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Abstract. O objetivo do trabalho presente é o desenvolvimento de métodos computacionais base-
ados em diferenças finitas para determinar a distribuição de temperatura ao longo do tempo, em
uma queimadura na pele humana, bem como preescrever as extensões dos ferimentos utilizando o
conceito de dano térmico. Utilizou-se o modelo de biotransferência de calor de Pennes em uma
dimensão em um meio heterogêneo. Para queimaduras severas a identificação da extensão do
ferimento é de extrema importância para um diagnóstico preciso, evitando que o paciente tenha
um tratamento errôneo. Ao longo do tempo o problema tem sido estudado através de simulações
numéricas que tem permitido uma melhor compreensão do processo de queimaduras
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1 INTRODUÇÃO

A pele é o maior orgão do corpo humano funcionando como uma barreira ao ambiente externo,
operando como um sensor térmico permite as pessoas sentirem um incômodo quando expostas ao
frio ou calor excessivos. A estrutura da pele é composta por três camadas principais: Epiderme,
Derme e Subcutânea, como pode ser visualizado na Fig. 1, podendo suportar uma temperatura de
aproximadamente 44◦C sem que a mesma sofra lesões (XU and LU, 2011). Um dos problemas no
tratamento da atualidade para queimaduras severas é que o diagnóstico e a gravidade dos ferimentos
são determinados de maneira visual, o que pode resultar em um tratamento errôneo para o paciente.

O dano térmico é causado quando o tecido é submetido à temperaturas que ultrapassem a
temperatura crítica o que pode ocasionar alterações em proteínas e células organelas e consequen-
temente gerar tecidos necrosados. O entendimento da distribuíção do dano térmico é útil para uma
melhor compreensão da dor, contribuindo para o alívio da mesma e minimizando os efeitos cola-
terias indesejados, assim como pode auxiliar para que o paciente tenha um tratamento de acordo
com o grau de queimadura sofrido pelo mesmo.Geralmente as queimaduras são classificados em
primeiro, segundo e terceiro grau (ABRAHAM et al., 2011).

As queimaduras de primeiro grau são caracterizadas com vermelhidão no local, um descon-
forto temporário com a utilização de medicações amenoas. Queimaduras de segundo grau são
caracterizadas com vermelhidão, bolhas e dor no local, neste estágio a epiderme está danificada
e a queimadura chega a afetar a camada derme. Já em queimaduras de terceiro grau ocorre uma
necrose na epiderme e na derme, então se faz necessário a utilização de enxerto de pele para o
tratamento do paciente (JOHNSON et al., 2011).

Desde a apresentação da equação de Pennes diversos modelos vem surgindo para representar a
biotransferência de calor em diferentes tecidos do corpo humano. No presente trabalho utilizou-se
para a análise do problema a equação de biotransferência de calor de Pennes em um meio heterogê-
neo, em uma dimensão, para que posteriormente possa-se aprimorar a análise e modificar o modelo
para duas dimensões.

A proposta do trabalho é determinar através de simulações computacionais a distribuição de
temperatura nas camadas da pele e o dano térmico nas mesmas. Os métodos numéricos utiliza-
dos no desenvolvimento do trabalho foram o método explícito clássico e o método explícito de
Saul’yev’s.

2 Fundamentação Teórica

PENNES (1948) propôs um modelo matemático para descrever os efeitos do metabolismo e da
perfusão de sangue no balanço de energia dentro do tecido, incorporando estes efeitos na equação
de condução de calor clássica. Para a análise do problema de biotransferência de calor foi utilizado
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Figura 1: Configuração da estrutura da pele.

a equação de Pennes no meio heterogêneo, dado por:

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

(ρc)t
∂Tt
∂t

=
∂

∂x

(
k
∂Tt
∂x

)
+ cbWb(Tnucleo − Tt) +Qconhecido , em Ω

Tt = T , em Γ1

q = q , em Γ2

Tt(x, 0) = T0

(1)

onde, ρ é a densidade, c é o calor específico, k é a condutividade térmica, W simboliza perfusão
sanguínea, Qconhecido é uma fonte conhecida, T e q são valores prescritos da temperatura e do fluxo,
respectivamente, t e b são subscritos que simbolizam o tecido e o sangue, respectivamente.

2.1 Método Explícito

O método explícito clássico (ÕZISIK, 1994) pode ser facilmente utilizado para a solução de
vários problemas, porém a restrição imposta no passo de tempo aumenta de acordo com o número
de pontos no grid. No trabalho presente aplica-se o método numérico no problema de biotrans-
ferência de calor.Resolvendo a equação de Pennes no meio heterogêneo pelo método explícito,
obtem-se:

DT n+1
i = AT ni−1 +BT ni + CT ni+1 +WbicbiTnucleo +Qconhecido (2)
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onde i e n representam a discretização no espaço e tempo, respectivamente.

A =
ki−1/2

∆x2
(3)

B = −
ki+1/2

∆x2
−

2ki−1/2

∆x2
+

(ρici)t
∆t

(4)

C =
ki+1/2

∆x2
(5)

D =
(ρici)t

∆t
(6)

Pela equação geral do método, determinar a temperatura em um ponto desconhecido em um
próximo passo de tempo, precisa-se do valor da temperatura em três pontos de um passo de tempo
anterior, como pode ser observado na Fig. 2.

Figura 2: stencil do método explícito clássico.

Para se determinar o valor ∆t é necessário respeitar um critério de estabilidade, dado por:

∆t ≤ 1

2
[

α
∆x2

+ β
4

] (7)

onde α =
k

(ρc)t
e β =

Wbcb
(ρc)t
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2.2 Método de Saul’yev’s

Assim como no método explícito clássico, o método de Saul’yev’s (DEHGHAN, 2004) é
determinado através de diferenças finitas, porém este método não possui um critério de estabilidade
podendo ser considerado um método explícito e incondicionalmente estável, o que permite uma
liberdade na escolha do intervalo de tempo. Como pode ser observado abaixo, no desenvolvimento
do método em questão pode-se obter duas fórmulas possíveis: A primeira forma de Saul’yev’s ou
fórmula da esquerda para a direita, e a segunda forma de Saul’yev’s ou fórmula da direita para a
esquerda.

Desenvolvendo a equação de biotransferência de calor de Pennes dada pela Eq. (1.(a)), e fa-

zendo k
∂Tt
∂x

= w(x)

(ρc)t
∂T

∂t
=
∂w(x)

∂x
−WbcbT +WbcbTnucleo +Qconhecido (8)

Resolvendo por diferenças finitas, obtem-se

(ρici)t
T n+1
i − T ni

∆t
=
ki+1/2(T n+1

i+1 − T n+1
i ) − ki−1/2(T ni − T ni−1)

∆x2
−Wbicbi

T n+1
i + T ni

2
+

+WbicbiTnucleo +Qconhecido (9)

e organizando os termos encontra-se

AT n+1
i = BT ni + CT ni+1 +DT n+1

i−1 +WbicbiTnucleo +Qconhecido (10)

onde

A =

(
(ρici)t

∆t
+
ki+1/2

∆x2
+
Wbicbi

2

)
(11)

B =

(
−Wbicbi

2
−
ki−1/2

∆x2
+

(ρici)t
∆t

)
(12)

C =

(
ki+1/2

∆x2

)
(13)

D =

(
ki−1/2

∆x2

)
(14)
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Analogamente ao desenvolvimento feito acima para a primeira forma de Saul’yev’s, a segunda
forma de Saul’yev’s pode ser escrita como

ET n+1
i = FT ni + CT ni+1 +DT n+1

i+1 +WbicbiTnucleo +Qconhecido (15)

onde

E =

(
(ρici)t

∆t
+
ki−1/2

∆x2
+
Wbicbi

2

)
(16)

F =

(
−Wbicbi

2
−
ki+1/2

∆x2
+

(ρici)t
∆t

)
(17)

As representações esquemáticas para a primeira e segunda forma de Saul’yev’s podem ser
visualizadas nas Fig. (3) e Fig. (4), respectivamente.

Figura 3: stencil da primeira forma do método de Saul’yev’s.
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Figura 4: stencil da segunda forma do método de Saul’yev’s.

Utilizando a primeira e segunda forma de Saul’yev’s com altos valores no salto de tempo, nota-
se uma divergência do método ao ser comparado com o método explicíto clássico, sendo que este
respeita o critério de estabilidade, porém fazendo-se a média entre a primeira e a segunda forma o
resultado volta a convergir para a solução desejada, o que nos permite uma melhor flexibilidade na
escolha do ∆t ao utilizar a média entre as duas formas de Saul’yev’s.

2.3 Dano térmico

O grau da queimadura é determinado de acordo com um valor denominado dano térmico, cuja
equação pode ser visualizada na Eq. (18) abaixo.

∂Ω

∂t
= Aexp(

−Ea
RT

) (18)

onde A é um parâmetro do material, Ea é chamado energia de ativação e R é a constante universal
dos gases perfeitos.

HENRIQUES and MORITZ (1947) propuseram três diferentes valores para determinar o grau
da queimadura na pele. Para Ω = 0, 53 o dano correspode a uma queimadura de primeiro grau, Ω =
1, 0 queimaduras de segundo grau e para Ω = 104 queimaduras de terceiro grau. As características
de cada tipo de queimadura foram apresentadas na introdução.

3 Resultados e Discussões

O problema descrito abaixo (DAI et al., 2004) foi utilizado para o estudo dos métodos nu-
méricos descritos acima, verificando-se através de gráficos o método que possibilita um melhor
resultado. Em seguida foi calculado o dano térmico no tecido, considerando duas das camadas da
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Tabela 1: Parâmetros

Derme Subcutâneo

L(mm) 2, 0 10, 0

ρ(g/mm3) 1, 2 × 10−3 1 × 10−3

c(J/goc) 3, 4 3, 06

cb(J/g
oc) 4, 2 4, 2

k(w/mmoc) 5, 2 × 10−4 2, 1 × 10−4

Wb(g/mm
3s) 5, 0 × 10−7 5, 0 × 10−7

pele, derme e subcutâneo, a fim de facilitar a implementação e o estudo dos métodos. As propri-
edades utilizadas de cada camada são mostradas na Tab. (1). As condições de contorno e iniciais
são dadas por: T0 = Tnucleo = 37.0oC , T = 90oC em X = 0 e q = 0 em X = L.

O valor de ∆x utilizado é fixo e igual a 0.02, o valor de ∆t varia de acordo com o critério de
estabilidade e Qconhecido = 0. Para utilizar a segunda forma de Saul’yev’s foi necessário utilizar o
conceito de ponto fantasma uma vez que a condição de Neumann foi aplicada em X=L.

Para o cálculo do dano térmico foi utilizado os valores fixosA = 3, 1×1098 eEa = 6, 28×108,
para a discretização utilizou-se o método de Euler explícito e considerando o dano inicial Ω0 = 0.
Aplicando tal método na Eq. (18), encontra-se

Ωt+∆t = Ωt + ∆tAexp(
−Ea
RT t

) (19)

Na Fig. (5) tem-se a distribuição de temperatura na profundidade da pele no instante de tempo
igual a 120s. Para o método explícito clássico utilizou-se um ∆t = 0, 001569, já para o método de
Saul’yev’s consegue-se uma boa aproximação utilizando a média entre as formas de Saul’yev’s com
um ∆t = 0.1569, ou seja, cem vezes maior que o permitido pelo método clássico. Pode-se observar
que utilizando a média entre a primeira e segunda forma de Saul’yev’s consegue-se passos de tempo
mais elevados, o que permite um menor tempo de processamento do código computacional que
modela o problema proposto.

A Fig. (6) representa a distribuição de temperatura no decorrer do tempo em uma profundidade
de 3mm no tecido da pele, com vários testes utilizando diferentes valores de ∆t o menor valor
encontrado que permite uma boa aproximação pelo método de Saul’yev’s foi ∆t = 0, 031373, para
a comparação o valor de ∆t = 0, 001569 foi mantido no método explícito clássico.
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Figura 5: Método Explícito e Método de Saul’yev’s.

Figura 6: Método Explícito e Método de Saul’yev’s.

Para o cálculo do dano térmico no tecido da pele foi utlizado a média entre as formas de
Saul’yev’s com ∆t = 0.1569 uma vez que para este valor a média converge para o resultado
esperado, como foi observado na Fig. (5). Para verificar os graus da queimadura na pele, foi
plotado gráficos em diferentes instantes de tempo, como mostra a Fig. (7).
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Figura 7: Distribuição do dano térmico em diferentes instantes de tempo.

4 Conclusão

Utilizando o método de Saul’yev’s para a aproximação numérica da equação de biotransferên-
cia de calor, aplicado a queimaduras de pele, consegue-se resultados satisfatórios quando utilizada
a média entre a primeira e segunda forma do mesmo, o que permite a utilização de um valor no
passo de tempo maior comparado ao método clássico. Isso foi possível uma vez que não se tem uma
restrição de estabilidade para o método explícito de Saul’yev’s. Com isso o custo computacional
no método de Saul’yev’s é inferior ao do método clássico.

Na Fig. (7) foram traçadas retas verticais nos valores 1 e 104, uma vez que segundo o critério
de HENRIQUES and MORITZ (1947) para estes valores o dano refere-se a uma queimadura de 2◦

e 3◦ grau, respectivamente. Observa-se que para o instante de tempo igual a 10s somente a derme é
lesionada, uma vez que para valores maiores a aproximadamente 1, 6mm o valor do dano é inferior
à 1. Analogamente, para os instantes de tempo 20s e 110s a pele sofre danos até uma profundidade
de aproximadamente 2, 2mm e 4, 3mm, respectivamente, ou seja a camada subcutâneo começa a
ser danificada.

Pelas retas traçadas na Fig. (7) pode-se verificar que no instante de tempo igual a 10s a pele é
necrosada até uma profundidade de aproximadamente 0, 4mm, uma vez que para valores menores
a este o dano térmico é maior que 104. Para 20s e 120s a pele é necrosada até uma profundidade
de aproximadamente 1, 8mm e 2, 5mm, respectivamente.
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