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RESUMO – As artérias do corpo humano possuem a função de distribuir sangue 

oxigenado para os órgãos, sendo as mesmas submetidas a maior pressão quando 

comparadas aos demais vasos sanguíneos. As carótidas cervicais transportam aquele 

fluido às regiões intra e extra cranianas, através de uma bifurcação. O fenômeno 

hemodinâmico é estudado através da Fluidodinâmica Computacional (CFD) no que diz 

respeito ao perfil de velocidade do escoamento. Neste contexto, objetivou-se analisar a 

hemodinâmica em uma artéria carótida cervical a partir de uma geometria genérica 

saudável, empregando três diferentes correlações para a reologia do sangue. Deste 

modo, evidenciou-se a semelhança entre as abordagens do escoamento, antes da citada 

divisão, e quando o sangue foi avaliado como fluido newtoniano de viscosidade constante 

e não-newtoniano com a correlação de viscosidade Carreau, após a bifurcação, 

contrariamente ao que ocorre quando do uso da correlação Power-Law.  

       

1. INTRODUÇÃO   

O sangue humano é uma emulsão de células em uma solução aquosa dita plasma, o qual 

é constituído 90% por água. Tais entidades orgânicas, hemácias, leucócitos e plaquetas, 

principalmente, fazem com que o comportamento do fluido tenha aspecto não-newtoniano, 

trazendo complexidades dinâmicas em sua análise. As artérias carótidas cervicais estão 

localizadas na região do pescoço, nos lados esquerdo e direito, sendo responsáveis pelo 

suprimento de sangue às regiões intra (cérebro) e extra cranianas, o que requer cerca de 20% da 

circulação sanguínea. Portanto, anomalias relacionadas à hemodinâmica na artéria carótida 

cervical interna podem propiciar danos à saúde. Diante disto, objetiva-se uma comparação entre 

correlações viscosas, newtoniana e não-newtonianas, em regime laminar-transiente, bem como 

observar suas consequências diretas no escoamento sanguíneo em artéria carótida cervical por 

uma geometria genérica saudável. 

 

2. METODOLOGIA  
A geometria genérica foi construída baseada em Auricchio et al. (2011), como mostra a  

Figura 1, através dos softwares DesignModeler 15.0 e ICEM 15.0, disponibilizados pela 

ANSYS. Posteriormente, confeccionou-se a malha numérica para a simulação computacional 



  

  

no software Fluent 15.0, também disponibilizado pela mesma empresa. Tratando-se da 

modelagem matemática para o escoamento de sangue, empregaram-se as clássicas equações 

tridimensionais de Navier-Stokes em regime laminar-transiente, além das considerações de 

escoamento viscoso newtoniano e não newtoniano. Conti et al. (2016) afirmam que esse fluido 

biológico pode ser tratado como newtoniano. Para essa hipótese, considerou-se a viscosidade 

laminar com valor de 4cP. Porém, sabe-se que, reologicamente, o sangue é um fluido não-

newtoniano. Neste contexto, foram adotadas as correlações de viscosidade Carreau (Equação 

1) e Power-Law (Equação 2), baseados em Razavi et al. (2011), onde η representa a viscosidade 

aparente não-newtoniana, η∞ e η0 as viscosidades da taxa de cisalhamento nos limites máximo 

e mínimo,  λ a constante de tempo, γ̇ a taxa de cisalhamento, n o índice da correlação e k o índice 

de consistência Power-Law.  
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A simulação computacional levou em conta a análise da parede arterial, a qual foi tratada 

como lisa, a velocidade de entrada do sangue de 0,5m/s e a pressão na saída das artérias carótidas 

cervicais interna e externa considerada como 100mmHg, ambos baseados em Caro (1974). 

Assim, o fluxo foi estabelecido como pulsátil para a melhor representação do problema, 

considerando o tempo de ciclo cardíaco em 1s (Holbek et al., 2017). O fluxo pulsátil foi 

representado por uma UDF (User-Defined Function).  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a análise dos perfis de velocidade da artéria carótida cervical, estabeleceram-se dois 

planos transversais na geometria em relação à bifurcação, como demonstra a Figura 1. Os cortes 

foram gerados na distância de 15mm abaixo e acima da bifurcação.  

    
Figura 1 - Geometria e detalhe da malha numérica na bifurcação da artéria carótida cervical.  



  

  

  A Figura 2 apresenta os perfis de velocidade para cada determinada abordagem 

reológica. Na Figura 2a, tem-se a sobreposição das correlações viscosas em valor constante e 

não-newtoniana (correlação de Carreau). Apesar do mesmo comportamento qualitativo entre 

as três correlações estabelecidas, abaixo da bifurcação, a velocidade máxima (0,8m/s) obtida 

pela correlação Power-Law é inferior àquelas outras (próximas de 0,9m/s). Na Figura 2b, a 

semelhança é evidenciada novamente entre viscosidade constante e Carreau, com visível 

discrepância entre o perfil obtido para a correlação Power-Law, após a bifurcação.  

    

 (a) Corte 15mm abaixo da bifurcação.  (b) Corte 15mm acima da bifurcação.  

 

Figura 2 – Perfis de velocidade nos planos transversais.  

Também foram gerados contornos de velocidade para ambos os planos transversais 

analisados, conforme Figura 3. A similaridade entre as correlações newtoniana e não-

newtoniana Carreau pode ser mais uma vez observada, com uma maior velocidade no centro 

da artéria carótida cervical comum em comparação ao não-newtoniano Power-Law (pré-

bifurcação). Reforçando a divergência entre os perfis de velocidade Power-Law em relação às 

outras duas abordagens.  

  

Figura 3 – Contornos de velocidade nos planos de corte.  



  

  

O perfil newtoniano e não-newtoniano Carreau se mostraram semelhantes ao perfil de 

velocidade apresentado por Dong et al. (2013), assim como os contornos de velocidade se 

apresentaram qualitativamente equivalentes àqueles apresentados por Kenjeres e Loor (2013).  

  

4. CONCLUSÕES  

A partir dos dados obtidos pelas simulações computacionais, pode-se destacar a 

proximidade do comportamento hemodinâmico na artéria carótida cervical quando o sangue é 

analisado como um fluido newtoniano de viscosidade constante e quando tratado como não-

newtoniano (Carreau) em um escoamento laminar. A partir desse resultado, confirma-se a 

hipótese de que o sangue pode ser analisado como um fluido newtoniano quando esse escoa em 

grandes e médios vasos, como é o caso da artéria carótida cervical (Conti et al., 2016). Notou-

se, também, uma menor velocidade atingida quando da abordagem Power-Law nos dois cortes 

analisados e uma divergência em relação às demais após a bifurcação. Assim, os resultados para 

a geometria genérica saudável representam uma base promissora em futuros estudos 

relacionados à hemorreologia da artéria carótida cervical, assim como em estudos envolvendo 

análise da hemodinâmica em artérias carótidas cervicais estenosadas.         
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