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INTRODUÇÃO: 

A asma é uma patologia sem cura e de 

causa desconhecida que acomete as vias 

aéreas por inflamação e provoca 2,3% do total 

de hospitalizações pelo SUS, correspondendo a 

uma média de 350 mil internações por ano. No 

Brasil, há cerca de 20 milhões de asmáticos, e, 

no mundo, estima-se que 300 milhões de 

pessoas sofrem com a doença (DATASUS 

2005). 

O trato respiratório consiste 

majoritariamente na árvore brônquica com 

várias bifurcações, cujo diâmetro e espessura 

ficam cada vez mais finos. A carina é a região de 

ramificação entre a traqueia e os dois brônquios 

e apresenta naturalmente uma assimetria: o 

diâmetro da bifurcação do lado direito é maior 

que a do esquerdo, o que provoca a deposição 

de concentrações de medicamento distintas em 

cada lado e a consequente terapia insatisfatória 

do sistema respiratório (Tu et al., 2013), 

retratada na Figura 1.  

 

Figura 1 – Diferença de deposição de 

partículas de fármaco nos brônquios de um paciente 

em crise aguda de asma (Tu et al. 2013). 

 

Tratamentos eficazes hoje conferem ao 

paciente certa qualidade de vida combinando 

medicações ministradas por meio das populares 

“bombinhas”, e são compostas, em sua maioria, 

por corticóides inalados associados a drogas 

broncodilatadoras de ação prolongada. Esses 

fármacos são partículas sólidas, também 

classificadas como material particulado, 

inaladas junto com o ar, descrito como uma 
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umidade de gás com partículas, sólidas ou 

líquidas, em suspensão (Tu et al. 2013).   

Estudos aprofundados em busca de 

soluções viáveis para essa taxa desigual de 

deposição de partículas de fármaco no sistema 

respiratório aparecem de forma tímida e 

limitada. A análise por fluidodinâmica 

computacional (CFD) das vias aéreas 

superiores humanas é um método promissor 

para contribuir nessa área. 

Neste trabalho, investiga-se, por meio do 

estudo de escoamento de particulados nas vias 

aéreas humanas, o efeito do dispositivo 

direcionador desenvolvido a partir de células 

tronco e como este favorece a homogeneização 

da deposição de partículas nos ramos das vias 

aéreas superiores. 

METODOLOGIA: 

O modelo das vias aéreas superiores 

utilizado em formato STL foi obtido através da 

reconstrução de imagens provenientes de uma 

tomografia computadorizada das vias aéreas de 

um adulto de sexo masculino, após retirada 

cirúrgica do órgão do paciente. Para 

discretização do domínio computacional 

considerou-se o tipo de malha tetraédrica, 

construída utilizando a ferramenta Blockmesh 

do ANSYS-ICEM de acordo com os padrões 

sugeridos por Selvaggio, et al. (2021). 

As simulações foram conduzidas 

utilizando o pacote Ansys. A abordagem RANS 

(Reynolds Averaged Navier Stokes), em que as 

equações fundamentais que governam o 

escoamento do fluido são integradas nos 

volumes de controle for considerada. Além da 

acuracidade dos resultados, investigou-se o 

ganho de tempo computacional com tolerância 

máxima de 10−4. Optou-se pelo esquema de 

advecção “Upwind”, discretização pelo método 

de Euler Reverso de Primeira Ordem e o modelo 

de turbulência empregado foi o K-epsilon. Esta 

escolha foi com base no comprometimento entre 

acuracidade e tempo de simulação. 

A simulação de injeção de partículas foi 

realizada considerando o diâmetro de partícula 

de 5 μm (Chen, 2021) e velocidade de entrada 

uniforme de 28 m/s, de acordo com a geração 

de aerossol dosimetrado segundo dispositivos 

pressurizados que liberam uma dose fixa de 

fármaco. Considerou-se que o fluxo de entrada 

é composto por 50% ar e 50% de fármaco (CRF-

RS, 2019). 

A simulação foi conduzida em regime 

transiente, com duração de 3s e aplicando o 

passo de 0,1s, à temperatura constante de 25ºC. 

Ar foi definido como a fase contínua e as 

partículas como a fase discreta. O fluxo de 

entrada permaneceu normal à face “inlet”, em 

regime subsônico, intensidade de turbulência 

igual a 10% a uma taxa de fluxo mássico igual a 

0,0025 kg/s, calculado considerando a 

velocidade de entrada e a área da seção 

transversal da traquéia de 1,5 cm (Tu et al. 

2013). A condição de não deslizamento foi 

considerada nas paredes e na região dos 

brônquios. 

Na segunda parte da investigação, 

construiu-se um dispositivo em formato de “Y” 

direcionador de deposição de partículas com 1,5 

cm de diâmetro e 7 cm de altura, dimensionado 

para contemplar apenas a região da 

proximidade da carina. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para a análise do comportamento do 

fluxo de ar nas vias aéreas e no protótipo do 

dispositivo espaçador, subdividiu-se ambas as 

geometrias em três seções, conforme 

apresentado na Figura 2 (a, b). Os perfiis de 

velocidade obtidos estão apresentados Figura 2 

(c, d). 

 

 

(a)                                                                              (b) 

                                 

(c)                                                                              (d) 

Figura 2 – Seções estudadas na região da carina das vias aéreas superiores (a) e na bifurcação do 

dispositivo espaçador (b) para compreender o perfil de velocidade em cada geometria: (c) vias aéreas; (d) 

dispositivo espaçador. 

A análise da Figura 2 (c) mostra que o 

fluxo de ar não é uniforme e apresentou 

velocidade maior na região dos lobos direitos em 

relação aos esquerdos. Isso fica evidenciado na 

análise das seções 2 e 3 da Figura 2 (c). Ao 

analisar a Figura 2 (d), nota-se uma distribuição 

mais uniforme da velocidade. 

A análise da seção 1 da Figura 2 (d) 

mostra que a velocidade é maior que na da 

mesma seção da Figura 2 (c). Isto ocorre devido 

ao menor comprimento desde a entrada até a 

seção 1 para o dispositivo em comparação com 

as vias aéreas superiores.  

A deposição de concentrações de 

medicamento distintas em cada lado provocada 

pela natural assimetria descrita por Tu, et. al. 

(2013) na região de ramificação dos dois 

brônquios foi observada após a simulação de 
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uma injeção de partículas nas vias aéreas. A 

análise da Figura 3 (a) mostra que existe um 

caminho preferencial de escoamento. Em 

contrapartida, foi observado comportamento 

simétrico de deposição no caso do dispositivo, 

como ilustrado na Figura 3 (b). 

A geometria do trato respiratório foi 

novamente dividida nas mesmas três seções 

para o estudo aprofundado da deposição de 

partículas. A análise qualitativa representada na 

Figura 3 (c) permite novamente a verificação de 

que ocorre maior deposição na seção 3 das vias 

aéreas. Na Figura 3 (d), esse estudo é mais uma 

vez reiterado por meio da análise quantitativa da 

fração de deposição de partículas na linha de 

entrada da carina, indicando que grande parte 

da fração volumétrica se destina a apenas um 

dos brônquios. 

       

                                    (a)                                                (b)                                    (c) 

 

(d)                                                                 

Figura 3 – Perfil de distribuição de partículas na simulação da injeção de fármaco através dispositivo direcionador 

(a); trajetória das partículas no tato respiratório superior (b); deposição de partículas nas seções 1, 2 e 3, indicando 

maior deposição na seção 3 das vias aéreas; fração de deposição ao longo da linha na entrada da carina (d).
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CONCLUSÕES: 

A manufatura de um dispositivo a partir 

de células tronco ou de outro material que 

diminua a possibilidade de rejeição do 

organismo ao aparelho se mostra como uma 

alternativa para a terapia da asma da mesma 

maneira que a tecnologia “stent”, desenvolvida 

para doenças que comprometem as artérias.  

À luz disso, entende-se que há grande 

potencial de desenvolvimento na busca de 

alternativas complementares aos tratamentos 

hoje ministrados como formas de maximizar a 

eficácia dos mesmos. As simulações mostraram 

que, na visão da mecânica dos fluidos, é 

possível desenvolver um dispositivo que 

direcione e distribua mais uniformemente o fluxo 

de ar e partículas que entra nas vias aéreas 

através da inalação de medicamentos, 

agregando eficiência às terapias hoje utilizadas. 

O trabalho futuro nessa linha de estudo 

consiste no acoplamento do protótipo ao trato 

respiratório e a realização de novas simulações 

a partir da geometria combinada com o propósito 

de verificar se as conclusões se estendem para 

essa nova etapa. 
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