figura 50 – Plano de correlação de imagens com e sem pré-processamento 

 
Fonte: Adaptado de Deen et al. (2010). 

 

O pós-processamento PIV comumente remove as disparidades observadas, 

suaviza e valida os vetores brutos, todos após a correlação cruzada. O pós-

processamento é, em vista disso, necessário antes de qualquer análise das 

informações fornecidas pelo PIV (GARCIA, 2011). Na Figura 51 têm-se um exemplo 

de pós-processamento de um modelo ventricular esquerdo, com sua respectiva 

imagem bruta (Figura 51a), campos pós-processados (Figura 51b) e resíduos com os 
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vetores espúrios (Figura 51c). 

 

Figura 51 – Exemplos de pós-processamento 

 
Fonte: Adaptado de Garcia (2011). 

 

Os campos de velocidade sem ruídos apresentam coerência espacial pois seus 

vetores possuem tamanhos condizentes com a janela de interrogação e com as 

janelas vizinhas. O ruído, presente nas medidas reais, gera vetores espúrios que 

interferem nesta coerência espacial e uma das maneiras para diminuir o seu efeito 

nos campos de velocidade consiste na aplicação de filtros espaciais locais e/ou 

globais. A mesma abordagem é válida para a coerência temporal. A grande vantagem 

dos filtros espaciais e temporais consiste na simplicidade de implantação, no entanto, 

grupos de vetores falsos podem permanecer após a aplicação dos filtros 

(SCIACCHITANO, 2014). 

O PIV possui desvantagens em relação às técnicas mais simples de medição 

de velocidade como anemômetros e tubos de Pitot como o alto preço dos 

equipamentos necessários à medição. Entretanto, a grande vantagem do PIV sobre 

os demais é a não intrusão do equipamento no fluxo. Ademais, o PIV trouxe aos 

e perimentalistas a capacidade de determinar o gradiente de velocidade ∂u ∂ , gra as 

às câmeras de alta velocidade. Isto permitiu medições de fenômenos transientes, 

como a turbulência. Estruturas de fluxo antes invisíveis às demais técnicas passaram 

a ser vistas de forma quantitativa, iniciando um novo olhar à turbulência. Outro ponto 

positivo para o PIV é a medição de um plano ou volume velocidades 

instantaneamente, ao contrário do anemômetro de fio quente e dos sistemas LDA que 

realizam medidas pontuais (TROPEA, YARIN e FOSS, 2007). 

 

2.4.2 Medidas resolvidas no tempo 

 

O termo PIV resolvido no tempo (time-resolved particle image velocimetry, TR-
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PIV) foi cunhado pela primeira vez por Vogel e Lauterborn (1988), pouco anos após o 

surgimento do PIV. A ideia era unir os campos de velocidade obtidos pelo PIV com a 

evolução temporal obtida pela velocimetria laser (laser Doppler anemometry, LDA). 

Para tanto, Vogel e Lauterborn (1988) montaram uma câmera com tambor rotativo e 

um obturador óptico-acústico no facho laser, permitindo a gravação de imagens a 10 

kHz. Como resultado, obtiveram as velocidades em torno das bolhas de cavitação na 

faixa de 2 a 30 m/s (Figura 52). 

 

Figura 52 – Evolução temporal das velocidades de uma bolha de cavitação 

 
Evolução temporal no sentido de a) a d) 

Fonte: Vogel e Lauterborn (1988). 

 

Atualmente, define-se o TR-PIV como um subtipo de medição PIV em que a 

aquisição das imagens ocorre em uma taxa próxima à escala de tempo das flutuações 

que ocorrem no fluxo medido. Isto possibilita a análise espacial e temporal (ou da 

frequência) do movimento do fluido (LYNCH, 2015). As câmeras mecânicas ficaram 

no passado, e foram substituídas pelas câmeras digitais de alta velocidade com 

sensores CMOS. Da mesma forma, os lasers baseados em lâmpadas foram 

substituídos por lasers com tecnologia de estado sólido de alta repetição 

(SCIACCHITANO, SCARANO e WIENEKE, 2012). 

A regra para definir o que é considerado resolvido no tempo ou não se baseia 

no teorema de amostragem de Nyquist–Shannon (LYNCH, PRÖBSTING e 

SCARANO, 2014). Em processamento de sinais, o teorema da amostragem 

estabelece a ligação entre os sinais contínuos e os sinais discretos no tempo. De 

acordo com esse teorema, a taxa de amostragem, apesar de discreta, deve ser 
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suficiente para capturar todas as informações de um sinal (SHANNON, 1998). 

A capacidade de correlacionar o espaço e o tempo permite a observação e 

quantificação de estruturas coerentes em escoamentos medidos com o TR-PIV. Além 

disso, a alta taxa de aquisição permite classificar as frequências dominantes nas 

flutuações da velocidade. Em ambos os casos, pode-se relacionar as estruturas 

coerentes e as flutuações de velocidade à turbulência, como no caso de um vórtice 

de von Kármán em uma Gurney flap (Figura 53a). Outra forma de aplicação do TR-

PIV consiste no uso da informação da correlação espaço-tempo nas equações de 

Navier-Stokes a fim de obter-se o gradiente de pressão, por exemplo em uma camada 

limite (Figura 53b). Por fim, TR-PIV também é utilizado em estimativas aeroacústicas 

e em fluxos com cisalhamento turbulento (LYNCH, 2015). Por exemplo, a Figura 53c 

apresenta a densidade de energia do TR-PIV sobreposta a do anemômetro de fio 

quente em um jato e a Figura 53d apresenta a evolução temporal da vorticidade 

próxima à parede. 

 

Figura 53 – Exemplos de aplicação de TR-PIV 

 
Fonte: Adaptado de Troolin, Longmire e Lai (2006), Ghaemi, Ragni e Scarano (2012), Wernet 

(2007) e Willert (2015). 

 

No TR-PIV, as imagens podem ser gravadas no modo single frame/single 

exposure, que é a gravação de um único quadro exposto a um único tempo de 

exposição. Neste caso, as velocidades são extraídas em sequência e não em pares 

como no modo double frame. Com o advento das câmeras CMOS de alta velocidade 

não há mais o problema encontrado nas câmeras mecânicas, pois o obturador não 
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permanece aberto tempo suficiente para criar as linhas de emissão (streaklines) na 

imagem (Figura 54) (RAFFEL et al., 2018). 

 

Figura 54 – Tipos de gravação single frame 

 
Fonte: Adaptado de Raffel et al. (2018). 

 

2.4.3 Aplicações de PIV em DAV 

 

O grande problema que assola os pacientes com DAV é a formação de trombos 

e a hemólise do sangue. No decorrer da evolução do DAV, várias formas de medição 

foram empregadas com o objetivo de estimar a velocidade e posteriormente as 

tensões de cisalhamento, que estariam diretamente ligadas aos coágulos 

(HOCHAREON et al. 2004). Para atingir o grau de detalhamento desejado, técnicas 

de medição quantitativas foram empregadas para observar o fenômeno. 

As primeiras medições de velocidade e de tensões de cisalhamento em DAVs 

ocorreu no final dos anos 1980. Tarbell et al. (1986) utilizou um equipamento LDA para 

medir em oito pontos as velocidades médias e suas flutuações, além de estimativas 

das tensões de cisalhamento na parede. Baldwin et al. (1988) também estimou as 

taxas de cisalhamento na parede utilizando um anemômetro de filme quente. 

Posteriormente, obtiveram medidas das velocidades médias (BALDWIN et al., 1989), 

campos de velocidades (JIN e CLARK, 1993) e tensões de Reynolds (BALDWIN et 

al., 1990) através do LDA. A técnica LDA foi mais utilizada pois não era invasiva ao 

escoamento e não era dependente da orientação, como a anemometria de filme 

quente. Entretanto, o LDA também possui as suas desvantagens, a saber: medições 

pontuais, dados não contínuos, e a precisão das medidas é altamente dependente do 

alinhamento dos feixes emitidos e refletidos (ALBRETCH et al. 2003). 
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A noção destes problemas e a popularização do PIV no final dos anos 1990 

permitiu a Hochareon et al. (2004) medir os campos de velocidade média (CVM) e 

taxas de cisalhamento próximas à parede (wall sher rate – WSR). A grande vantagem 

do PIV em relação ao LDA é o cálculo instantâneo do gradiente de velocidades em 

um plano. Em seu experimento, Hochareon et al. (2004) mediu sete planos, divididos 

em três profundidades f (frontal), m (média) e r (traseira) em três áreas denominadas 

5, 6 e 7 como apresentadas nas vistas do DAV da Universidade Estadual da 

Pensilvânia (Pennsylvania State University, PSU ou mais comumente Penn State) da 

Figura 55. O campo de velocidades resultante da penetração do jato de entrada na 

diástole precoce (Figura 55b) e a taxa de cisalhamento na parede com diferentes 

janelas de interrogação (Figura 55c). 

 

Figura 55 – CVM e WSR no DAV de 50 ml da Penn State 

 
Fonte: Adaptado de Hochareon et al. (2004) e Hochareon et al. (2004). 

 

O jato de entrada é responsável por lavar o DAV, pois adiciona um movimento 

rotacional e as diferente janelas de interrogação apresentaram poucas diferenças nos 

resultados das taxas de cisalhamento na parede (HOCHAREON et al., 2004). 

O próximo avanço nas medições PIV ocorreu com a medição da energia 

cinética turbulenta (TKE). Na Figura 56a têm-se a TKE para 60 bpm e na Figura 56b 

para 75bpm, ambas no início da diástole. Da TKE infere-se como está a mistura do 
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fluido que acabou de entrar no DAV com o fluido que permaneceu na câmara após a 

injeção (OLEY et al., 2005). 

 

Figura 56 – TKE no DAV de 50 ml da Penn State 

 
Fonte: Adaptado de Oley et al. (2005). 

 

O primeiro DAVP medido com PIV também foi da Penn State. Roszelle et al. 

(2008) mediu as velocidades próximas à parede (near wall velocity – NWV) e o WSR 

de um DAVP de 12 ml. As folhas de luz medidas estão marcadas para os planos 

paralelos (Figura 57a) e perpendiculares ao diafragma (Figura 57b). 

 

Figura 57 – Planos PIV do DAVP de 12 ml da Penn State 

 
Fonte: Adaptado de Roszelle, Deutsch e Manning (2010). 

 

As velocidades encontradas para o plano paralelo 8,2 mm (Figura 58a) e para 

os planos perpendiculares ao diafragma na entrada do DAVP em 3,75 mm (Figura 

58b), 7,5 mm (Figura 58c) e 11,25 mm (Figura 58d) demonstram também o efeito das 

válvulas e do diafragma nas medidas PIV. 
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Figura 58 – Velocidades próximas à parede no DAVP da Penn State 

 
Fonte: Adaptado de Roszelle, Deutsch e Manning (2010). 

 

Outras contribuições da Penn State estão na taxa de cisalhamento na parede, 

que estaria relacionado à formação de trombos e à hemólise e o potencial de 

susceptibilidade de formação de trombos (Thrombus Susceptibility Potential – TSP). 

As taxas de cisalhamento são baseadas na tensão de cisalhamento viscoso, como 

apresentada na Eq. (5). A Figura 59 apresenta os planos paralelos (a) e 

perpendiculares (b) medidos por Topper et al. (2014). A evolução do WSR (Figura 

59c) durante a diástole (0% a 62% do ciclo) foi normalizado para 500 s-1 nos planos 

perpendiculares de 19,5 mm a 50,8 mm. O plano medido vai de y = 0 a y = 30 mm e 

z = 0 a z = -10 mm. 

 

Figura 59 – Taxa de cisalhamento na parede do DAV de 50 ml da Penn State 

 
Fonte: Adaptado de Topper et al. (2014). 

 

O TSP é um método quantitativo para determinar a probabilidade de formação 

de trombos, ou seja, é um valor entre 0% e 100%, e foi adaptado para o PIV por 
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Navitsky (2012). A equação do TSP é dada por: 

 

 

𝑇𝑆𝑃 = 1 − ∑
∆𝑡 ∙ 𝛾𝑤

𝛾𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 ∙ 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡
∙
𝑒

(
𝛾𝑤−𝛾𝑝𝑖𝑐𝑜

𝛾𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓−𝛾𝑝𝑖𝑐𝑜
)
− 1

𝑒 − 1

𝑁

0

 (29) 

 

Em que N é o número de passos de tempo do ciclo cardíaco, Δt é o tempo entre 

os quadros de imagens gravados, por exemplo 56 ms (TOPPER et al., 2014); γw é a 

taxa de cisalhamento na parede, γpico é o valor limite para deposição de trombos, 500 

s-1 valor padrão para os DAVs da Penn State; γcutoff é o valor de corte definido 

experimentalmente como 1000 s-1 pois a partir deste valor a deposição de plaquetas 

é inibida; por fim, tcrit é o dobro de Δt e foi assim definido para reduzir erros entre os 

passos de tempo (Navitsky, Deutsch e Manning, 2012). 

A  niversidade Tecnológica de Łódź   TŁ ou Politechnika Łódzka) contribuiu 

para o desenvolvimento de DAVs com a visualização de zonas de estagnação a partir 

das velocidades médias do PIV. A estas zonas estaria associada a formação de 

trombos. Já a Universidade de São Paulo (USP) contribuiu com as tensões de 

cisalhamento turbulentas, que conforme mencionado anteriormente apresentam uma 

outra perspectiva ao escoamento. A Figura 60a apresenta a porcentagem de zonas 

de estagnação (ZE) em um DAVP de 45 ml no período de enchimento e ejeção. Por 

sua vez, na Figura 60b pode-se observar o RSS no DAVP do InCor de 30 ml a 80 

bpm. 

 

Figura 60 – Percentual de estagnação e tensão de cisalhamento turbulenta 

  
a) b) 

Fonte: Adaptado de Witkowski et al. (2017) e Ferrara et al. (2010). 
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A Tabela 6 apresenta as referências de medições PIV nos três grandes centros 

de pesquisa: Penn State, USP e Łódź. 

 

Tabela 6 – Histórico das medições PIV em DAVs pneumáticos 

Local Fonte 
DAV 
(mL) 

Frequência 
(bpm) 

Parâmetros 
PIV 

U
n
iv

e
rs

id
a

d
e
 E

s
ta

d
u
a

l 
d

a
 P

e
n

s
ilv

â
n

ia
 

(P
e

n
n

 S
ta

te
 o

u
 P

S
U

) 

Hochareon (2004) 50 75  CVM, WSR 

Oley et al. (2005) 50 60, 75 e 90 CVM, TKE 

Kreider et al. (2006) 50 75 CVM 

Manning et al. (2008) 12 86 NWV e WSR 

Cooper et al. (2008) 12 75 NWV e WSR 

Roszelle et al. (2008) 12 50 e 70 NWV e WSR 

Cooper et al. (2010) 12 50 NWV e WSR 

Roszelle, Deutsch e Manning (2010) 12 75 NWV e WSR 

Roszelle et al. (2011) 12 75 NWV e WSR 
Schönberger, Deutsch e Manning 
(2012) 

12 75 NWV e WSR 

Nanna et al. (2011) 50 75, 115 e 150 NWV e WSR 

Navitsky, Deutsch e Manning (2012) 50 75 
NWV, WSR e 

TSP 

Topper et al. (2014) 50 75  

Caimi et al. (2017) 12 75 CVM 

U
S

P
 /

 

In
C

o
r Ferrara, Muramatsu e Cestari (2004) 30* 30 CVM 

Christensen et al. (2005) 30* 60 e 100 CVM e RSS 

Ferrara et al. (2010) 30 80, 100 e 120 CVM e RSS 

U
T

Ł
 

Witkowski et al. (2017) 
30 30, 40, 50, 

60, 70 e 80 
CVM e ZE 

45 

Obidowski et al. (2018) 45 60 CVM e ZE 

* dados retirados de Ferrara 2010. 

 

Nos casos apresentados acima, pouco ou nenhum foco é dado aos ruídos do 

PIV. Distorções e espalhamento de luz devido à geometria complexa do DAV, pré-

processamento para aprimorar as imagens, movimento 3D do fluido dentro do DAV, e 

sombra da membrana são, na maior parte dos trabalhos, ignorados. Os trabalhos de 

Cooper et al. (2008), Roszelle et al. (2008) e Roszelle, Deutsch e Manning (2010) há 

marcações de regiões em que a reflexão do DAV (Figura 61a) afeta o algoritmo PIV 

(Figura 61b), a tridimensionalidade do escoamento é importante para compreender a 

rotação desenvolvida dentro do DAV (Figura 61c e d) e o movimento da válvula de 

entrada que compromete a correlação do PIV (Figura 61e e f). Apesar disso, nenhum 

dos autores propõe uma alternativa para solucionar tais problemas, apenas comentam 

a existência e no máximo os erros que acompanham tais ruídos. 
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Figura 61 – Ruídos nas imagens PIV no DAVP de 12 ml da Penn State 

 
Fonte: Adaptado de Cooper et al. (2008), Roszelle et al. (2008) e Roszelle, Deutsch e Manning 

(2010). 

 

2.4.4 Ruído no PIV 

 

As medições não são perfeitas, portanto apresentam erros que interferem nos 

resultados obtidos. No PIV há várias fontes prováveis de erros, como o escoamento, 

a gravação, o cálculo da velocidade e a física (Figura 62). Usualmente, divide-se o 

erro em dois tipos: sistemático e aleatório. O erro sistemático está ligado a um efeito 

de uma grandeza durante as medições. Conhecendo-se este efeito, pode-se corrigir 

o problema (INMETRO, 2012). No PIV os erros sistemáticos estão presentes na 

montagem e gravação das imagens. Por exemplo, uma placa de calibração fora de 

foco ou mal posicionada induzirá a um erro sistemático. Neste caso, é mais prático 

corrigir o problema relacionado a calibração do que acrescentar um fator de correção 

ao resultado da medida (WIENEKE, 2017). 

No que lhe concerne, o erro aleatório está associado à variação dos valores 

observados no decorrer da medição. Seu valor tende a zero com o aumento do 

número de medidas e com a aplicação da estatística nestes valores, por exemplo, a 

média (INMETRO, 2012). Na técnica PIV, os erros aleatórios estão associados ao 

ruído, movimento de partículas para fora do plano, alta ou baixa concentração de 

traçadores, gradientes de deslocamento que não acompanham a taxa de gravação 

dos quadros, entre outros (AMARAL, 2017). Contudo, estes erros aleatórios podem 
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passar despercebidos. 

 

Figura 62 – Visão geral das fontes de erros em PIV 

 
Fonte: Adaptado de Wieneke (2017). 

 

Em uma medição ideal, com iluminação uniforme e invariável, além de 

partículas isométricas e distribuídas de forma homogênea, só haveria um pico máximo 

no SCC. Este pico indicaria o deslocamento correto das partículas na janela de 

interrogação sem nenhum erro (SCHARNOWSKI, SCIACCHITANO e KÄHLER, 

2019). Nos experimentos reais, sujeitos a todos os tipos de interferências, também 

podem alcançar uma alta probabilidade de detecção válida (Valid Detection Probability 

– VDP) correspondente ao deslocamento médio real. Keane e Adrian (1992) 

afirmaram que um único pico de correlação era formado se houvessem um número 

de partículas na janela de interrogação (NI) maior que seis partículas. 

 

 𝑁𝐼 ≥ 6 (30) 

 

Acrescenta-se ao número de partículas dentro da janela de interrogação, outros 

quatro fatores que interferem no VDP, a saber: movimento no plano (FI), movimento 

para fora do plano (FO), gradientes de deslocamento (FΔ) e ruído na imagem (Fσ). 

Todos estes cinco erros podem criar outros picos secundários no plano de correlação 

e gerar incertezas à medição. 

Para uma gravação do tipo double frame/single exposure, o número efetivo de 

imagens de partículas é dado por: 
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 𝑁𝐼𝐹𝐼𝐹𝑂 ≥ 6 (31) 

 

Esta relação não é suficiente pois não leva em conta as partículas que não são 

correlacionadas e que geram os picos de correlação secundários. Por exemplo, 

experimentos que possuem iluminação otimizada para alta resolução espacial, 

produzem altos deslocamentos de partículas entre as imagens e planos de laser finos. 

O primeiro está ligado à incerteza do movimento no plano e o segundo à incerteza do 

movimento para fora do plano. Desta maneira, mesmo com valores acima de seis para 

o número efetivo de imagens, conseguido pelo aumento de NI na Eq. (31), os fatores 

FI e FO serão muito baixos para produzir um bom pico de correlação (SCHARNOWSKI, 

SCIACCHITANO e KÄHLER, 2019). 

Uma proposta para solucionar este problema está no uso do número médio de 

imagens de partículas por pixel (Nppp): 

 

 𝑁𝐼 = 𝑁𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐷𝐼
2 (32) 

 

Onde DI é o valor da aresta de uma janela quadrada em pixel. Não há um valor 

bem definido para nenhuma das três variáveis presentes na Eq. (32), porém, na Figura 

63 são apresentados valores de Nppp e FO com curvas de DI e NI para VDP de 95%. 

 

Figura 63 – Curvas para VDP de 95% 

 
Fonte: Adaptado de Scharnowski, Sciacchitano e Kähler (2019). 

 

Outro fator que também está associado ao erro aleatório é o diâmetro das 

partículas na imagem gravada. A Figura 64 exibe seis curvas que correlacionam o 



99 
 

diâmetro da partícula com o erro. Cada curva corresponde a um tamanho de janela 

de interrogação, variando de 16 a 64 px² em um único ou múltiplos passes de 

correlação. Em todas as curvas o Nppp é constante. 

 

Figura 64 – Relação do diâmetro da partícula na imagem com o erro aleatório 

 
Fonte: Adaptado de Raffel et al. (2018). 

 

Percebe-se na Figura 64 que janelas de interrogação maiores possuem um erro 

menor tanto para um único ou para múltiplos passes. Isto ocorre devido à relação do 

número de partículas por janela, ou seja, janelas de interrogação maiores possuem 

mais partículas e a estatística final produzirá uma melhor convergência. Todas as 

curvas possuem um valor mínimo, que está entre 1,5 e 3 pixels. Para os 

processamentos de único passe os valores do erro são maiores, mas o valor mínimo 

é alcançado antes das curvas de múltiplos passes (RAFFEL et al., 2018). 

As funções de correlação cruzada fornecem medidas estatística de melhor 

correspondência, portanto produzem informações úteis acerca das imagens. 

Seguindo este princípio, a Figura 65 exibe o comportamento da relação entre diâmetro 

das partículas e o erro aleatório, para dois tipos de correlação: SCC e correlação de 

fase robusta (Robust Phase Correlation – RPC). Todas as curvas possuem NI = 0,05 

partículas/pixel². Analisando as curvas, constata-se que o valor mínimo delas está 

entre 1,5 e 3 pixels, semelhante ao observado na Figura 64. As curvas do RPC 

apresentam um erro ligeiramente menor, tal como o crescimento do erro do RPC após 

o valor mínimo, quando comparado ao SCC.  

Este crescimento nas curvas após o valor mínimo, tanto na Figura 64 quanto 
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na Figura 65, está vinculado na determinação do centro da partícula pelo algoritmo. 

Partículas maiores apresentam maior dispersão no momento da demarcação do 

centro das mesmas, aumentando a incerteza final. Idealmente, as imagens PIV devem 

possuir um diâmetro de partícula dentre este intervalo para produzir dados mais 

confiáveis (DISCETTI e IANIRO, 2017). 

 

Figura 65 – Diâmetro da partícula, erro e tipo de correlação 

 
Fonte: Adaptado de Discetti e Ianiro (2017). 

 

Dividindo-se uma curva de erro total em duas componentes, erro sistemático e 

erro aleatório (Figura 66) constata-se que a parte sistemática possui maior influência 

no total apenas em imagens com partículas menores que 0,5 px. Nos demais 

diâmetros o erro aleatório é preponderante. 

 

Figura 66 – Diâmetro da partícula e erro aleatório e sistemático 

 
Fonte: Adaptado de Discetti e Ianiro (2017). 

 

Os ruídos do PIV podem minimizar se os aspectos apresentados anteriormente 

forem levados em conta durante a calibração e gravação, mas mesmo com este 
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cuidado ainda restarão fontes ruidosas. Para tanto, há um método que permite avaliar 

a incerteza das medições PIV após a correlação as imagens, chamado de relação 

sinal-ruído (Signal-to-Noise Ratio – SNR). O SNR utilizado em imagens representa 

um valor físico da sensibilidade e subsequentemente da qualidade de uma imagem. 

No PIV, o SNR estabelece a precisão e a incerteza da correlação utilizada nas 

imagens, seja ela cruzada (SCC), de fase (RPC) ou outra. Um dos métodos de cálculo 

do SNR é chamado de relação do pico primário (Primary Peak Ratio – PPR) e é obtido 

pelo plano de correlação (XUE, CHARONKO e VLACHOS, 2014). 

O PPR é definido como a razão entre o valor do pico máximo (Cmax) pelo 

segundo pico mais alto (C2), conforme a equação: 

 

 
𝑃𝑃𝑅 =

𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶2
 (33) 

 

Neste caso, Cmax representa o sinal e o C2 o ruído. A Figura 67 representa 

graficamente os picos utilizados no cálculo do SNR pelo PPR no plano de correlação. 

 

Figura 67 – Representação gráfica do SNR no plano de correlação 

 
Fonte: Adaptado de Xue, Charonko e Vlachos (2014). 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção estão os detalhes relacionados ao desenvolvimento do 

experimento e da técnica de medição utilizada. 

 

3.1 O dispositivo de assistência ventricular pediátrico (DAVP) do Instituto do 

Coração (InCor) 

 

O dispositivo de assistência ventricular pediátrico (DAVP) do Instituto do 

Coração (InCor) possui uma unidade de bombeamento com formato próximo ao de 

uma calota esférica para a câmara unida a outra calota esférica para a antecâmara, 

com dois canais acoplados, onde ficam as válvulas de entrada e saída (Figura 68). As 

calotas esféricas também são denominadas câmara sanguínea (câmara) e câmara 

pneumática (antecâmara), de acordo como fluido que ocupa o seu volume interno. As 

câmaras são separadas por um diafragma, por vezes denominada membrana, 

confeccionada de material elástico. O dispositivo possui dimensões aproximadas de 

65 mm no diâmetro externo, 59 mm no diâmetro interno e 21 mm no diâmetro externo 

dos canais valvulares. O DAVP possui capacidade para ejetar até 30 mL de sangue 

por batimento e sua implantação pode ocorrer no lado esquerdo, direito ou em ambos 

os lados do coração de forma paracorpórea, ou seja, o dispositivo permanece externo 

ao corpo enquanto a ligação deste com o coração é realizada por meio de cânulas. 

 

Figura 68 – DAV e DAVP do InCor 

 

(a) DAV desenvolvido na Bioengenharia do InCor para adultos (DAV-InCor) e crianças (DAVP-
InCor); (b) Vista lateral do DAV-Incor com movimento da membrana flexível e detalhe da válvula; 
(c) Câmara sanguínea do DAVP; (d) Partes construtivas do DAV/DAVP. Fonte: Adaptado de 
Galantier (2007), Cestari (2017) e Ferrara (2005). 

a) b) c)

d)
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A carcaça do dispositivo é feita de poliuretano (PU) vegetal transparente rígido, 

adequado para a inspeção visual permanente, revestido de uma camada de 

elastômero termoplástico de poliuretano (ChronoFlex® AR), um material 

biocompatível e bioresistente (ADVANSOURCE BIOMATERIALS, 2011). O diafragma 

é composto por poliuretano flexível reforçado internamente com uma tela ou 

carregada com grafeno, ambos para conferir maior resistência e durabilidade durante 

as expansões e contrações. A fim de garantir que os materiais da unidade de 

bombeamento sejam os mesmos, o diafragma é revestido com o mesmo elastômero 

termoplástico de poliuretano utilizado na carcaça para evitar reações adversar no 

sangue. Por sua vez, as válvulas de entrada e saída, são do mesmo modelo, 21AJ-

501 produzido pela St. Jude Medical com diâmetro interno de 16,7 mm (ST. JUDE 

MEDICAL, 2012). Esta válvula artificial possui dois folhetos (Figura 69b) que 

produzem três regiões por onde o sangue pode escoar. Os ângulos de abertura e 

fechamento dos folhetos são 59º e 85º (Figura 69c). As demais partes construtivas da 

válvula estão marcadas na Figura 69a. 

 

Figura 69 – Detalhes da válvula 21AJ-501 

 

a) Detalhes construtivos de uma válvula de dois folhetos, b) St Jude Medical Regent, c) Ângulos 
de fechamento e aberta da válvula Regent. Fonte: Jaron et al. (2008), Bach et al. (2002) e Akutsu 
e Matsumoto (2010). 

 

As válvulas apoiam-se sobre bases de aço inoxidável titânio. Estas bases 

possuem rosca onde parafusam-se os conectores, também de titânio, que ligam o 

DAVP ao paciente. Novamente, as partes metálicas recebem um banho de elastômero 

termoplástico de poliuretano. A estanqueidade do dispositivo é garantida por anéis de 

vedação, instalados entre cada um dos conectores e suas respectivas bases. As 

cânulas e o tubo pneumático são de policloroeteno (PVC) flexível, revestidas 

internamente com material biocompatível quando há contato com o sangue. 
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A fim de facilitar as medições PIV e evitar refrações e reflexões da folha laser 

que pudessem causar erros nas medições, a geometria externa do DAVP foi alterada 

de um formato de calota esférica para uma cunha (Figura 70). A cunha possui faces 

retas e garantem que a folha de luz laser incida perpendicularmente por qualquer lado. 

Internamente a geometria da câmara sanguínea foi mantida, assim como toda a 

geometria da câmera pneumática. O material escolhido para a fabricação desta cunha 

foi o poliuretano transparente (Polytek® Poly-Optic® 1411), devido às suas 

propriedades ópticas, por exemplo, transparência óptica na faixa do espectro visível, 

resistência a danos causados por laser, índice de refração próximo a 1,49 e 

transmitância na ordem de 90% (POLYTEK DEVELOPMENT CORP., 2019). Além 

disso, este poliuretano possui boa usinabilidade, densidade de 1070 kg/m³ e dureza 

Shore D80. A Tabela 7 apresenta um resumo de cada material empregado na 

fabricação do DAVP. 

 

Tabela 7 – Materiais empregados no DAVP do InCor e no DAVP utilizado no PIV 

 

Componente Material Medidas de interesse 

D
A

V
P

 I
n

C
o

r 

Carcaça do 

dispositivo 

Poliuretano revestido com 

material biocompatível 

Diâmetro externo: 65 mm 

Diâmetro interno: 59 mm 

Diâmetro externo dos 

canais valvulares: 21 mm 

Diafragma 

Poliuretano, grafeno ou tela 

interna, revestidos com 

material biocompatível 

– 

Válvulas 

Folhetos e anel interno de 

carbono pirolítico. 

Estrutura do anel de titânio 

e revestimento de tecido. 

Diâmetro do anel: 21 mm 

Diâmetro interno da 

válvula: 16,7 mm 

Área do orifício: 2,06 cm2 

Área efetiva do orifício: 

1,51 cm2 

Base das válvulas 

e conectores 
Titânio – 

Cânulas e tubo 

pneumático 
PVC flexível  

D
A

V
P

 P
IV

 

Carcaça do 

dispositivo 
Poliuretano transparente 

Cunha 

Altura: 90,7 mm; 

Largura: 81,7 mm; 

Comprimento: 110,4 mm. 

Diafragma 
Poliuretano carregado com 

grafeno 
– 
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Figura 70 – Cunha do DAVP 

 

 

3.2 O circuito de circulação simulada 

 

Por questões éticas e pela sensatez, os DAVs devem ser testados antes da 

utilização em seres humanos. A Food and Drug Administration (FDA), agência 

americana responsável pela saúde pública, estabelece que os DAVs sejam testados 

in vitro e in vivo. Os testes mais comuns in vitro e in vivo são os circuitos de circulação 

simulada (mock circulation loops – MCL) e os modelos animais, respectivamente. 

Ademais, os modelos numéricos, apesar de serem testes in silico, são úteis pois 

apresentam vantagens em relação aos outros dois (Tabela 8) e podem prever 

comportamentos antes dos experimentos. Na prática, todos os três modelos são 

utilizados para o desenvolvimento de DAVs (OCHSNER, 2014). 

Neste trabalho, os experimentos com o DAVP foram realizados em um circuito 

de circulação simulada. 

Esse circuito é vital para testar e desenvolver DAVs, válvulas cardíacas, 

corações artificiais, pulmões artificiais, enxertos vasculares e bombas de balão intra-

aórtico. Os modelos de circulação simulada apresentam vários níveis de 

complexidade, sempre buscando igualar os parâmetros hidrodinâmicos humanos, por 

exemplo, o débito cardíaco, as pressões sanguíneas, a pulsatilidade do fluxo, a 

resistência e inércia do fluxo, a contração atrial, os circuitos pulmonar e sistêmico, a 

inserção de dispositivos cardiovasculares, os defeitos no septo, a regurgitação das 

válvulas, a complacência (uma medida da resistência de um órgão oco ao recuo às 

suas dimensões originais com a remoção de uma força compressiva ou distensiva), 

entre outros. Os valores de frequência, fluxo e pressão fornecidos pelos MCLs são 
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registrados por sensores. Todavia, para a FDA os MCLs não substituem os testes in 

vivo (GREGORY, 2009). 

 

Tabela 8 – Vantagens e desvantagens dos testes de DAVs 

 

Modelo Numérico Circulação Simulada Modelos Animais 

V
a

n
ta

g
e

n
s
 

Ampla gama de 

complexidade; 

Repetibilidade absoluta; 

Controle absoluta; 

Alta flexibilidade e 

modularidade; 

Interpretação dos resultados 

mais fácil; 

Fácil compartilhamento. 

Ampla gama de 

complexidade; 

Alta repetibilidade; 

Alto controle; 

Modelagem completa 

(p. ex., regurgitação 

da válvula). 

Comportamento 

fisiológico inerente; 

Próximo ao ambiente 

clínico. 

D
e
s

v
a

n
ta

g
e

n
s
 

Muitos aspectos fisiológicos 

são negligenciados; 

Modelagem (p. ex., 

turbulência, deslocamento 

das ondas); 

O hardware do VAD não 

pode ser testado (apenas o 

modelo numérico do VAD 

pode ser testado). 

Pode ser complexo; 

Modelagem (p. ex., 

sensibilidade de pré-

carga do ventrículo); 

A interpretação dos 

resultados pode ser 

difícil; 

Efeitos indesejados 

presentes (por 

exemplo, golpe de 

aríete da válvula). 

Demorado; 

Eticamente 

problemático. 

Baixa repetibilidade; 

Baixo controle 

(patologia difícil de 

modelar); 

Resultados 

específicos para 

mamíferos. 

Fonte: Adaptado de Ochsner, (2014). 

 

O MCL utilizado nos experimentos possui acionamento eletropneumático e um 

circuito hidráulico. Durante os experimentos, a frequência foi controlada por um 

gerador de pulsos, cuja função é estabelecer a frequência de batimentos por minuto 

(bpm) do DAVP. Na ejeção do DAVP, o ar comprimido passa por um regulador de 

pressão e um capacitor pneumático até chegar na válvula solenoide 5/2 vias (Figura 

71). O gerador de pulsos produz um sinal que muda a posição da válvula solenoide. 

Quando a tensão elétrica atinge zero volts (0 V), a bomba de vácuo succiona o ar da 

câmara pneumática do DAVP até atingir -10 mmHg de pressão estática, auxiliando o 

retorno do diafragma e o enchimento do dispositivo até o final da diástole. No início 

da sístole a tensão elétrica sobe para 12 V, permanecendo assim até o final do período 

e permitindo a passagem do ar comprimido para encher a câmara do DAVP até atingir 

240 mmHg de pressão estática. 
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Figura 71 – Diagrama do sistema de controle eletropneumático do DAVP 

 

 

Os tempos de permanência em cada via da válvula determinam a duração da 

sístole e da diástole do DAVP, ou seja, o gerador de pulsos também controla a 

duração das duas fases do ciclo. Por exemplo, em 70 bpm um ciclo possui um período 

de 857 ms e para que a sístole seja equivalente à um terço deste ciclo, a sua duração 

deve ser 260 ms. O gerador de pulsos utilizado é capaz de reproduzir frequências 

entre 30 a 150 bpm com total controle da duração da sístole, 10% a 100% de duração, 

em toda a faixa. Os sinais de frequência foram registrados utilizando um sistema de 

aquisição DataQ DI-720 (DATAQ INSTRUMENTS, 2014). 

O sistema hidráulico do MCL utilizado nos experimentos foi desenvolvido 

buscando atender as condições fisiológicas, em especial, as pressões sanguíneas, a 

complacência, a resistência hidráulica e a contração atrial para a circulação sistêmica 

de um adulto ou criança.  

O MCL, ilustrado na Figura 72, possui uma câmara de complacência que simula 

o átrio esquerdo, permitindo a reprodução das grandezas fisiológicas das pressões 

entre 0 a 20 mmHg, tendo mantido durante o experimento uma pré-carga de 5 mmHg. 

A entrada do DAVP é conectada através de uma cânula à câmara de complacência 

atrial e sua saída é conectada a câmara arterial, que permite reproduzir as grandezas 

fisiológicas das pressões aórtica entre 10 a 250 mmHg, tendo mantido durante o 

experimento uma pós-carga sistólica de 120 mmHg e diastólica de 80 mmHg. A saída 

desta câmara é conectada a um reservatório aberto para a atmosfera, representando 

o volume sistêmico de sangue. Entre estas câmaras é utilizado um clamp de Hoffman 

para ajustar a resistência sistêmica a passagem do sangue. A pressão pneumática foi 

medida por um transdutor de pressão e a pressão aórtica por um manômetro. 
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Figura 72 – Esquema do MCL utilizado nos experimentos do DAVP 

 

 

Outros parâmetros configurados no MCL foram a frequência de batimento do 

DAVP em 70 bpm e a duração sistólica de 260 ms (30% do ciclo), ambas mantidas 

constantes em todos os casos. Além disso, o tempo entre o final da diástole e o início 

da sístole, chamado de atraso diastólico final (End Diastolic Delay – EDD), foi utilizado. 

No caso de dispositivos eletromecânicos, o atraso ocorre devido à diferença entre a 

ação do sinal elétrico na válvula solenoide e a inércia mecânica do fluido dentro do 

dispositivo (GALLAGHER, 2017). Portanto, o EDD é calculado como o tempo entre o 

momento em que sinal elétrico do solenoide atinge o valor 12 V – definido como o 

início do período – e o momento que a pressão da câmara sanguínea começa a subir. 

O EDD foi pensando para prolongar a durabilidade do dispositivo e do sistema, 

acomodando a inércia entre as câmaras sanguínea e pneumática no momento do 

sinal elétrico (ZHU et al., 2019). O mesmo raciocínio é válido para o atraso sistólico 

final. Os valores de EDD e atraso sistólico final utilizados foram 44 ms e 14 ms 

respectivamente. 

Após a configuração de todos os parâmetros no sistema de circulação 

simulada, foi possível traçar as curvas de pressão, vazão e tensão elétrica do 
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  mara arterial  aorta)
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dispositivo de maneira semelhante ao Diagrama de Wiggers do coração humano 

(Figura 73). As pressões da aorta, do átrio esquerdo e das câmaras sanguínea e 

pneumática estão na parte superior do gráfico. Logo abaixo, está a curva de vazão do 

dispositivo e na parte inferior do gráfico está a tensão elétrica da válvula solenoide 

que controla a ação do ar comprimido e do vácuo na câmara pneumática. As linhas 

pretas verticais e tracejadas representam as mudanças entre os períodos do ciclo e a 

linha vermelhas verticais e tracejadas representam as mudanças na pressão após o 

início do novo período. Assim sendo, Δt1 representa o EDD e Δt2 representa o atraso 

sistólico final. 

 

Figura 73 – Diagrama de Wiggers do DAVP do InCor 

 

 

Observa-se também na Figura 73 o efeito das válvulas mecânicas na pressão 

e na vazão. Na curva de pressão da câmara sanguínea há um pico logo após a 

marcação de Δt1 que logo cai para a pressão normal de sístole. A causa deste pico 

está no momento de fechamento da válvula de entrada do DAVP. Quando a pressão 

se eleva no início da sístole, a válvula de folheto duplo da entrada do dispositivo se 

fecha, mas logo em seguida abre novamente, semelhante a um efeito ricochete, e por 

fim fecha-se definitivamente. Este fenômeno observado durante o fechamento da 

válvula causa os picos na pressão, mais aparentes na sístole, mas também presente 

no fechamento da válvula de saída durante a diástole (KINI et al., 2001). Já na vazão 
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o fenômeno mais aparente é regurgitação das válvulas mecânicas. Dá-se o nome de 

regurgitação ao fluxo que segue em sentido contrário ao esperado, sendo dividido em 

dois períodos nas válvulas: fechamento e vazamento. O período de fechamento 

(Figura 74B) propicia o retorno de fluido pelas válvulas, geralmente ao fim de um 

período do ciclo de batimento, quando as válvulas estão se fechando. Já o período de 

vazamento (Figura 74C) ocorre após o fechamento das válvulas e o fluido que não 

deveria escoar por elas acaba fluindo pelas fendas entre os folhetos e as sedes 

(DAVIS, 2018). O efeito da regurgitação é mais visível entre as mudanças de período 

dos batimentos e está sempre presente neste tipo de válvula mecânica 

(FLACHSKAMPF et al., 1991). 

 

Figura 74 – Exemplo de curva de vazão ao longo do fechamento da válvula 

 

Fonte: Adaptado de Lamson et al. (1993). 

 

O fluxo interno dentro das bombas é complexo, depende do tempo e possui 

tridimensionalidade. Portanto, o tipo de escoamento dentro do DAVP do InCor é 

importante para a análise pois conhecendo se o regime é laminar, de transição ou 

turbulento, determinadas variáveis tornam-se mais interessantes do que outras. Por 

exemplo, no regime laminar não é tão interessante medir parâmetros relacionados à 

turbulência como as tensões turbulentas. Diante disto, os parâmetros adimensionais 

independentes fornecem mais detalhes sobre as condições do escoamento, 

destacando-se o número de Reynolds (Re), já apresentado na Eq. (8) e o número de 

Strouhal (St): 

 

 
𝑆𝑡 =

𝑓𝐿

𝑢𝑐
 (34) 

 

        
       
  /m   

T mp 
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Em que f é a frequência, L é o comprimento característico e uc é a velocidade 

média característica do escoamento. Assim como o número de Reynolds é importante 

para determinar o tipo de escoamento, o número de Strouhal descreve mecanismos 

de fluxo oscilante, como ocorre no DAVP. Ademais, dispositivos diferentes possuem 

formas de onda semelhante, sendo suficientes estes dois parâmetros adimensionais 

para compará-los. A maior turbulência dos dispositivos é encontrada durante o 

enchimento, como afirmado por Bachmann et al. (2000), logo, o comprimento 

característico é igual ao diâmetro da válvula de entrada (de) e o período característico 

(T) é definido como: 

 

 
𝑇 =

𝐷%

𝑓
 (35) 

 

Sendo D% o valor da diástole percentualmente no ciclo do dispositivo. Sabe-se 

que a vazão de enchimento (Q) é função da frequência de batimento e do volume 

sistólico (VS), bem como também é função da velocidade característica pela área em 

que essa velocidade passa. Sendo assim: 

 

 𝑄 = 𝑓 ∙ 𝑉𝑆 (36) 

 
𝑄 = 𝐷% ∙ 𝑢𝑐 ∙ (

𝜋 ∙ 𝑑𝑒
2

4
) (37) 

 

Substituindo a Eq. (36) na Eq. (37), encontra-se o valor de uc: 

 

𝑢𝑐 =
4 ∙ 𝑓 ∙ 𝑉𝑆

𝜋 ∙ 𝑑𝑒
2 ∙ 𝐷%

 (38) 

 

Substituindo as variáveis uc, L e T encontradas nas Eq. (35) e Eq. (38) nas 

equações de número de Reynolds (Eq. (8)) e de Strouhal (Eq. (34)) chega-se a: 

 

 
𝑅𝑒 =

4 ∙ 𝑓 ∙ 𝑉𝑆

𝜈 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑒 ∙ 𝐷%
 (39) 
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𝑆𝑡 =

4 ∙ 𝑉𝑆

𝜋 ∙ 𝑑𝑒
3 (40) 

 

A duração sistólica nos experimentos a 70 bpm no DAVP foi de 260 ms, o que 

representa 30% de todo o ciclo. O diâmetro de entrada é dado pela válvula: 16,4 mm. 

A viscosidade cinemática do sangue é 3,8 × 10-6 m²/s. Com isto, o Re e St foram 

calculados para o dispositivo que é comparado com outros modelos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Valores de Re e St para os dispositivos incluindo o DAVP InCor 

Tamanho do dispositivo Reynolds Strouhal Frequência (bpm) 

Penn State 70 mL 2482 8,3 70 

Penn State 50 mL 1054 4,5 70 

Penn State 15 mL 1567 45,3 70 

Yonsei 34 mL 1500 7,7 70 

InCor 30 mL 1026 8,7 70 

Toyobo 20 mL 988 6,3 70 

Berlin Heart 12 mL 785 8,8 70 

MEDHOS-HIA 10 mL 655 7,4 70 

Fonte: Adaptado de Bachmann et al. (2000) e Deutsch et al. (2006). 

 

O dispositivo mais próximo em dimensões ao DAVP do InCor é o Yonsei 34 

mL. Comparando ambos, as diferenças não são consideráveis, mas o DAVP do InCor 

possui número de Reynolds menor e número de Strouhal maior. 

 

3.3 Aquisição dos dados 

 

O sistema PIV é composto pelo escoamento com partículas traçadoras, 

iluminação, gravação, calibração e processamentos. O fluido utilizado foi uma mistura 

de 60% de soro fisiológico com 40% de glicerina. Ao fluido foram adicionadas 

partículas de poliamida com 30 μm de diâmetro. Este líquido possui propriedades 

como viscosidade dinâmica de 3,3 × 10-3 Pa.s, densidade de 1100 kg/m³ e índice de 

refração de 1,41. Estas propriedades do fluido utilizado são bem próximas aos valores 

encontrados no sangue: viscosidade dinâmica entre (3 ~ 4) × 10-3 Pa.s e densidade 

de 1060 kg/m³ (GOSLINGA, 1984). 

Prosseguindo, o sistema de iluminação utilizado consistia de um laser de 

estado sólido bombeado por diodo (Diode-Pumped Solid-State – DPSS) do tipo 
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Nd:YLF (Neodymium-doped Yttrium Lithium Fluoride ou fluoreto de ítrio e lítio dopado 

com neodímio) com duplicador de frequência (geração de segundo harmônico), alta 

taxa de repetição e dupla cavidade (Litron Lasers Ltd, LDY304). As características do 

laser são: comprimento de onda 527 nm, taxa de repetição (frequência) de 0,2 a 20 

kHz, energia de 30 mJ a 1 kHz e diâmetro do faixo de 5 mm com divergência menor 

que 3 mrad (LITRON LASERS, 2016). 

Para criar o plano iluminado no DAVP utilizou-se um conjunto de ópticas planas 

apenas na primeira cabeça do laser, já que as medições foram realizadas em single 

frame. Ademais, a frequência do laser foi configurada para 3250 Hz produzindo uma 

energia de aproximadamente 12,6 mJ (Figura 75a). 

 

Figura 75 – Energia do laser e transmitância do filtro óptico 

 

Fonte: Adaptado de Litron Lasers (2016) e Edmund Optics (2017). 

 

Para gravar as imagens, utilizou-se uma câmera do tipo CMOS (Vision 

Research, Phantom® Miro® R311) com tamanho do sensor de 1280 x 800 px, sensor 

com dimensões de 25,6 x 16,0 mm e 1 Mpx, tempo de exposição mínimo de 1 μs e 

frequência máxima na maior resolução de 3200 fps (VISION RESEARCH, 2016). Um 

conjunto de lente e filtros foram utilizados para evitar ruídos. A objetiva, possui as 

seguintes propriedades como ângulo de visão de 23,3º, abertura mínima de f/32, 
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distância focal mínima de 0,313 m e máxima de 0,58 m e magnificação variando de 

1:1 a 1:4 (Macro) (SIGMA CORPORATION, 2012). O filtro utilizado é do tipo passa 

banda de 532 nm revestido com uma superfície dura, com largura à meia altura (Full 

Width at Half Maximum – FWHM) de 5 nm, absorbância (absorbance ou Optical 

Density – OD) com valor mínimo de 4 e transmitância mínima maior que 85%, como 

observado na Figura 75b (Edmund Optics Inc., 532nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated 

OD 4.0 5nm Bandpass Filter) (EDMUND OPTICS, 2017). 

A câmera registra as imagens em sua memória interna, que a 3250 Hz e 1280 

x 800 px de tamanho de sensor consegue armazenar aproximadamente 2,3 segundos. 

Posteriormente, as imagens são transferidas da memória da câmera para o disco 

rígido onde serão processadas. 

A calibração foi realizada por meio de pontos com tamanho e distâncias 

conhecidas a fim de obter-se a resolução do experimento em px/mm. O alvo de 

calibração também foi utilizado para compensar as distorções ópticas causadas pela 

geometria interna do dispositivo. Entretanto, o presente trabalho não irá detalhar esse 

procedimento uma vez que o mesmo está vinculado ao pedido de patente na agência 

USP de inovação (AUSPIN) pelo identificador CC-PI-2019-0077. 

Para sincronizar o laser, a câmera e o DAVP utilizou-se um gerador de pulsos 

e atraso (Berkeley Nucleonics Corp (BNC), Model 575) com amplitude de 0 a 1000 

segundos e resolução de 250 os (BERKELEY NUCLEONICS CORP (BNC), 2013). O 

sistema de circulação simulada envia um sinal, na forma de onda quadrada, quando 

a pressão máxima foi atingida pelo diafragma. Este sinal é recebido pelo gerador de 

pulsos e atraso e então envia o sinal para os disparos do laser e subsequentemente 

da câmera, dentro dos intervalos especificados (Figura 76). 

 

Figura 76 – Sincronização do experimento 
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3.4 Processamento dos dados 

 

O pré-processamento PIV foi realizado de acordo com os procedimentos na 

Figura 77. A imagem bruta passa pelo filtro espacial de desvio padrão de 3×3 pixels. 

O intuito deste filtro é remover o ruído de fundo e excluir as partículas que estavam 

fora da faixa, neste caso, as partículas maiores que 3 px de diâmetro. Depois disso 

aplicou-se três vezes o filtro gaussiano de 3×3 pixels considerando o desvio padrão 

(σ) igual a 0,3. Este filtro foi utilizado para melhorar o formato da partícula na imagem. 

Em seguida, o filtro de subtração pelo mínimo local (subtraction sliding minimum) de 

50×50 pixels foi aplicada a imagem. A função deste filtro é remover a iluminação de 

fundo da imagem. Após este passo, para evitar uma contribuição desigual de 

luminosidade das partículas mais iluminadas com relação às mais escuras, o método 

apresentado por Shavit, Lowe e Steinbuck (2007) como limite de intensidade (intensity 

capping) foi utilizado. O último passo do pré-processamento consistiu em outro filtro 

gaussiano de 3×3 pixels e σ = 1. 

 

Figura 77 – Visão geral da estratégia de pré-processamento PIV 

 

 

O processamento e pós-processamento PIV utilizado é apresentado na Figura 

78. As estratégias da análise multigrid propostas por Scarano (2002) e Kim e Sung 

(2006) em que o tamanho da janela de interrogação é progressivamente diminuído, 

foi utilizado. Esse processo elimina a restrição de regra de um quarto. Na correlação, 

a standard cross correlation (SCC) foi analisada com método de deformação da 
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imagem e o tamanho da janela de interrogação inicial e final foi de 32 e 15 pixels com 

25% de sobreposição para todos os casos. Em relação ao método de deformação, a 

função de interpolação cardinal baseada na função sinc (HALL, 1979) foi adotada para 

reconstruir os valores da imagem em localizações de subpixel. Nesse caso, foi 

definido o número de iteração mínimo e máximo de 2 e 3, respectivamente. Na análise 

multigrid, foram utilizados 4 passos na interrogação em que a resolução espacial de 

cada passo (tamanho da janela por 25% de sobreposição) foi gradativamente 

diminuída em 25%  

 

Figura 78 – Visão geral do processamento e pós-processamento PIV 

 

 

No final de cada passo, um pós-processamento simples foi utilizado para 

eliminar os outliers evitando instabilidades e propagação de ruído na abordagem 

multigrid. Nesse pós-processamento simples, a abordagem desenvolvida por 

Westerweel e Scarano (2005) foi usado para reduzir principalmente os outliers nos 

campos. Baseado na análise dos autores, um limiar de remoção de 2 (adequado para 

detectar vetores falsos) em uma vizinhança de 3×3 pixels foi utilizado. Além disso, 

todos as velocidades com SNR < 1,2 foram excluídos e interpolados pela média da 

vizinhança. 

No pós-processamento completo, todos as velocidades com SNR < 1,3 foram 

excluídos e uma interpolação baseada na abordagem shape-preserving piecewise 

cubic spline interpolation (FRITSCH e CARLSON, 1980) foi usada. Além disso, foi 
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utilizado o método do desvio absoluto médio (Median Absolute Deviation, MAD) em 

uma vizinhança 3×3 de janelas de interrogação para identificar outliers. Nesse caso, 

são considerados outliers os valores de velocidade na janela de interrogação maior 

do que 3 vezes a escala MAD. Essa escolha é baseada nas observações de (MILLER, 

1991). Mais precisamente, a escala MAD é definida pela Equação (41) em que b = 

1,4826 (HUBER e RONCHETTI, 2009). Os outliers identificados pela abordagem MAD 

são excluídos e uma interpolação baseada na abordagem shape-preserving piecewise 

cubic spline interpolation foi usada. Um filtro temporal baseado no desvio padrão 

também foi utilizado para remover valores espúrios. Em uma análise prévia, foi 

observado que um outlier era detectado se seu valor fosse três vezes o desvio padrão 

da vizinhança com um núcleo igual a três vezes o intervalo para uma mesma janela 

de interrogação. 

 

 𝑀𝐴𝐷 = 𝑏 ∙ 𝑀𝑖(|𝑥𝑖 − 𝑀𝑗(𝑥𝑗)|) (41) 

 

3.5 Análise dos dados 

 

O fluxo dentro do DAV apresenta comportamento periódico, variando entre 

períodos de sístole e diástole. Dentre esses períodos, ocorrem as variações ciclo a 

ciclo, que alteram os valores das velocidades em determinados instantes. Soma-se a 

isto outros fatores como o ruído PIV e a turbulência que são processos estocásticos, 

ou seja, possuem várias variáveis aleatórias que as governam. Em resumo, as 

velocidades instantâneas medidas pela técnica PIV nunca são iguais entre as sístoles 

e as diástoles de um mesmo experimento. Para diminuir a incerteza das medições, 

idealmente não se deve discutir um único evento em um determinado momento ou 

posição, mas sim a valores médios dentro de um único intervalo de tempo, 

denominado média temporal, ou valores médios de muitos sistemas idênticos em um 

mesmo instante de tempo, denominado média de conjunto (YAMAMOTO, 2015). 

Enquanto a média temporal está diretamente ligada a experimentos, pois nem sempre 

é viável repeti-lo múltiplas vezes, a média de conjunto está relacionada com a função 

densidade de probabilidade. A Figura 79 representa graficamente um exemplo de 

sistemas (1, 2, ..., N) da variável x em função do tempo com as respectivas médias 

temporal e de conjunto. 
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Figura 79 – Representação da média temporal e da média de conjunto 

 
Fonte: Adaptado de Yamamoto (2015). 

 

Neste trabalho apenas as médias temporais são utilizadas, denotadas pelo 

sinal diacrítico mácron   ¯ ) acima da variável, por e emplo, ū. A média de conjunto 

não foi calculada pois o número de ciclos necessários para se obter um valor confiável 

era muito superior ao espaço disponível em disco rígido. 

O experimento montado com o DAVP, o circuito de circulação simulada e a 

aquisição de dados por PIV permite a obtenção de inúmeros resultados. Determinados 

resultados apresentam mais informações sobre o escoamento que outros, desta 

maneira deve-se estabelecer os parâmetros experimentais. Neste trabalho, a 

frequência de batimento do DAVP foi constante, 70 bpm, para todos os casos. Além 

disso, três planos de medição foram escolhidos. O plano frontal, mais afastado do 

diafragma, o plano médio e o plano traseiro. Estes planos possuem um ângulo de 36º 

em relação ao diafragma e as distâncias estão representadas na Figura 80. No DAVP 

moldado dentro da cunha, este plano torna-se paralelo a face do dispositivo, 

facilitando o arranjo perpendicular entre o plano laser e a linha de visão da câmera. 

 

Figura 80 – Esquema de medição dos planos 

 
Fonte: Instituto do Coração (2019). 

média de conjunto (ensemble)

média temporal
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Mantidos o batimento do dispositivo a 70 bpm e os planos de medição (frontal, 

médio e traseiro), a variável experimental modificada foi o ângulo da válvula de 

entrada: 0º e 30º. O ângulo de 30º foi escolhido devido ao seu uso no DAV e DAVP 

da Penn State, o que possibilita uma comparação entre velocidades e tensões 

encontradas neste trabalho (HOCHAREON et al., 2004; KREIDER et al., 2006; 

MANNING et al., 2008; NANNA et al., 2011; NAVITSKY, DEUTSCH e MANNING, 

2013). Estes ângulos são medidos na vista superior tomando como base o eixo 

horizontal, tangente ao ponto máximo do diafragma ou no caso do DAVP dentro da 

cunha, paralelo a face dianteira (Figura 81). 

 

Figura 81 – Posição da válvula de entrada do DAV 

 

 

Durante os experimentos, vários ciclos do DAVP foram gravados com a técnica 

TR-PIV, todavia, nem todas as partes do ciclo possuem o mesmo nível de interesse. 

Uma prática comum em experimentos que utilizam PIV especialmente aqueles que 

não são capazes de gravar todo o ciclo, consiste na determinação de uma faixa de 

tempo de interesse. Em medições ópticas de DAV destacam-se dois trabalhos que 

estabeleceram faixas de tempo de interesse. O primeiro, de Jin e Clark (1993), dividiu 

o ciclo do DAV em seis tempos, a saber: t1 o início da ejeção, t2 o pico da ejeção, t3 o 

intervalo entre a ejeção e o enchimento, t4 o enchimento, t5 o pico de enchimento e t6 

o fim do enchimento. Os tempos foram baseados nas diferenças de pressão causadas 

pelo diafragma e pelas condições das válvulas, ou seja, uma delas aberta ou ambas 

fechadas. Por exemplo, t3 é definido como o momento em que ambas as válvulas do 

DAV estão fechadas em um ciclo isovolumétrico. Vale ressaltar que o início da sístole 

e da diástole nem sempre correspondem ao início da ejeção e do enchimento, 

respectivamente, pois as mudanças de pressão são mais rápidas quando comparado 

ao tempo necessário para retirar o fluido da inércia. A Figura 82a apresenta a divisão 

temporal do ciclo na curva da pressão e na curva de vazão. O segundo trabalho, de 

Navitsky, Deutsch e Manning (2013), dividiu o ciclo em oito partes, definidas como 
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7%, 35%, 64% e 92% da sístole e da diástole (Figura 82b). Novamente, a ideia é 

avaliar a evolução de cada parte do ciclo, com crescimento, pico, região de 

estabilização e decaimento. Baseado em ambos, o presente trabalho dividiu o ciclo 

em seis partes, três para a sístole e outras três para a diástole, a saber: 

 

a) t1, definida pela região de 0% a 20% da diástole, ou início do enchimento; 

b) t2, definida pela região de 20% a 40% da diástole, ou o pico do enchimento; 

c) t3, definida pela região de 50 a 70% da diástole, ou final do enchimento. 

d) t4, definida pela região de 0% a 20% da sístole, ou seja, início da ejeção; 

e) t5, definida pela região de 20% a 40% da sístole, ou o pico da ejeção; 

f) t6, definida pela região de 80 a 100% da sístole, ou final da ejeção; 

 

Figura 82 – Divisão temporal do ciclo do DAV 

 
Fonte: Adaptado de Jin e Clark (1993), Navitsky, Deutsch e Manning, (2013). 

 

Nos seis intervalos definidos serão extraídas oito variáveis médias (temporal) 

nos campos: velocidade em    ū), velocidade em y  v̄), magnitude de velocidade  |Ū|), 

o valor eficaz da magnitude da velocidade (|Ū|rms), a tensão de cisalhamento viscosa 

(𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅), a tensão de cisalhamento de Reynolds (𝑅𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅), a tensão de Reynolds máxima 

(𝑅𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) e a tensão de cisalhamento viscosa turbulenta (𝑇𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅). Complementando, 

outras três variáveis instantâneas com a respectiva evolução temporal são 

apresentadas: velocidade em x (u), velocidade em y (v) e magnitude de velocidade 

(|U|). Contudo, essas variáveis não são apresentadas em todo o campo, nove pontos 

(P1 a P9) na região superior do dispositivo (Figura 83) foram escolhidos, sendo três 

na entrada, três no meio e três na saída, todas no plano médio. 

A tensão de cisalhamento viscosa turbulenta (VSS) instantânea também é 
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apresentada em determinados intervalos. Além disso, a abordagem do pseudo-

rastreamento foi utilizada no VSS e RSS instantâneos. O pseudo-rastreamento 

(pseudo-tracking) é uma aproximação matemática considerada válida pois utilizou-se 

o TR-PIV, mas a aplicação da técnica de velocimetria por rastreamento de partículas 

(Particle Tracking Velocimetry, PTV) provavelmente resultaria em dados melhores. No 

PTV sabe-se exatamente, por meio de algoritmos, se uma partícula está dentro do 

plano ou se outra partícula foi iluminada devido à reflexão. Sem esta dúvida sobre o 

plano da partícula, elimina-se uma forma de ruído na correlação de imagens. 

 

Figura 83 – DAVP com locais das sondas demarcados 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo os resultados obtidos pela técnica PIV são apresentados para 

dois casos, em 70 bpm nos três planos de medição. Também são discutidos os efeitos 

dos resultados nas diferentes frequências de batimento e comparados com os valores 

obtidos na literatura. 

 

4.1 Efeito da posição de válvula 

 

Imediatamente abaixo são apresentados os resultados para os experimentos 

de 70 bpm com as válvulas a 0º e 30º nos seis intervalos previamente mencionados. 

 

4.1.1 Intervalo de 0 a 20% da diástole (t1) 

 

O efeito da posição da válvula de entrada no intervalo de 0 a 20% da diástole 

pode ser comparado analisando a média temporal das velocidades para 0º e 30º no 

plano frontal (Figura 84), médio (Figura 85) e traseiro (Figura 86). Vale destacar que 

as linhas tracejadas no campo apresentam limites em que os resultados são ruidosos 

mesmo após a filtragem no pós-processamento PIV. Nesse caso, a região interna a 

esse limite possui resultados com um SNR maior do que 1.3 e alta coerência espacial 

dos parâmetros medidos como detalhado na Seção 3.4. 

Iniciando a análise pela velocidade média horizontal (ū), observou-se regiões 

com velocidades negativas (~ -0,3 m/s) em todos os planos. Isto indica que o fluido 

está se movendo da direita para a esquerda, ocupando o espaço deixado pelo retorno 

do diafragma. No plano frontal (Figura 84a), está localizada a maior região com 

velocidades negativas entre todos os planos. Todavia, no plano traseiro não houve 

um predomínio das regiões com velocidades negativas, ao contrário, a região com 

velocidades positivas (~ 0,2 m/s) é maior para 0º (Figura 86a) e 30º (Figura 86b). Isto 

sugere que nesta pequena região delimitada pelas paredes do dispositivo e pelo 

diafragma, o fluido que entrou acaba retornando. Outra hipótese baseia-se na 

tridimensionalidade do escoamento, ou seja, o fluido que se moveu para a direita deixa 

o plano traseiro em direção a outro plano. 

Na velocidade média vertical (v̄), também há um predomínio das velocidades 

negativas. No plano frontal é clara a disparidade entre os valores de v̄ para 0º e 30º. 
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No primeiro (Figura 84c), há uma região de -0,3 m/s próximo à válvula de entrada. Já 

no segundo (Figura 84d), não há uma região bem definida e os valores variam de -

0,05 a -0,1 m/s. No plano médio, as duas posições de válvula exibiram campos médio 

semelhantes. No plano traseiro, a situação é a inversa do plano frontal. O campo para 

30º (Figura 86d) apresentou uma região maior e bem definida de velocidade 

negativas, ao passo que para 0º (Figura 86c) essa região foi menos intensa. A estas 

regiões bem definidas de velocidades negativas dá-se o nome de jato diastólico. 

 

Figura 84 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t1 

 

 

Além disso, observa-se na saída do dispositivo, no plano médio, uma região 

com valores positivos de v̄ para 0º que não é vista para 30º. Nesta pequena região, o 

fluido está saindo do DAVP em um momento em que a válvula estaria fechada. Ao 

examinar a velocidade na saída do DAVP, percebe-se em alguns intervalos uma 

região com velocidades que não condizem com o ideal, indicando uma possível 
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regurgitação na região das válvulas. A regurgitação é o nome dado para o escoamento 

anormal, no qual o fluido escoa no sentido contrário ao que deveria. Nas válvulas 

mecânicas a regurgitação é dividida em duas fases: fluxo reverso durante o 

fechamento da válvula e vazamento após o fechamento. Como afirmado por Fung 

(1984), um coração normal não apresenta regurgitação e no caso de DAVs, este 

fenômeno reduz a eficiência do dispositivo. A análise da regurgitação em válvulas 

mecânicas ocorre através das velocidades, obtidas por ecocardiografia Doppler, LDA 

ou PIV; e da pressão, por meio de cateteres com medidores de pressão. A 

quantificação da regurgitação é importante pois estaria relacionada a hemólise, 

trombose e cavitação (MANNING et al., 2003). Dimensionar a regurgitação é 

importante pois desta maneira pode-se definir se o efeito deste fenômeno é mínimo 

e, portanto, aceitável ou se é elevado e prejudicial ao paciente. 

 

Figura 85 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano médio no intervalo t1 
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Figura 86 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t1 

 

 

Nos experimentos apresentados nesta dissertação, os planos laser utilizado na 

técnica PIV não possuía altura suficiente para observar regiões próximas às válvulas 

o que não permite afirmar com toda a certeza sobre a regurgitação. Por outro lado, 

estudos sobre regurgitação de válvulas de duplo folheto da St. Jude Medical 

realizados por Flachskampf et al. (1991), Meyer et al. (2001), Bach et al. (2002) e 

Manning et al. (2003) afirmam que a válvula 21AJ-501 geralmente apresenta 

regurgitação trivial a leve. Esse comportamento pode ser observado na evolução 

temporal da componente vertical (v) na Figura 87, no plano médio. Os valores 

encontrados de v na sonda P1 e P2 mostram bem como há regurgitação até 40 ms 

para ambas as posições da válvula. Todavia, nota-se velocidades maiores no período 

de regurgitação para a posição 0º em P1, como também é evidenciado no campo 

médio. A evolução temporal das demais componentes de velocidade para os nove 

pontos da sonda destacados na seção 3.5 são apresentados no Apêndice A. 
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Figura 87 – Evolução temporal de v na saída do DAVP no plano médio em t1 

 

Azul – 0º; vermelho – 30º 

 

Prosseguindo com a análise da regurgitação, a Figura 88 expõe as pressões e 

vazões medidas para o intervalo em questão. A pressão na câmara sanguínea possui 

dois decaimentos. O primeiro dentro do atraso sistólico final e o segundo, mais 

íngreme do que o primeiro, acompanhando o comportamento da membrana 

representada pela pressão da câmara pneumática. A vazão medida após a válvula de 

saída possui valores negativos em aproximadamente 60 ms (10% da diástole), ou 

seja, a regurgitação foi confirmada. O atraso entre a regurgitação observada na Figura 

87 e Figura 88 deve-se ao percurso do escoamento que é medido antes pelo PIV e 

depois passa pelo medidor de vazão gerando um atraso de 44 ms (7%). 

 

Figura 88 – Curvas de pressão e vazão para o intervalo t1 

 

 

A magnitude da velocidade média  |Ū|) apresenta comportamentos distintos 

para as duas posições de válvula em todos os planos. Como os valores de v̄ são 

maiores que os valores de ū, a sua influência na magnitude é maior. Isto foi observado 
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no plano frontal para 0º (Figura 84e), onde há uma região bem definida que seguiu a 

geometria do dispositivo logo abaixo da válvula de entrada. O mesmo ocorre no plano 

médio para 0º (Figura 85e) e no plano traseiro para 30º (Figura 86f). Os demais 

campos, apresentaram comportamentos praticamente homogêneos. 

Ao analisar os três planos em conjunto percebe-se que a tridimensionalidade 

do escoamento possui um papel importante. A princípio, neste intervalo, a mudança 

no ângulo da válvula de entrada alterou a presença do jato diastólico. Esclarecendo, 

o jato diastólico que fora observado para 0º no plano médio não foi visto para 30º no 

mesmo plano, bem como a situação inversa ocorreu no plano traseiro. 

As tensões médias para este intervalo, nos planos frontal (Figura 89), médio 

(Figura 90) e traseiro (Figura 91) são apresentadas a seguir. 

 

Figura 89 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t1 
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Figura 90 – Campos de tensões para a válvula em 0º e 30º no intervalo t1 
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Figura 91 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t1 

 

 

A média temporal da tensão de cisalhamento viscoso (𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅) concentra-se 

principalmente na parede direita próximo a entrada nos campos do plano frontal e 

médio. Para 0º (Figura 89a), a região de pico é maior no plano frontal, estendendo-se 

por toda a parede direita do dispositivo. Para 30º (Figura 89b), a região de máximos 

não é tão extensa. Já no plano médio, ocorre o contrário. A região de pico de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ para 

30º (Figura 90b) é mais extensa que a região de pico para 0º (Figura 90a). Os campos 

de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ (Figura 91a e b) do plano traseiro não apresentaram tensões na parede direita. 



131 
 

Traçando uma linha em Y = 40 mm (0º) e Y = 45 mm (30º) no plano médio e 

calculando a evolução temporal de VSS nas regiões próximas à parede e às válvulas 

(Figura 92) observam-se valores na ordem de 1 Pa, ou seja, o dobro do valor 

encontrado para a média. Além do mais, pequenas regiões de altas tensões são 

igualmente encontradas na curvatura entre as válvulas no campo médio e uma região 

de tensões maiores na parede superior esquerda apenas é observada quando a 

válvula está na posição 0º. Esse comportamento é mais um indício de que há 

vazamento na válvula de saída causado pela regurgitação, como discutido 

anteriormente. 

 

Figura 92 – Evolução temporal de VSS próximo à parede no plano médio em t1 

 

 

A tensão de cisalhamento de Reynolds (RSS), apresentaram valores maiores 

na entrada do dispositivo para o plano frontal e na saída do DAVP para os planos 

médio e traseiro. O campo com maior relevância de RSS ocorreu para 0º no plano 
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frontal (Figura 89c). Neste campo observa-se a região com valores positivos (20 Pa) 

e outra com valores negativos (-20 Pa), no espaço deixado pelo diafragma. 

Os campos de RSSmax exibiram regiões de máximos bem peculiares. Nos 

planos cujas magnitude de velocidade estavam mais nítidos, os valores de RSSmax 

foram ressaltados, principalmente no centro dos jatos diastólicos (Figura 89e, Figura 

90e, Figura 90f e Figura 91f). 

A tensão de cisalhamento viscosa turbulenta (TVSS), por conter VSS e RSS, 

expôs campos com regiões mais próxima à RSS. Contudo os valores encontrados nas 

regiões de pico possuem escala mais próxima a VSS (~ 0,5 Pa). 

Comparando as tensões encontradas para 0º e 30º, nota-se que a intensidade 

dos campos de 0º é maior em todas as tensões no plano frontal e médio. Já no plano 

traseiro os campos para 30º apresentam intensidade maior. 

Considerando as medidas como pseudo-estacionárias, ou seja, uma 

aproximação ou hipótese matemática. Esta aproximação é conveniente quando um 

experimento contém processos regidos por escalas de tempo muito diferentes entre 

si. No presente trabalho o escoamento proporcionado por um batimento do DAVP e o 

fenômeno da turbulência apresentam escalas temporais diferentes. Esta hipótese 

torna-se mais forte quanto maior forem as diferenças entre as escalas temporais, ou 

seja, isto é, os processos rápidos se encontram em estado estacionário no momento 

das medições. Assim posto, a energia cinética turbulenta (TKE) para o intervalo de 0 

a 20% da diástole é exibida na Figura 93 no plano médio. No CFD a modelagem da 

turbulência é uma forma de evitar a simulação numérica direta (Direct Numerical 

Simulation, DNS) que apresenta um custo computacional muito elevado. Dentro da 

modelagem da turbulência, utiliza-se o TKE pois esta propriedade é de fácil obtenção 

e está diretamente relacionada ao fluxo. 

 

Figura 93 – Campos de TKE (0º e 30º) no plano médio no intervalo t1 
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No escoamento, regiões com altos valores de cisalhamento estão associadas 

à produção de turbulência, logo o comportamento do campo de TKE é semelhante ao 

campo de RSSmax: altos valores estão presentes na entrada e saída do DAVP. Para 

0º, os valores são maiores em todo o campo comparado ao campo para 30º. Percebe-

se também uma estrutura semelhante a um pequeno jato na entrada do campo para 

0º. 

 

4.1.2 Intervalo de 20 a 40% da diástole (t2) 

 

No segundo intervalo (t2), que compreende 20% a 40% da diástole, a região 

sem ruído é maior uma vez que o diafragma recuou consideravelmente em relação ao 

o intervalo anterior. Os campos médios de velocidade para o plano frontal (Figura 94), 

médio (Figura 95) e traseiro (Figura 96) são apresentados abaixo. 

 

Figura 94 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t2 
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A média temporal da velocidade horizontal  ū) revelou uma regi o positiva entre 

as válvulas de entrada e saída do dispositivo que começa pequena no plano frontal e 

cresce até o plano traseiro para 0º (Figura 94a, Figura 95a e Figura 96a).  ara    , ū 

possui um campo homogêneo no plano frontal (Figura 94b); duas regiões com picos 

positivos de velocidade no plano médio (Figura 95b); e uma grande região com valores 

positivos no plano traseiro (Figura 96b). Ademais, na Figura 95b, há duas regiões com 

sentidos de velocidade opostos, logo abaixo da válvula de entrada. Este fenômeno 

pode ser mais um indício de que o fluido está se movimentando na componente z. 

 

Figura 95 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano médio no intervalo t2 
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Figura 96 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t2 

 

 

Em relação à média temporal da velocidade vertical (v̄) é possível identificar o 

jato diastólico nos planos frontal e médio. Analisando o plano médio, percebeu-se que 

a região do jato diastólico com velocidades em torno de -1 m/s é maior para 0º (Figura 

94c) do que para 30º (Figura 94d). Passando para o plano médio, os jatos diastólicos 

possuem tamanhos similares e velocidades em torno de -0,5 m/s. Todavia o contorno 

do jato diastólico diferiu. Para 0º (Figura 95c), o jato seguiu e esteve mais próximo da 

parede direita do dispositivo, sem mudanças de direção. Já o jato diastólico para 30º 

(Figura 95d) se distribuiu pela entrada e à medida que avançou, afastou-se da parede 

externa e moveu-se em direção ao local antes ocupado pela membrana na região 

central da DAVP. Também é evidente em v̄ os valores positivos na região inferior 

esquerda do DAVP, que em 0º prolonga-se até a válvula de saída. Na evolução 

temporal de v (Figura 97), confirma-se que este prolongamento da região positiva é a 

regurgitação observada em P1. A região à esquerda do dispositivo com velocidades 
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positivas, ou seja, em direção à saída do DAVP, também estiveram presentes no plano 

traseiro. Neste plano, as velocidades positivas foram predominantes para 0º (Figura 

96c) e 30º (Figura 96d).  

 

Figura 97 – Evolução temporal de u e v na saída do DAVP no plano médio em t2 

 

Azul – 0º; vermelho – 30º graus 

 

Ao longo dos planos está clara a presença de regiões com movimentos opostos 

de ū e v̄. Estas estruturas estariam relacionas a própria geometria interna do DAVP e 

neste instante, a quase metade do enchimento, resta pouco volume desocupado pelo 

diafragma para preencher. Como a diástole ainda não terminou, o fluido que sobe e 

move-se para a direita tende a ser empurrado para baixo pelo jato diastólico. Contudo, 

este movimento não está bem definido e a tridimensionalidade do escoamento altera 

o plano em que estas estruturas ocorrem. 

 s campos de magnitude da velocidade média  |Ū|) apresentaram os contornos 

do jato diastólico para o plano frontal (Figura 94e e Figura 94f) e médio (Figura 95e e 

Figura 95f). Além disso, regiões com valores mais elevados de |Ū| foram observadas 

nos limites da geometria interna do dispositivo, como por exemplo, na Figura 94e e 

Figura 96f. 

Os campos de tensões são apresentados para os planos frontal (Figura 98), 

médio (Figura 99) e traseiro ( 

Figura 100). Na tensão de cisalhamento viscosa (𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅), percebe-se um aumento 

nos valores próximo à parede direita nos planos frontal e médio. Esta elevação nas 

tensões está diretamente relacionada ao aumento dos perfis dos jatos e de suas 

respectivas velocidades. É importante ressaltar o efeito dos limites do jato diastólico 

em 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅. No plano médio para 30º (Figura 99b), as tensões máximas deixaram a 

parede direita e seguiram o contorno do jato, que mudou de direção. Já no plano 

traseiro para 30º ( 

Figura 100b), surgiu, pela primeira vez, uma tensão elevada na parede 
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esquerda do dispositivo. Esta nova região estaria relacionada à parede superior que 

limita o escoamento. 

 

 

 

Figura 98 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t2 
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Figura 99 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano médio no intervalo t2 
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Figura 100 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t2 

 

 

A evolução temporal de VSS para o plano médio (Figura 101), avaliada em Y = 

40 mm (0º) e Y = 45 mm (30º), exibe regiões muito próximas à parede de entrada com 

valores de 1 Pa durante todo o intervalo. Para 0º as faixas de 1 Pa são bem nítidas, 

ao contrário de 30º que exibe uma faixa que intercala regiões de 1 Pa com 0 Pa. Por 

outro lado, a parede de saída para 30º muda o sentido do VSS, de -0,5 Pa para 0,5 

Pa enquanto 0º permanece positivo durante todo o intervalo. 



140 
 

Figura 101 – Evolução temporal de VSS próximo à parede no plano médio em t2 

 

 

O RSS para 0º exibe um comportamento com valores máximos e mínimos 

distribuídos por todo o campo, no plano frontal (Figura 98c) e médio (Figura 99c). 

Provavelmente, isto se deve à mudança de sentido em ū. Os campos para 30º no 

plano frontal e médio possuíram uma zona bem definida de altos valores de RSS na 

entrada do DAVP. 

O TKE (Figura 102) para o intervalo de 20 a 40% da diástole novamente 

apresentou comportamento semelhante ao observado no RSSmax. Valores acima de 

0,15 m²/s² estão dentro do jato diastólico para 0º e 30º. Como o cisalhamento foi maior 

neste intervalo, a produção de turbulência também foi. 

 

Figura 102 – Campos de TKE (0º e 30º) no plano médio no intervalo t2 
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4.1.3 Intervalo de 50 a 70% da diástole (t3) 

 

As características dos escoamentos no intervalo de 50 a 70% da diástole para 

as posições da válvula (0º e 30º) são apresentadas na Figura 103, Figura 104 e Figura 

105 para os planos frontal, médio e traseiro respectivamente. 

Neste período, a membrana desocupa a área central do DAVP e toda a região 

de análise se tornou visível. A média temporal da velocidade horizontal (ū) 

apresentaram nos três planos para 0º e 30º comportamentos semelhantes. Na parte 

superior dos campos, os valores foram mais altos e positivos, indicando movimento 

para a direita. Já na parte inferior valores negativos foram encontrados, ou seja, 

movimentos para a esquerda. Avaliando o plano frontal em direção ao traseiro, as 

regiões de valores máximos aumentaram e as regiões negativas diminuíram. 

 

Figura 103 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t3 
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Figura 104 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano médio no intervalo t3 

 
 

Figura 105 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t3 
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Um comportamento semelhante também foi observado nos campos da média 

temporal da velocidade vertical (v̄). Uma zona de velocidades negativas persiste na 

parede direita, ao mesmo tempo que surge uma zona na parede esquerda com sentido 

oposto. Desta vez, no plano frontal as regiões com velocidades negativas são maiores 

e vão diminuindo gradativamente nos outros planos. 

Focando na magnitude média (|Ū|), observa-se, principalmente no plano médio, 

um grande movimento rotacional cujo centro é próximo ao centro geométrico da seção 

transversal. No plano frontal, percebeu-se apenas a parte inferior deste grande vórtice, 

bem como no plano traseiro, é nítida apenas a parte superior. O movimento 

tridimensional é mais intenso nesse momento, pois a membrana já deixou o plano 

médio e neste instante o jato diastólico predominou no plano frontal. Esta grande 

estrutura vortical observada nos planos é importante pois promove a lavagem do 

dispositivo. A lavagem é essencial e evita regiões de estagnação no dispositivo que 

tendem a formar trombos. 

A Figura 106 exibe a disparidade entre a intensidade da magnitude de 

velocidade (|U|) entre 0º e 30º na região entre as válvulas no plano médio. Isto é claro 

em P5 e P6 onde 0º varia entre 0,4 e 0,8 m/s e 30º fica entre 0,2 e 0,4 m/s. 

 

Figura 106 – Evolução temporal de u e |U| entre as válvulas do DAVP em t3 

 

Azul – 0º; vermelho – 30º graus 

 

As tensões médias são exibidas a seguir para os planos frontal (Figura 107), 

médio (Figura 108) e traseiro (Figura 109). 
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Figura 107 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t3 
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Figura 108 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano médio no intervalo t3 
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Figura 109 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t3 

 

 

O movimento rotacional condicionou o fluxo para mais próximo de todas as 

paredes. Isto criou uma faixa de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ na parede esquerda e direita. Os valores 

máximos permaneceram os mesmos de t2. Para o plano traseira houve ainda uma 

terceira região de máximos, na parede superior entre as válvulas de entrada e saída 

(mais nítido na Figura 109b). 

A evolução de VSS temporal no plano médio (Figura 110) nas linhas Y = 40 

mm (0º) e Y = 45 mm (30º) diferem para os dois ângulos de posicionamento da válvula 
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de entrada. No caso 0º, o VSS na parede direita é positivo no início do intervalo e 

torna-se negativo do meio para o final do intervalo. Como os valores negativos e 

positivos são relativamente próximos, contribuíram para a média nula observada na 

Figura 108a. Já no caso 30º, a tensão permanece positiva. Na saída nota-se tensões 

mais baixas e numa faixa mais estreita quando se compara 0º e 30º. 

Figura 110 – Evolução temporal de VSS próximo à parede em t3 

 

 

Os valores de RSS e RSSmax foram altos no plano frontal e estavam dentro da 

região do jato diastólico. Já nos planos médio e traseiro, os valores de RSS foram 

baixos e os valores de RSSmax foram altos nos locais onde possivelmente está o centro 

do grande vórtice. A flutuação das velocidades instantâneas u e v são, provavelmente, 

a causa primária destas regiões com tensões mínimas e máximas de RSS e RSSmax, 

respectivamente. 

 

Figura 111 – Campos de TKE (0º e 30º) no plano médio no intervalo t3 

 

 

O TKE para o intervalo t3 não apresentou semelhanças ao RSSmax no plano 

médio, como fora observado nos intervalos t1 e t2. No campo (Figura 111) para 0º a 

região mais intensa está concentrada entre as válvula, além de uma região com 
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valores em torno de 0,1 m²/s² que envolve grande parte do vórtice de lavagem do 

DAVP. Para o caso 30º, o TKE concentrou-se na parede esquerda e não ultrapassou 

0,1 m²/s². Infere-se nesta situação que o caso 0º teve pouca intervenção das tensões 

na produção da turbulência, ao passo que o caso 30º teve grande influência de VSS 

na turbulência gerada dentro do dispositivo. 

 

4.1.4 Intervalo de 0 a 20% da sístole (t4) 

 

As características dos escoamentos no intervalo de 0 a 20% da sístole para a 

posição da válvula a 0º e 30º são apresentadas para os três planos na (Figura 112, 

Figura 113 e Figura 114). 

 

Figura 112 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t4 
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Figura 113 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano médio no intervalo t4 

 

 

Figura 114 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t4 

 



150 
 

No início da sístole, o movimento rotacional induzido pela entrada de fluido 

permanece. A velocidade horizontal  ū) e vertical (v̄) apresentaram semelhanças aos 

campos observados na metade final da diástole (t3). As regiões com sentidos opostos 

de velocidade estão nos mesmos locais, tanto para ū  uanto para v̄, mas a intensidade 

reduziu consideravelmente nas duas posições de válvulas. 

A velocidade instantânea vertical (v na Figura 115a) na região de saída do 

dispositivo é igual entre as duas posições de válvulas na sonda P1 e diferente nas 

sondas P2 e P3 no plano médio. Em P2 a intensidade de v é maior para 30º e em P3 

ocorre o contrário. Os campos médios sugerem que há uma leve regurgitação na 

válvula de entrada, confirmada por v Figura 115b. Há fluxo positivo no meio da região 

de entrada, representada pela sonda P8 para a válvula a 30º, e na parede externa 

direita, representada pela sonda P9 para a válvula a 0º. 

 

Figura 115 – Evolução temporal de v no plano médio em t4 

  

Azul – 0º; vermelho – 30º graus 

 

Na magnitude da velocidade destacou-se novamente o grande turbilhão no 

DAVP, desta vez menos intenso, o que condiz com a análise das componentes da 

velocidade. O centro do vórtice deslocou-se para a direita do dispositivo. Vale ressaltar 

a diferença entre a região da coroa circular que possuía velocidades em torno de 0,5 

m/s em t3 e agora possuem velocidades perto de 0,2 m/s nas duas posições de 

válvula. Em 0º, a região de lavagem é bem maior do que para 30º em todos os planos. 

Analisando a tridimensionalidade do fluido, percebe-se que no plano frontal a região 

de lavagem possuía maior intensidade neste intervalo do que os demais planos. 
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As tensões para o intervalo t4 são exibidas logo abaixo para o plano frontal 

(Figura 116), médio (Figura 117) e traseiro (Figura 118). 

 

Figura 116 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t4 
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Figura 117 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano médio no intervalo t4 
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Figura 118 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t4 

 

 

O ápice do 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ neste intervalo ainda é a parede esquerda para ambos, e o 

mínimo está concentrado na curvatura entre as válvulas. Os valores de pico também 

reduziram, de 1 Pa para 0,5 Pa em 0º e de 0,6 Pa para 0,5 Pa em 30º na mudança de 

intervalos. Nos planos frontal e traseiro ainda há uma faixa de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ na parede direita. 
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De modo geral, os campos de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ para 30º foram mais intensos. 

Para as demais tensões, RSS, RSSmax e TVSS, os valores foram muito 

próximos a 0 Pa com pequenos pontos sobressaindo sobre os demais. Como o padrão 

rotacional se manteve, poucas flutuações nas velocidades foram observadas. 

A energia cinética turbulenta (TKE) deste intervalo foi fracamente influenciada 

pelas tensões (Figura 119) em ambas as posições de válvula. Destaca-se as regiões 

vermelhas com valores na ordem de 0,04 m²/s², o menor valor máximo observado até 

o momento, indicando que o TKE está se dissipando. 

 

Figura 119 – Campos de TKE (0º e 30º) no plano médio no intervalo t4 

 

 

4.1.5 Intervalo de 20 a 40% da sístole (t5) 

 

As propriedades dos escoamentos no intervalo de 20 a 40% da sístole para 

dois ângulos de válvula, 0º e 30º, são expostos na Figura 120, Figura 121 e Figura 

122. Neste período o diafragma esteve visível apenas no plano traseiro, diferindo do 

intervalo de 20 a 40% da diástole (t2), pois as curvas de enchimento e esvaziamento 

da câmara pneumática não são iguais. 

As velocidades horizontais médias (ū) tiveram suas regiões de concentração 

dos ápices mantidas, mas os valores reduziram. A exceção está no plano traseiro para 

0º (Figura 122a). Neste campo as velocidades que eram positivas tornaram-se 

negativas. 

Em v̄ surge uma grande zona de velocidade positivas (~0,5 m/s) na saída do 

dispositivo. A velocidade vertical instantânea (v), no plano médio (Figura 123), reforça 

o crescimento das velocidades com picos de 0,75 m/s. Nesta situação não há como 

afirmar a presença de um jato sistólico, pois a velocidade em y está bem distribuída e 

homogênea. 
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Na magnitude da velocidade (|Ū|) percebe-se que a lavagem permaneceu 

neste intervalo. A estrutura do grande vórtice é mais evidente nos planos frontal e 

traseiro. Já no plano médio, pouco se vê desta estrutura. Agora, praticamente na 

metade da sístole, a tendência do fluxo é mover-se para próximo da parede de saída 

e aumentar o volume ejetado. Nota-se também que a intensidade nos campos para 

0º foram maiores. 

 

Figura 120 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t5 
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Figura 121 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano médio no intervalo t5 

 

 

Figura 122 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t5 
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Figura 123 – Evolução temporal de v na entrada do DAVP no plano médio em t5 

 

Azul – 0º; vermelho – 30º graus 

 

Nos campos médios não há como inferir sobre a regurgitação na válvula de 

entrada, devido à discrepância entre os valores do lado esquerdo do dispositivo com 

o lado direito. Ao analisar a Figura 124, em especial as sondas P7 e P9, constata-se 

a clara regurgitação quando a válvula de entrada está posicionada a 0º. O mesmo não 

se pode afirmar quando a posição muda para 30º pois os valores positivos são muito 

próximos de 0 m/s. 

 

Figura 124 – Evolução temporal de v na entrada do DAVP no plano médio em t5 

 

Azul – 0º; vermelho – 30º graus 

 

Os campos de tensões para o intervalo t5 são apresentados a seguir na Figura 
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125, Figura 126 e Figura 127. 

Na tensão de cisalhamento viscosa (𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅) os valores máximos concentraram-

se na parede esquerda mantendo 0,6 Pa. Para 30º, ainda há regiões de máximos na 

parede esquerda, como visto no plano frontal (Figura 125b) e traseiro (Figura 127b). 

Já a tensão de cisalhamento de Reynolds (Figura 126b) é bem homogênea, 

excetuando-se a saída do dispositivo que exibe entre -10 Pa (plano frontal) e -30 Pa 

(plano médio). O mesmo ocorre para RSSmax (Figura 126c) e TVSS (Figura 126d) que 

exibem campos praticamente nulos, exceto na saída do DAVP, onde ocorreram 

regiões de máximos. 

 

Figura 125 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t5 
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Figura 126 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano médio no intervalo t5 
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Figura 127 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t5 

 

 

Os campos de TKE deste intervalo apresentam forma semelhante à magnitude 

de velocidade (|Ū|) e às tensões máximas de Reynolds (RSSmax) no plano médio. Isto 

é, a concentração do ápice de energia está na válvula de saída. 

 

Figura 128 – Campos de TKE (0º e 30º) no plano médio no intervalo t5 
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4.1.6 Intervalo de 80% a 100% da sístole (t6) 

 

As propriedades dos escoamentos no intervalo de 80% a 100% da sístole para 

dois ângulos de válvula, 0º e 30º, são expostos na Figura 129, Figura 130 e Figura 

131. Neste instante de tempo, a membrana já atingiu seu apogeu de pressão e volume 

e torna-se perceptível em todos os campos. 

A componente de velocidade  ū) teve o seu sentido alterado e agora todo o 

fluxo move-se em direção à saída. Em v̄, a intensidade máxima dobrou na mesma 

região de t5 no plano médio. Avaliando a magnitude da velocidade (|Ū|), o escoamento 

ficou concentrado na válvula de saída.   progresso temporal de Ū e de v  Figura 132) 

no plano médio condizem com o observado nos campos médios. Ambos apresentam 

valores altos, mas que começaram a decair, de 1 m/s para 0,4 m/s. 

 

Figura 129 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t6 
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Figura 130 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano médio no intervalo t6 

 
 

Figura 131 – Campos de velocidades (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t6 
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Figura 132 – Evolução temporal de |U| e v na saída do DAVP no plano médio 
(t6) 

 

Azul – 0º; vermelho – 30º graus 

 

A seguir, analisou-se as quatro tensões para o plano frontal (Figura 133), médio 

(Figura 134) e traseiro (Figura 135) no intervalo t6. 

Nos campos de tensões, pode-se observar um aumento na região que está 

sujeita ao cisalhamento viscoso (Figura 134a) na parede esquerda próxima à válvula 

de saída. Igualmente surgem valores de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ mais altos na curvatura entre as válvulas, 

mais perceptível no plano frontal (Figura 133a). Já no cisalhamento de Reynolds o 

campo é praticamente nulo, com pequenas regiões logo acima da membrana 

destoando do demais valores. Os campos de RSSmax diferem entre 0º e 30º. O campo 

em que a válvula não está rotacionada, mal se vê valores elevados, ao contrário de 

30º que possui uma grande região com tensões próximas a 40 Pa no campo médio 

(Figura 134f) e traseiro (Figura 135f). No TVSS destacam-se as regiões logo acima 

da membrana, análogo ao observado em RSS. Isto ocorre pois os valores de RSS 

são pelo menos dez vezes maiores que os valores de 𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅, pesando mais no cálculo 

de TVSS. Neste intervalo, todas as tensões foram mais intensas para 30º. 
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Figura 133 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano frontal no intervalo t6 
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Figura 134 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano médio no intervalo t6 
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Figura 135 – Campos de tensões (0º e 30º) no plano traseiro no intervalo t6 

 

 

O desfecho da sístole é também o apogeu da energia cinética turbulenta. Neste 

intervalo surge uma pequena região com valores acima de 0,6 m²/s² para a válvula de 

entrada a 0º. Também neste intervalo ocorre o auge da energia para 30º. 

 

Figura 136 – Campos de TKE (0º e 30º) no plano médio no intervalo t6 
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A Tabela 10 apresenta um resumo comparando os seis intervalos analisados e 

os dois ângulos da válvula de entrada, 0º e 30º, em relação às estruturas do 

escoamento, velocidades e regurgitação. Também há uma comparação entre os dois 

ângulos de válvula para um ciclo completo do DAVP ao final da tabela. 

 

Tabela 10 – Resumo comparando as estruturas, velocidades e regurgitação 

Intervalo Ângulo Estruturas no escoamento Velocidades Regurgitação 

t1 
0º Nenhuma Superiores Sim (saída) 

30º Nenhuma Inferiores Sim (saída) 

t2 
0º Jato diastólico Análogas Sim (saída) 

30º Jato diastólico Análogas Não 

t3 
0º Vórtice Superiores Não 

30º Vórtice Inferiores Não 

t4 
0º Vórtice Análogas Sim (entrada) 

30º Vórtice Análogas Sim (entrada) 

t5 
0º Nenhuma Superiores Sim (entrada) 

30º Nenhuma Inferiores Não 

t6 
0º Nenhuma Superiores Não 

30º Nenhuma Inferiores Não 

Geral 
0º Maior vórtice (lavagem) Superiores Maior 

30º Jato diastólico deslocado Inferiores Menor 

 

Já a Tabela 11 apresenta uma comparação entre os ângulos de entrada (0º e 

30º) das tensões analisadas e do TKE, novamente para os seis intervalos avaliados e 

para o ciclo como um todo. 

 

Tabela 11 – Resumo comparando as tensões e energia cinética turbulenta 

Intervalo Ângulo VSS RSS RSSmax TVSS TKE 

t1 
0º Superior Superior Superior Superior Superior 

30º Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior 

t2 
0º Inferior Superior Análogo Inferior Superior 

30º Superior Inferior Análogo Superior Inferior 

t3 
0º Inferior Superior Análogo Superior Superior 

30º Superior Inferior Análogo Inferior Inferior 

t4 
0º Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior 

30º Superior Superior Superior Superior Menor 

t5 
0º Superior Superior Superior Superior Superior 

30º Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior 

t6 
0º Inferior Inferior Inferior Inferior Superior 

30º Superior Superior Superior Superior Inferior 

Geral 
0º Superior Superior Superior Superior Superior 

30º Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior 
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4.2 Evolução temporal das tensões viscosa e de Reynolds 

 

Os valores médios das tensões de cisalhamento viscosa e de Reynolds são 

frequentemente utilizadas para determinar se há a formação de trombos em um 

determinado local do dispositivo dentro de um intervalo do ciclo. Porém, para 

determinar se há a hemólise no sangue que passou pelo DAV é necessário determinar 

a evolução temporal das tensões a que uma partícula, que representaria um eritrócito 

ou plaqueta, esteve sujeita, considerando uma abordagem lagrangiana. Nesta 

abordagem, são lançadas partículas imaginárias em um campo medido pelo PIV. O 

progresso desta partícula no escoamento é avaliado na escala de tempo, ou seja, nas 

diferenças de velocidade entre os campos PIV. Os métodos baseados nesta 

abordagem são chamados de pseudo-rastreamento (pseudo-tracking), pois as 

trajetórias das partículas não estão disponíveis no momento da medição, mas são 

construídas em um momento posterior (GENT, SCHRIJER e OUDHEUSDEN, 2018). 

A abordagem torna-se especialmente válida para este trabalho devido à resolução 

temporal obtida pelo TR-PIV. No presente trabalho tem-se, portanto, uma 

aproximação da trajetória realizada por esta partícula no plano apesar da consciência 

do movimento tridimensional do fluxo no dispositivo. 

Além da evolução temporal instantânea, deve-se contabilizar o efeito das 

tensões nesta partícula durante a sua passagem pelo dispositivo, ou seja, deve-se 

integrar a área sob a curva da tensão por tempo. Nesse contexto, comparou-se o valor 

encontrado da somatória com os valores limítrofes definidos pela literatura (Figura 33 

e Figura 36). 

Primeiramente, neste estudo para encontrar a evolução temporal de uma 

partícula no escoamento, selecionou-se o lugar geométrico e o instante inicial em que 

uma partícula seria “criada” e liberada no escoamento. Após a “cria  o” desta 

partícula, ela seguiu a trajetória determinada pelo vetor velocidade fornecido pelo 

campo de velocidades instantâneo e bidimensional do PIV. No intervalo seguinte, o 

ponto final do deslocamento anterior é utilizado como o novo ponto inicial do vetor 

seguinte, novamente calculado baseada no campo de velocidades instantâneo do 

PIV, até que a partícula saísse do dispositivo ou entrasse em uma região com muito 

ruído. Regiões consideradas ruidosas são: diafragma, limites do DAVP como válvulas 

e paredes. 

Dez pontos iniciais foram selecionados em dois instantes diferentes, no início 



169 
 

da sístole e da diástole para os dois ângulos de válvula. Escolheu-se o início de cada 

período do ciclo de batimento como instantes de partida das partículas pois observou-

se poucas diferenças no escoamento entre 0º e 30º nestes instantes. O início 

geométrico dos pontos quando a válvula de entrada estava a 0º (pontos A, C, E, G e 

I) não são os mesmos dos pontos 30º (pontos B, D, F, H e J) porque a posição da 

câmara foi ligeiramente alterada. As informações iniciais dos pontos estão na Tabela 

12. 

 

Tabela 12 – Dados iniciais dos pontos da evolução temporal das tensões 

Ponto Início geométrico (mm) Início temporal Ângulo da válvula 

A (95, 70) 0% da diástole 0º 

B (95, 70) 0% da diástole 30º 

C (14, 53) 0% da diástole 0º 

D (24, 53) 0% da diástole 30º 

E (16, 30) 0% da diástole 0º 

F (30, 40) 0% da diástole 30º 

G (15, 35) 0% da sístole 0º 

H (28, 35) 0% da sístole 30º 

I (88, 60) 0% da sístole 0º 

J (90, 60) 0% da sístole 30º 

 

O ponto A representa bem a evolução do jato diastólico para 0º, pois durante 

todo o tempo permanece muito próximo à parede externa de entrada por quase toda 

a metade inicial da diástole (Figura 137a). A partícula cobriu uma distância de 

aproximadamente 35 mm (Figura 137b) em 46% da diástole. Esperava-se valores 

maiores de VSS devido à proximidade com a parede e ao intervalo do ciclo, entretanto 

a partícula não esteve próxima o suficiente da parede para atingir tais magnitudes, 

resultando em um VSS máximo de 0,06 Pa e com área de 6,5 Pa.ms (Figura 137c). 

O mesmo vale para o RSS que seguiu o comportamento observado nos campos de 

tensões médios para o intervalo e manteve-se baixo, entre 0,5 e 6 Pa resultando em 

uma área de 208 Pa.ms. 

O ponto B (Figura 138) também representa bem o jato diastólico para 30º. No 

início a partícula segue verticalmente para em direção ao fundo do DAVP. Após 30 

instantes de tempo a trajetória da partícula muda de vertical para diagonal, bem como 

ocorreu na magnitude média Ū  Figura 95). Esta trajetória permanece até que a 

partícula chegue próxima ao fundo do dispositivo, onde permanecerá boa parte do 
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tempo. Após 150 instantes de tempo já no período da sístole a partícula segue em 

direção à válvula de saída e deixa o dispositivo após 80% da sístole. Neste trajeto a 

partícula percorreu quase 100 mm (Figura 138b) no dispositivo e produziu um VSS 

máximo de 0,08 Pa, o maior observado entre as partículas. A área total de VSS foi 

12,2 Pa.ms (Figura 138c). O máximo valor de RSS ficou ligeiramente acima de 10 Pa 

com área de 669,7 Pa.ms (Figura 138d). 

Já o ponto C representa a regurgitação na saída durante a diástole para 0º 

(Figura 139a). Pouco após a marca de 40% da diástole, a partícula deixou o 

dispositivo, percorrendo quase 12 mm (Figura 139b). O VSS (Figura 139c) e RSS 

(Figura 139d) do percurso são menores que os encontrados no ponto A. 

A intenção do ponto D era exibir o caminho de uma partícula regurgitada na 

saída para 30º. Entretanto, o local de origem que foi escolhido para ser próximo ao 

caso para 0º resultou em uma partícula que sobe em direção à válvula de saída, mas 

que fica retida na parede com grande curvatura entre as válvulas (Figura 140a). Com 

isto a partícula percorreu 17 mm (Figura 140b) e sofreu pouco com as tensões cujas 

áreas foram de 3,0 Pa.ms para o VSS (Figura 140c) e 41,6 Pa.ms para o RSS (Figura 

140d). 

 

Figura 137 – Evolução temporal do ponto A 
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Figura 138 – Evolução temporal do ponto B 

 

 

Figura 139 – Evolução temporal do Ponto C 
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Figura 140 – Evolução temporal do Ponto D 

 

 

O ponto E representa uma partícula que passou pela grande lavagem do 

dispositivo para a válvula a 0º. Nos instantes iniciais esta partícula quase não se 

movimenta, devido à pouca ação do escoamento no lado esquerdo do dispositivo já 

que o jato diastólico adentra pela direita (Figura 141a). Em 40% da diástole o 

movimento cresce e a partícula adentra o grande vórtice observado nas magnitudes 

da velocidade média Ū. Já no início da sístole, a partícula move-se em direção à saída, 

mas assim como ocorreu no ponto D, acaba batendo na parede e lá permanece. O 

resultado deste percurso são 120 mm deslocados em quase um segundo (Figura 

141b). O VSS atingiu valores na ordem de 0,07 Pa resultando em uma área de 15,6 

Pa.ms (Figura 141c). Por sua vez, o RSS ultrapassou 22,5 Pa de máxima em uma 

área de 1248,6 Pa.ms (Figura 141d). 

O ponto F também representa a lavagem do dispositivo, mas desta vez para 

30º. Neste caso, tem-se o maior tempo em que uma partícula permaneceu no 

dispositivo: 1,5 segundos. O trajeto segue o grande vórtice, entretanto devido às 

menores velocidade observadas para 30º a partícula não consegue seguir rumo à 
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válvula de saída durante a sístole. Desta maneira, ela permanece no dispositivo 

durante outro ciclo, semelhante ao volume sistólico final do coração humano. No início 

da segunda diástole, a partícula é empurrada para o fundo do dispositivo onde perdura 

até pouco depois do início da segunda sístole. Neste instante, o diafragma surge na 

região onde está a partícula e ela se perde, terminando com o trajeto (Figura 142a). 

A distância que a partícula percorreu foi próxima de 100 mm (Figura 142b), com uma 

área de VSS de 14,3 Pa.ms (Figura 142c). Já o RSS alcançou o maior pico entre todos 

os pontos, aproximadamente 33 Pa e como consequência a maior área: 2647,9 Pa.ms 

(Figura 142d). 

O ponto G representa uma célula no decorrer da sístole, que sai do meio para 

o fundo do dispositivo e segue para cima em direção a região de saída para 0º (Figura 

143a). Do início ao fim do percurso, a partícula percorre 20,3 mm em 168 ms, ou seja, 

foi necessário 65% da sístole para a partícula de sair do DAVP (Figura 143b). A tensão 

de cisalhamento viscosa (VSS) é muito baixa durante todo o percurso, atingindo 

valores próximos a 0,015 Pa, o que resultou em uma área sob a curva de 0,9 Pa.ms 

(Figura 143c). O mesmo é válido para as tensões de cisalhamento de Reynolds que 

quase atingiram 1,8 Pa de máximo e resultaram em uma área de 36,3 Pa.ms (Figura 

143d). 

 

Figura 141 – Evolução temporal do Ponto E 
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Figura 142 – Evolução temporal do Ponto F 

 

 

Figura 143 – Evolução temporal do Ponto G 
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O ponto H é a representação da sístole para 30º. O comportamento desta 

partícula é semelhante ao que fora observado no ponto G. Os valores encontrados 

foram ligeiramente maiores para 30º, muito devido à pequena curva observada no 

trajeto do ponto H (Figura 144a). A distância total foi 23 mm (Figura 144b) com valores 

de tensões baixos sendo a área de VSS igual a 1,5 Pa.ms (Figura 144c) e a área de 

RSS igual a 39,3 Pa.ms (Figura 144d). 

 

Figura 144 – Evolução temporal do Ponto H 
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(Figura 146c) e a área de RSS atingiu 22,5 Pa.ms (Figura 146d). Estes valores 

refletem um aumento de 40% para VSS e 114% para RSS em relação ao ponto I. 

 

Figura 145 – Evolução temporal do Ponto I 

 

 

Figura 146 – Evolução temporal do Ponto J 
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4.3 Discussão 

 

As condições de operação de um DAV pulsátil influenciam nos padrões da 

fluidodinâmica e possivelmente nos danos causados ao sangue, como a formação de 

trombos e a hemólise, no interior do dispositivo. A investigação das condições de 

operação torna-se, portanto, necessária para determinar pontos ideais de 

funcionamento e para fornecer indícios às terapias medicamentosas de 

anticoagulação. Espera-se que três condições de operação de um DAV seriam as 

grandes responsáveis pela deterioração sanguínea: os efeitos físicos do diafragma 

e/ou das válvulas, a taxa de pulsação (ou frequência de batimento) e a duração 

sistólica (XU et al., 2015). Todavia, faz necessário o uso de grandezas físicas para 

comparar as diferentes condições avaliadas, como por exemplo, as velocidades e as 

tensões de cisalhamento. 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que a mudança no 

ângulo da válvula mecânica na entrada induz uma mudança no escoamento interno 

do DAVP. Ou seja, por possuir dois folhetos, a válvula produz três regiões por onde o 

sangue pode escoar. Os perfis de velocidade de válvulas de dois folhetos são medidos 

com LDA e PIV desde o início do milênio por Liu, Lu e Chu (2000) e mais tarde por 

Lee, Tatsumi e Taenaka (2009 e 2010). Essas medidas concentravam-se nos perfis 

de apenas um dos folhetos ou de uma área após a saída das válvulas, o que nem 

sempre representava os detalhes do escoamento mais próximo e em cada região por 

onde o fluido poderia passar. Os perfis de velocidade da válvula 21AJ-501, utilizada 

nas medições PIV, foram medidos com LDA por Bazan et al. (2013) a 30 mm a 

montante e a 8, 20 e 32 mm a jusante do centro válvula (Figura 147). Após o fluido 

passar pela válvula, o escoamento apresenta três picos de velocidade, dois deles são 

semelhantes e ocorrem entre o anel da válvula e o folheto mais próximo. O último pico 

de velocidade ocorre entre os dois folhetos. As velocidades encontradas são próximas 

nas três regiões a jusante, com um leve aumento nas regiões próximas ao anel. Ao 

desenvolver-se, o escoamento tende a retornar ao perfil anterior a passagem pela 

válvula. Devido ao perfil de velocidade produzido pelas válvulas, o ângulo de 

instalação de ambas é importante no desenvolvimento do fluxo dentro do DAVP e na 

cânula de saída do dispositivo. Pequenas mudanças nos ângulos de instalação podem 

causar mudanças significativas nas velocidades, tensões e no padrão rotacional do 

fluido. 
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Neste contexto, a presente dissertação encontrou diferenças nos jatos 

diastólicos e consequentemente nas tensões para os dois ângulos de válvula de 

entrada analisados, a saber, 0º e 30º na Seção 4.1. Para 0º, o jato é mais intenso e 

vertical, ao contrário de 30º, em que o jato foi menos intenso e deslocou-se da parede 

de entrada. Percebeu-se também, que os jatos diastólicos são visíveis nos planos 

frontal e traseiro em intervalos distintos. Como decorrência, as tensões foram 

afetadas, em especial a tensão de cisalhamento viscosa (VSS). Na parede direita, 

logo abaixo da válvula de entrada, o VSS foi maior para a posição de válvula em que 

o jato esteve mais próximo, ou seja, 0º. 

 

Figura 147 – Perfis de velocidade na válvula 21AJ-501 

 

Fonte: Adaptado de Bazan et al. (2013). 

 

Prosseguindo, a velocidade é um parâmetro interessante pois, geralmente é 

obtido primeiro pelas técnicas experimentais, como o PIV. Todavia deve-se ter cautela 

na determinação das velocidades. Devido ao movimento do diafragma, que perpassa 

o plano de medição PIV no início da diástole e no fim da sístole, surgem reflexões de 

luz. A reflexão causa regiões de maior intensidade na imagem que podem levar a 

erros no cálculo da velocidade pelo PIV. Outro contratempo causado pelo diafragma 

consiste na sua sombra no plano de medição. A sombra pode causar perda de 

informação sobre o escoamento nesta região, devido à baixa luminosidade nas 

partículas. Estas adversidades foram solucionadas no presente trabalho através do 

pré-processamento PIV e da máscara dinâmica, ambos mencionados na Seção 3.4. 

Outro fator que deve ser levado em conta é a tridimensionalidade do escoamento 

dentro no DAV. Usualmente a técnica PIV é 2D, portanto a terceira componente não 
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é medida e seus efeitos na fluidodinâmica são desconhecidos (COOPER et al., 2008). 

A partir das velocidades calculam-se as demais grandezas físicas. 

A tensão de cisalhamento é o fator mais utilizado no desenvolvimento de DAVs 

visto sua relação direta com a formação de trombos e a hemólise. No fluxo laminar, a 

tensão de cisalhamento é função única da viscosidade e depende das derivadas 

espaciais do campo instantâneo de velocidade. Ou seja, a tensão de cisalhamento 

laminar é viscosa. No escoamento turbulento, o conceito de cisalhamento pode 

assumir duas definições, a saber, a tensão viscosa instantânea ou a tensão estatística 

definida pela decomposição de Reynolds, também chamada de tensor das tensões 

de Reynolds. Esta dualidade no conceito do cisalhamento turbulento cria confusão na 

interpretação da literatura e muitas vezes está relaciona à falta de informação sobre 

qual dos conceitos foi utilizado. O uso incorreto da definição leva a grandes erros pois 

a tensão de cisalhamento viscosa é uma expressão de uma grandeza real, função de 

uma força real em uma área real. Por outro lado, a tensão de Reynolds é um valor 

estatístico não relacionado a uma grandeza física, sendo assim um artefato 

matemático da turbulência e de ordem de grandeza maior que a tensão de 

cisalhamento viscosa (GE et al., 2008). Os danos causados ao sangue são modelados 

como funções da tensão de cisalhamento, viscosa ou turbulenta, pelo tempo de 

residência do sangue a esta tensão. Tensões muito baixas estão relacionadas à 

ativação de plaquetas e a formação de trombos, assim como tensões elevadas estão 

relacionadas a lise de eritrócitos e plaquetas. Ao analisar os resultados dos campos 

médios e instantâneos da Seção 4.1, nota-se que a escala de VSS foi bem menor que 

a escala de RSS. Por exemplo, os valores máximos de VSS estiveram na ordem de 

1,5 Pa enquanto os valores máximos de RSS/RSSmax foram cem vezes maiores. A 

tensão de cisalhamento viscosa turbulenta (TVSS) foi utilizada com o intuito de 

considerar a componente viscosa e turbulenta ao mesmo tempo. Com isto, os campos 

médios encontrados apresentaram comportamentos semelhantes aos campos de 

RSS/RSSmax, mas com valores ligeiramente maiores que VSS (~4 Pa de máximo). 

No caso dos trombos, curtos tempos de residência a baixas tensões são 

suficientes para iniciar a cadeia de formação. Deste modo, estipula-se uma faixa para 

a taxa da tensão de cisalhamento em que a deposição de trombos é praticamente 

certa: 0 a 250 s-1 (DEUTSCH et al., 2006). Para Navitsky et al. (2013) o valor mínimo 

para não formar trombos é 500 s-1. Considerando a viscosidade do sangue e do fluido 

utilizado nos testes como muito próximas e com valor igual a 3 x 10-3 Pa.s, chega-se 
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a seguinte conversão: 250 s-1 é 0,75 Pa e 500 s-1 é 1,5 Pa. Estes valores são 

especialmente interessantes nas regiões próximas à parede. Devido à condição de 

não escorregamento, o cisalhamento tende a nulidade conforme as tensões se 

aproximem da parede, levando a deposição de trombos. Determinar a parede não é 

uma tarefa fácil devido à geometria complexa com curvatura acentuada no interior do 

DAV. Além disso há o grande gradiente de velocidade dentro da camada limite 

provocado pela pulsatilidade da bomba. Em ambos os casos, estas limitações 

dificultam o aumento da resolução na região da parede e aumentam a incerteza na 

medição (NANNA et al., 2011). Ainda assim, na maior parte dos intervalos a tensões 

nas paredes estão entre 0,8 e 1 Pa. 

Algumas regiões já são reconhecidas por seus padrões de taxas de 

cisalhamento. A parede externa próxima à entrada é uma região onde não há a 

formação de trombos porque o jato diastólico possui taxa de cisalhamento acima de 

500 s-1. A exceção encontra-se no final desta regi o, pró ima ao “fundo” do DA , onde 

a tridimensionalidade do escoamento pode causar uma diminuição nos valores da 

taxa próximo a parede. Por outro lado, a parede externa próxima à saída apresenta 

comportamento inverso ao primeiro caso. Os valores não estão próximos a 500 s-1, 

excetuando-se a ejeção durante a sístole. Isto está diretamente relacionado à 

regurgitação da válvula de saída que reduz a eficiência do batimento e atrapalha o 

sentido normal do escoamento. Um terceiro local de destaque é a região inferior do 

DAV, onde normalmente as tensões são menores durante todo o ciclo (COOPER et 

al., 2010). 

Outros trabalhos como os de Oley et al. (2005) e Nanna et al. (2011) 

investigaram as taxas de cisalhamento em frequências de batimento distintas 

enquanto Cooper et al. (2010) comparou a duração da diástole, em todos os casos 

para avaliar em qual condição há menos deposição de trombos nos dispositivos. Os 

resultados apontam para batimentos mais acelerados e menor duração diastólica. Os 

batimentos acelerados aumentam as tensões de cisalhamento e a menor duração 

diastólica está relacionada ao desenvolvimento da vorticidade no fluido. O 

escoamento rotacional é bom pois promove a lavagem da parede do DAV e evita a 

cadeia de formação dos trombos (NAVITSKY et al., 2013). Nas condições 

investigadas pelos autores, o batimento e a duração diastólica foram mantidos 

constantes, 70 bpm e 50% de duração no ciclo, respectivamente, então não se pode 

concluir nada sobre estas duas variáveis neste trabalho. 
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No outro lado da linha de crescimento das tensões de cisalhamento está a 

hemólise, cuja relação com o tempo de exposição é fundamental. A hemólise pode 

ocorrer nos glóbulos vermelhos, leucócitos e plaquetas. A maior parte da literatura 

estipula valores máximos de tensões e tempos de exposição a que estão sujeitas as 

células antes de romperem, tanto para cisalhamento viscoso quanto para o 

cisalhamento de Reynolds (Figura 33 e Figura 36). As plaquetas são as mais sensíveis 

às tensões de cisalhamento do que as células vermelhas, possuindo um limite para a 

lise na ordem de 10 Pa (Figura 34). O escoamento no corpo do DAVP provavelmente 

não é hemolítico, devido aos fatores apresentados na Seção 2.3 e considerando 

apenas a evolução temporal das tensões viscosas (VSS). Analisando os casos 

investigados na Seção 4.2 através da abordagem pseudo-tracking e inserindo-os nas 

figuras dos limiares de tensões encontrados na literatura, percebe-se que nenhum 

ponto está à direita das linhas. Ou seja, os pontos investigados não estão acima do 

que cada autor definiu como o limite de VSS para as hemácias (Figura 148) e 

plaquetas (Figura 149). Contudo, no caso das plaquetas, os pontos B, E e F estão 

acima de 10 Pa, ou seja, hemorragias podem ocorrer no paciente. 

 

Figura 148 – Pontos da evolução temporal nos limites de VSS para hemácias 

 

 

Já na tensão de Reynolds a situação é diferente, pois três dos dez pontos estão 

acima do limite. Dois destes pontos (B e F) pertencem ao caso em que a válvula está 

posicionada à 30º e o último ponto (E) pertence ao caso da válvula à 0º. Como o efeito 

da turbulência no mecanismo físico da hemólise ainda não é bem compreendido e o 
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RSS representa um tensor e não uma ação física no fluido, é possível que estes três 

pontos que ultrapassaram o limite estejam com medidas ruidosas (JHUN et al., 2018). 

O ponto B representa uma partícula que entra no dispositivo durante o jato diastólico 

passando pela região inferior do DAVP e sai durante a sístole. Os pontos E e F 

representam as lavagens no dispositivo e em ambos as partículas também passam 

pela região inferior do DAVP. É sabido que na região inferior do DAVP a membrana é 

visível em grande parte do escoamento, bem como a reflexão e distorção da luz neste 

local são maiores. Portanto, a membrana gera dados ruidosos que influenciam nos 

cálculos de RSS. Isto posto, não há como afirmar que há hemólise devido ao RSS no 

dispositivo. 

 

Figura 149 – Pontos da evolução temporal nos limites de VSS para plaquetas 

 

 

Figura 150 – Pontos da evolução temporal nos limites de RSS 

 

100 101 102 103

10-1

100

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

T
e
m

p
o
 d

e
 E

x
p
o
s
iç

ã
o
 (

s
)

Limite da Tensão de Cisalhamento Viscosa (Pa)

 Tillmann et al. (1984)

 Hellums (1994)

 Fraser et al. (2012)

100 101 102 103

10-1

100

A

B

CD

E

F

G

H

I

J

T
e
m

p
o

 d
e

 E
x
p

o
s
iç

ã
o

 (
s
)

Limite da Tensão de Cisalhamento Turbulenta (Pa)

 Day (2008)



183 
 

As regiões próximas às válvulas são outros locais que em algumas situações 

são hemolíticas devido aos altos valores encontrados (DEUTSCH et al., 2006). A 

cavitação gerada pelo fechamento das válvulas é reconhecida como a causa principal 

da hemólise nos DAVs. Quando a válvula fecha, a pressão na região a jusante da 

válvula diminui repentinamente para valores abaixo no ponto de pressão de vapor do 

sangue. Neste momento de baixa pressão surgem bolhas de cavitação que quando 

chegarem a uma região de maior pressão irão colapsar (implodir) produzindo ondas 

de choque que erodem superfícies sólidas, como a própria válvula e/ou o DAV, e 

destroem as células próximas. Outras causas de hemólise consistem nas altas 

tensões de cisalhamento no fluxo a jusante das válvulas e a regurgitação. Neste caso, 

a lise das células ocorre devido ao diferencial de pressão (LEE, TATSUMI e 

TAENAKA, 2009). Nas medições PIV, apenas observou-se a regurgitação presente 

na região das válvulas dentro do DAVP, sendo que não houveram medições nas 

cânulas e não foram realizadas medições de pressão nessas regiões. Portanto, pouco 

pode ser dito sobre a hemólise neste caso. 

Quando a tensão de Reynolds é utilizada para determinar se há ou não a 

hemólise no dispositivo, a intensidade turbulenta ou a energia cinética turbulenta 

(TKE) tornam-se parâmetros comparativos entre os experimentos. Todavia, a maior 

parte do TKE calculado é proveniente da variação ciclo a ciclo, ou batimento a 

batimento, e esta varia  o aparecerá nos resultados como uma “pseudo-turbul ncia” 

sem a possibilidade de ser separada das demais partes constituintes do TKE. Definir 

um  nico “tempo de coincid ncia” nos fluxos instáveis também leva a erros nos 

cálculos dos tesões de Reynolds (OLEY et al., 2005). Outro fato percebido nos 

experimentos sugere que o DAVP não está num regime turbulento, mas aproxima-se 

mais de um regime de transição ou mesmo laminar. Logo, o cálculo de TKE não se 

mostrou interessante. O valor eficaz, contudo, apresentou resultados interessante e 

por ser uma medida estatística não depende da teoria turbulenta. 

Diminuir as tensões para evitar a hemólise é também favorecer o surgimento 

de trombos, ou seja, apenas uma condição de funcionamento bem delimitada é a ideal 

para evitar qualquer tipo de danos ao sangue. 

O diafragma do DAV é um componente de extrema importância para o 

entendimento da fluidodinâmica, visto que sua expansão e contração fornecem 

movimento ao fluido. Logo, todas as grandezas físicas são afetadas pelo movimento 

do diafragma. Como não há uma região de preferência para iniciar e finalizar a 
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expansão e retração da membrana, partes do diafragma podem interferir nos ciclos 

do DAV. Durante o enchimento, caso uma parte do diafragma permaneça inflada na 

região próxima à válvula de entrada ocorrerá uma obstrução no fluxo. O mesmo é 

válido para a ejeção. Uma obstrução próxima à válvula de saída leva a um aumento 

nas tensões de cisalhamento com consequente separação do fluxo próximo à região 

inflada. Esta situação é observada no DAVP do InCor durante a sístole e a diástole. 

Tomando como exemplo o instante em que os períodos chegam a 40% não se vê a 

membrana na sístole ao passo que ela está presente neste instante na diástole. 

Para comparar os resultados encontrados para o DAVP do InCor com outro 

dispositivo, escolheu-se o DAVP da Penn State analisado por Cooper et al. (2008). O 

dispositivo em questão é pneumático, possui volume deslocado de 12 mL a 75 bpm 

com duração sistólica de 42,5% do ciclo, restando 57,5% para diástole. Em um de 

seus experimentos, Cooper et al. (2008) utilizou uma válvula mecânica de folheto 

duplo da CarboMedics. Logo percebe-se que o DAVP da Penn State é menor, 12 mL 

contra 30 mL; a frequência utilizada no experimento foi ligeiramente maior, 75 bpm 

versus 70 bpm; e os períodos do ciclo não possuem mesma duração. Por outro lado, 

ambos os dispositivos são pneumáticos e utilizaram válvulas de folheto duplo, apesar 

de o autor afirmar que sua válvula CarboMedics possua uma regurgitação duas vezes 

maior que as válvulas da St. Jude Medical. 

Retomando ao experimento de Cooper et al. (2008), o equipamento PIV 

utilizado foi do tipo Nd:YAG fornecendo 120 mJ/pulso no comprimento de onda de 532 

nm com uma largura de pulso de 10 ns. Os dados foram obtidos em três planos 

paralelos ao diafragma a 7 mm, 8,2 mm e 11 mm a partir do ponto mais extremo das 

válvulas (igual a Figura 57a). A câmera utilizada para gravação PIV era do tipo CCD 

com tamanho de sensor de 1000 x 1016 pixels com espaçamento de 9 µm/pixel² a 30 

Hz com tempo de abertura do obturador de 225 µs. A resolução espacial da câmera 

ficou na ordem de 58 µm/pixel. O processamento de imagens foi realizado com janelas 

de interrogação inicial de 32 x 32 pixels e uma janela final de 16 x 16 pixels. 

Os resultados PIV para a válvula CarboMedics no plano de 7 mm são 

apresentados na Figura 151 e no plano de 11 mm na Figura 152. Cada figura 

representa um instante diferente do ciclo: 250 ou 300, 400, 550 e 700 ms, sendo 

equivalente a 54% ou 65% e 87% da diástole, 26% e 71% da sístole nesta ordem. 

A válvula, aparentemente, está na posição de 90º em relação ao diafragma 

devido a presença de três jatos diastólicos distintos (Figura 151a), como discutido 
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previamente nos perfis de velocidade das válvulas de folheto duplo. O autor não 

especifica o ângulo utilizado nos experimentos, mas um ângulo de 90º não é algo 

comum. Além dos jatos diastólicos, há a presença de regurgitação na válvula aórtica, 

ressaltada pelos ovais pretos. Essas áreas onde ocorre a regurgitação aparentam 

possuir maior tamanho proporcionalmente ao dispositivo do que as áreas de 

regurgitação no DAVP do InCor. 

 

Figura 151 – Magnitude de velocidade no plano 7 mm 

 

Fonte: Adaptado de Cooper et al. (2008) 

 

Figura 152 – Magnitude de velocidade no plano 11 mm 

 

Fonte: Adaptado de Cooper et al. (2008) 
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No final da diástole, o escoamento move-se para as paredes externas do 

DAVP, tanto no plano de 7 mm (Figura 151b) quanto no plano de 11 mm (Figura 152b). 

Neste momento ainda é possível observar regurgitação no plano de 7 mm. A tendência 

do escoamento é criar um rotacional próximo ao centro do dispositivo, mas neste 

momento a regurgitação e a tridimensionalidade do escoamento não permitem o 

desenvolvimento completo do rotacional. Comparando o observado com o DAVP do 

InCor, no intervalo de 50% a 70% da diástole, quando ocorre a regurgitação, 

observada na evolução temporal das sondas, a velocidade máxima é 0,2 m/s para 

ambos os casos. Já no DAVP da Penn State o pico é 0,4 m/s. 

Nas Figura 151c e Figura 152c, a 26% da sístole, a velocidade reduz, mas o 

fluxo rotacional permanece, em especial no plano de 11 mm. Já no plano de 7 mm a 

rotação reduz e a válvula começar a abrir, liberando a passagem. Uma pequena 

regurgitação é observada na válvula de entrada (círculo preto). O fenômeno 

observado é muito semelhante ao que ocorre no fluxo do DAVP do InCor no mesmo 

período. 

Finalmente, a 71% da sístole, o jato deixa o DAV de forma praticamente 

uniforme em ambos os planos (Figura 151d e Figura 152d). Mais uma vez o 

comportamento é muito parecido, sendo a diferença encontrada nos picos de 

velocidade: 1 m/s para o dispositivo da Penn State e 0,8 para o dispositivo do InCor. 

Provavelmente isto está ligado à frequência de batimento. Uma frequência maior 

tende a produzir maiores velocidades. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo analisar as características do 

escoamento do dispositivo de assistência ventricular (DAVP) desenvolvido pelo 

Instituto do Coração (InCor) utilizando as velocidades e tensões obtidas pela 

velocimetria por imagem de partículas resolvida no tempo (TR-PIV). 

Iniciando a comparação entre as posições da válvula de entrada pelo 

enchimento, fica claro que todos os parâmetros analisados, velocidade e tensões 

médias e instantâneas, foram maiores para 0º. Os valores mais elevados nas tensões 

são um bom indício de que provavelmente não há trombose no dispositivo. Entretanto, 

os altos valores produziram um lado negativo: a regurgitação na válvula de saída. A 

energia cinética turbulenta (TKE) calculada também foi maior para 0º, mostrando que 

há mais turbulência neste caso. 

No segundo intervalo, 0% a 20% da diástole (t2), vê-se a diferença entre as 

estruturas dos jatos diastólicos. O jato para 0º é vertical enquanto o jato para 30º inicia 

vertical e depois inclina em direção ao centro do dispositivo. Para a válvula a 0º, o 

RSS, VSS instantâneo e TKE continuam maiores do que os parâmetros medidos para 

30º. É importante salientar que a regurgitação na saída permanece para 0º enquanto 

já findou em 30º. No RSSmax é difícil definir qual das duas posições de válvula teve os 

maiores valores. A válvula de entrada a 30º alcançou números maiores em VSS e 

TVSS. 

No intervalo final da diástole, 50% a 70% (t3), os maiores valores dos 

parâmetros analisados alternam entre 0º e 30º. Para a válvula a 0º, quatro parâmetros 

foram maiores, a saber, as velocidades, RSS, TVSS e TKE. Para 30º, têm-se apenas 

𝑉𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅ e VSS acima da condição 0º. Novamente, para o RSSmax não há uma definição 

de qual condição é maior, mas nota-se que os apogeus das tensões se concentram 

em regiões diferentes dos campos. Para 0º a região mais intensa de RSSmax está na 

região do grande vórtice, o que condiz com a visível lavagem observada na magnitude 

de velocidade média (|Ū|). Para 30º, a região mais intensa ocorreu no centro do vórtice 

que é pouco visível em |Ū|. Outro fator de interesse neste intervalo é o término da 

regurgitação na válvula de saída para 0º. 

As velocidades no início da sístole exibem a lavagem no dispositivo, neste 

momento com menos intensidade para as duas posições de válvula. Assim como fora 

observado logo no começo do enchimento, fica claro que há regurgitação, desta vez 
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na válvula de entrada para 0º e 30º. Esta afirmação só se torna clara com as 

velocidades instantâneas obtidas pelas três sondas posicionadas na entrada do 

DAVP. Em t4, todas as tensões avaliadas foram ligeiramente superiores para 30º. A 

turbulência, medida indiretamente pelo TKE foi mais uma vez maior para 0º. 

No pico da ejeção encontra-se a ampla superioridade de valores para 0º em 

todos os parâmetros analisados. Na velocidade média vertical (v̄) e na magnitude 

média das velocidades (|Ū|) a região que concentra os maiores valores é claramente 

maior para 0º, indicando que grande parte do fluido já deixa o dispositivo. Em 

contrapartida, a regurgitação na entrada para 0º permanece, enquanto para 30º já 

cessou. 

No final da sístole, a magnitude média das velocidades (|Ū|) ainda apresenta 

valores superiores para 0º. Entretanto, todas as tensões avaliadas foram levemente 

maiores para 30º. Não há mais indícios de regurgitação na entrada para 0º e o TKE 

continuou superior para 0º. 

Olhando para todo o ciclo têm-se, de um modo geral, velocidades e tensões 

maiores em quase todo o ciclo do dispositivo para a válvula de entrada posicionada a 

0º. A turbulência também foi superior para 0º em todos os intervalos, vide os valores 

de TKE. Por outro lado, para 0º a regurgitação, considerando entrada e saída, esteve 

presente em dois terços do ciclo enquanto notou-se o mesmo efeito em apenas um 

terço do ciclo para 30º. 

Em alternativa, a análise do pseudo-rastreamento apresentou os efeitos de 

VSS e RSS nas partículas lançadas no escoamento, representadas pelos pontos A a 

J. Em VSS, os pontos para 30º foram moderadamente maiores que os respectivos 

pontos para 0º, o que fez com que eles se aproximassem mais dos limiares 

hemolíticos. De toda forma, nenhum dos dez pontos ultrapassou quaisquer dos limites 

estabelecidos pela literatura. No RSS, observou-se três pontos cujos valores 

ultrapassaram o limite estabelecido, sendo dois para 30º e um para 0º. Todavia, como 

afirmado na Seção 4.3, o ruído da região inferior do dispositivo, local em que o 

diafragma esteve visível a maior parte do tempo, tenha causado os altos valores de 

RSS. Conclui-se neste caso que os efeitos de VSS e RSS não são expressivos nos 

pontos lançados considerando a abordagem lagrangiana. 

Salienta-se ainda, o movimento tridimensional do escoamento dentro do 

dispositivo. Sem a análise da terceira componente não há como afirmar que um 

fenômeno que fora observado em apenas uma das posições de válvula não esteja 
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ocorrendo na outra posição. 

Considerando toda a perspectiva fluidodinâmica e o fato de velocidades e 

tensões não tão elevadas mais elevada serem benéficas em um dispositivo pulsátil, a 

válvula de entrada posicionada a 0º mostrou-se a melhor opção. Neste ângulo de 

válvula de entrada o jato diastólico e o vórtice responsável pela lavagem do dispositivo 

foram mais intensos. O mesmo pode-se dizer sobre as tensões encontradas no 

dispositivo, especialmente a tensão viscosa (VSS), cujos valores estiveram na faixa 

de 0,75 Pa a 1,5 Pa. Já a válvula de entrada a 30º mostrou-se melhor apenas no item 

que trata sobre regurgitação. Neste caso, o escoamento foi fracamente menos 

prejudicial ao fluido, pois a regurgitação interfere na eficiência da bomba. 

Vale ressaltar que as escolhas para o uso da válvula de entrada a 0º ou 30º 

foram tomadas estritamente baseadas nos efeitos fluidodinâmicos observados e suas 

consequências nos parâmetros analisados (velocidades e tensões). Caso 

experimentos biológicos sejam conduzidos, a escolha da posição de válvula pode 

variar. Os experimentos biológicos são essenciais para determinar a correlação entre 

os parâmetros e os potenciais riscos ao sangue do paciente. Por exemplo, a maior 

regurgitação observada a 0º pode não ser danosa ao sangue, ao passo que os valores 

de 10 Pa na tensão viscosa para as plaquetas, que foram desconsiderados, podem 

levar a danos irreversíveis.  

Sugere-se, como trabalhos futuros, a medição de outros batimentos do DAVP; 

outros ângulos de válvula de entrada para avaliar os possíveis efeitos; investigar a 

taxa da tensão de cisalhamento viscosa (VSS) na parede; reconstruir o campo de 

pressão com as medidas TR-PIV; medir com um sistema PIV estereoscópico ou 

tomográfico para obter a terceira componente de velocidade do escoamento e desta 

forma avaliar como é o seu comportamento; processamento PTV para melhorar o 

rastreamento das partículas; outras abordagens de medição, por exemplo, o 

ultrassom (Echo-PIV) para encontrar efeitos similares aos observados neste trabalho; 

testes biológicos utilizando sangue de animais a fim de correlacionar a formação de 

trombos e/ou hemólise com o que fora observado nas posições da válvula de entrada. 

Para mais, pode-se avaliar a interação fluido-estrutura e fluido-material por meio de 

simulações numéricas (CFD) e aplicar a otimização topológica no dispositivo. 
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APÊNDICE A – EVOLUÇÃO TEMPORAL DA SONDAS P1 A P9 NOS SEIS 

INTEVALOS MEDIDOS 

 

Nesta seção estão todas as figuras das evoluções temporais das componentes 

de velocidade (u e v) e para a magnitude da velocidade (|U|), avaliadas nas sondas 

P1, P2, P3 (válvula de saída), P4, P5, P6 (região entre as válvulas), P7, P8 e P9 

(válvula de entrada) nos intervalos medidos (t1 a t6). 

 

Figura 153 – Evolução temporal das velocidades em t1 na válvula de saída 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 

Figura 154 – Evolução temporal das velocidades em t1 entre as válvulas 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 
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Figura 155 – Evolução temporal das velocidades em t1 na válvula de entrada 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 156 – Evolução temporal das velocidades em t2 na válvula de saída 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 157 – Evolução temporal das velocidades em t2 entre as válvulas 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 
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Figura 158 – Evolução temporal das velocidades em t2 na válvula de entrada 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 159 – Evolução temporal das velocidades em t3 na válvula de saída 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 160 – Evolução temporal das velocidades em t3 entre as válvulas 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 
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Figura 161 – Evolução temporal das velocidades em t3 na válvula de entrada 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 162 – Evolução temporal das velocidades em t4 na válvula de saída 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 163 – Evolução temporal das velocidades em t4 entre as válvulas 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 
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Figura 164 – Evolução temporal das velocidades em t4 na válvula de entrada 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 165 – Evolução temporal das velocidades em t5 na válvula de saída 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 166 – Evolução temporal das velocidades em t5 entre as válvulas 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 
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Figura 167 – Evolução temporal das velocidades em t5 na válvula de entrada 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 168 – Evolução temporal das velocidades em t6 na válvula de saída 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
Figura 169 – Evolução temporal das velocidades em t6 entre as válvulas 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 
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Figura 170 – Evolução temporal das velocidades em t6 na válvula de entrada 

 
Azul – 0º; vermelho – 30º 

 
 


