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1. RESUMO 

A Bomba de Sangue Centrífuga Implantável (BSCI) está sendo desenvolvida no 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) para ser utilizada como um 

Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV) em pacientes com insuficiência 

cardíaca grave enquanto aguardam por um transplante. A BSCI é acionada através 

de acoplamento magnético entre o estator e o rotor que permanece suspenso por 

um sistema de mancais pivotantes. Anteriormente, o sistema pivotante era 

confeccionado em alumina e polietileno, porém, em testes “In Vivo” realizados o 

mancal polimérico apresentou desgaste quando submetido a uma força axial de 28 

N, gerada durante o acoplamento magnético. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As cardiopatias são as principais causas de mortes no mundo e de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 300 mil pessoas falecem no 

Brasil anualmente. Em 2006, iniciou-se no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

o projeto de um DAV centrífugo, a BSCI, que tem como principal objetivo oferecer 

suporte circulatório para manutenção da vida de pacientes com insuficiência 

cardíaca grave, se necessário por tempo indeterminado (Bock, 2010). 

A BSCI consiste de um cone externo com duas cânulas de acesso, um motor 

brushless, cujo rotor é suspenso por mancais pivotantes. A figura 1 abaixo apresenta 

os componentes descritos acima. 

 

Figura 1. BSCI e seus componentes; 1- Cone Externo; 2- Rotor; 3- Alojamento do motor; 4- 
Alojamento dos imãs; 5- Mancal pivotante. 

 

O sistema de mancais consiste de um mancal macho e dois fêmeas, que devem 

possuir resistência ao desgaste e consequentemente, alta durabilidade; viabilizando 

sua utilização por longos períodos. O mancal macho é fixo no eixo central do rotor, 

enquanto os fêmeas, no centro do alojamento do motor e do cone externo. Durante 

o acionamento do DAV, eles se desgastam devido ao atrito mecânico. 



Anteriormente, o mancal macho era confeccionado em cerâmica (alumina) e o 

fêmea, em polímero (polietileno de ultra-alta massa molar), ver figura 2. 

O DAV é acionado por acoplamento magnético entre os imãs permanentes no 

interior do rotor e o estator, que gera força axial de 28 N. Assim, a BSCI gera fluxo 

continuo máximo de 8L/min, a 100 mm Hg. Em testes anteriores, utilizando esse 

sistema de mancai, os resultados apontaram um desgaste indesejável no mancal 

polimérico.  

 

Figura 2. Antigo sistema de mancal pivotante cerâmico-polimérico. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi aperfeiçoar o sistema de mancais pivotantes da 

BSCI visando obter baixo desgaste e, consequentemente, alta durabilidade do 

sistema. 

 

4. METODOLOGIA 

Utilizou-se a ferramenta Creo Parametric (versão 2.0) do Software Pro-Enginner 

(PTC, Las Vegas, EUA) para modelar-se geometrias tridimensionais tanto do mancal 

macho quanto do mancal fêmea. Simulações computacionais foram realizadas com 

o software Autodesk Inventor CAD 3D ®, 2012 para obter-se o par de materiais mais 

adequados para a aplicação e a taxa de deformação dos diferentes perfis 

geométricos adotados, variando-se apenas as dimensões do mancal macho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As dimensões geométricas adotadas para os mancais são apresentadas na 

tabela 1 a seguir.  

Tabela 1. Dimensões geométricas dos mancais. 

Perfil geométrico Raio da extremidade 

A (macho) 1,5 mm 

B (macho) 2 mm 

C (macho) 2,5 mm 

D (fêmea) 3 mm 



Posteriormente, a simulação computacional com os pares de materiais 

escolhidos de acordo com as propriedades de dureza foi realizada para selecionar o 

par que menor deformação por tensão apresentou. Os pares de materiais são 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2. Materiais adotados para simulação 

 

A simulação com os diferentes perfis geométricos (AD, BD e CD)foi realizada 

empregando o par de materiais, segundo a tabela 2. A força axial utilizada foi de 28 

N, conforme as características do estator.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 De acordo com as simulações computacionais, o par de materiais que 

apresentou menor taxa de desgaste mediante tensão de 28 N foi o conjunto alumina/ 

safira, para mancal fêmea e macho e respectivamente. O conjunto de perfis 

geométrico que apresentou menor deformação (0.0000539878 ul) foi o conjunto AD 

(A=1.5 mm e D=3.0 mm). A Figura 4 abaixo ilustra a simulação computacional com 

os conjuntos propostos.  

 

Figura 4. Simulação Computacional com os conjuntos: AD, BD e CD; 
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