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ReSIIllW,' 

Varias estudos rel'clal'llm que a informação obtida sobre as propriedades reo/ógicas do sanglle em capilares de 
vidro difere da sitllação in V;I'O (Pries cf 01. /994). As principais Callsa.\· potenciais para estas discrepâllcias 
podem ser devida.l· à camada superficial formada por cêlfllas elldotcliais e às redes micrtJl'a.çclIlares compostas 
por segmelltos de vasO.\' irregulares e curtos que ('sujo ligados por IIl11lw/'Osas bifurcações c "olll'crgências 
(Moeda 1996).0 principal objectil'o deste trabalho e analisar a.~ prupriedades não-Newtoniana.\· do sallgue 
duroll/e o e.scoQmenlo em //Iodelos //Iicrovascl/lores. Ne.\·le csllldo foi fIIili=ado o método de liwgrafia SI/OI'e para 
fahricar mic/'Ocanais bifl/rcados CO//l secção reclallgular em polidimetisiloxano (PDMS). Usando 1/1/1 si.\'lema 
"col/focal micm-PTV" (Lima el 01. 2(08), medil/-se o efeito da bifi/l'caçüo 1/0 escoamel/lo de porticl/las 

fluorescentes tlilllid(lS em águo pllm e em .wspells(}cs cOl/celllrada~' de erifrocitos, Os resultados experimemais 
ohtidos pelo sÜ·tema "cal/focal micro·PTV" foram complementados por modelos hemodillàmicos 
computacionais, Apos a etecuçüo dl.' I'arias simulações com o software comercial de elementos finitas 
POLYFLOII'®. compararam-se algulIs resultados experimelltais COI/I resllltados I/l/llu}ricos. Os resllltados 
preUmi",II'(!s slIgerem que as trajeclorios dO.I· eritl'ocitos podem sofrer alterações 110 direcçtio ,r(IIISI'er.w! ao 
escoomellfo del1ido â colisão com os eritrOI.:itos que se ellcolllram 110 l'i=inllOllça do pomo de di\'f!rgellcia da 
bifi/l'caçcio (Brigitte Cf aI. 2(09). 

o) b) c) 

Fig:. 1. a) Trajcctórias do deslocamen to de particulas fluorescentes em água pura; b) Trajectórias de 
deslocamen to de critrocitos marcados (pontos brilhantes) em fluido fisiológico com 14% HeI (32;.:); c) 

Trajcctórias numcricas em agua pum. 
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