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Resumo 

Atualmente, no setor industrial, os projetos demandam rapidez nas entregas, 

minimização de erros e redução de custos, e no campo dos biomateriais, há a 

necessidade de seleção criteriosa de materiais, por isto os métodos de seleção 

multiparâmetro são imprescindíveis. Para um material ser candidato a um possível 

biomaterial este deve possuir uma gama de propriedades como, por exemplo, possuir 

uma resistência mecânica apropriada, para a aplicação, bem como ser inerte no 

organismo humano. Tendo como objetivo obter as propriedades requeridas, que são 

consequências da microestrutura do material, é necessário avaliar o desempenho de 

diversas ligas metálicas, e como os materiais à base de titânio possuindo possuem 

um amplo espectro de microestruturas podem ser materiais promissores para estas 

aplicações. O Ti, atualmente, já é amplamente utilizado como um biomaterial para 

próteses ortopédicas, e seu uso pode ser expandido para aplicações mais especificas, 

dessa forma, a análise e seleção de novas ligas de Ti metaestáveis é uma etapa 

essencial para a descoberta de novas aplicações. Este trabalho tem como objetivo 

aplicar os conceitos de metodologias de seleção de materiais, utilizando os métodos 

de seleção parametrizados TOPSIS e RADAR, para avaliar a viabilidade do uso de 

ligas de Ti β do tipo metaestável, com enfoque na liga Ti-15Mo, para o uso em stents 

coronários. Mesmo os métodos tendo rotas diferentes ambos se baseiam em etapas 

matemáticas e partem de dados iniciais de propriedades, que após várias 

transformações são capazes de classificar os materiais candidatos. A liga Ti15Mo, em 

comparação a outros materiais, mesmo não sendo a liga majoritariamente 

selecionada ela demonstra uma constância em seus resultados e se mostra 

competitiva para aplicações biomédicas avançadas pois apresenta propriedades 

adequadas para um cenário de maior segurança para o paciente.  

 

Palavras-chave: Seleção de Materiais, TOPSIS, Biomateriais, Titânio 

metaestável, Ti-15Mo, Stents. 
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Abstract 

 
Nowadays, in the industrial sector, projects demand speed in deliveries, 

minimization of errors and cost reduction, and in the biomaterials area, it is very 

important a careful selection of materials, for this reason the multiparameter materials 

selection methods are essential. For a material be a candidate for a possible 

biomaterial, it must have a range of properties, such as having an appropriate 

mechanical strength for the application, as well as being inert in the human body. In 

order to obtain the required properties, which are consequences of the material's 

microstructure, it is necessary to evaluate the performance of several metal alloys, and 

titanium-based materials having a wide spectrum of microstructures can be promising 

materials for these applications. Ti alloys is currently widely used as a biomaterial for 

orthopedic prostheses, and its use could be expanded to more specific applications, 

thus, the analysis and selection of new metastable Ti alloys is an essential step for the 

discovery of new applications. This work aims to apply the concepts of material 

selection methodologies, using the parameterized selection methods TOPSIS and 

RADAR, to evaluate the feasibility of using metastable Ti β alloys, focusing on the Ti-

15Mo alloy, for use in coronary stents. Even though the methods have different routes, 

both uses mathematical steps and start from initial property data, and after several 

transformations, they are able to classify candidate materials. The Ti15Mo alloy, in 

comparison to other materials, even though it is not the mostly selected alloy, the alloy 

demonstrates consistency in results and it is competitive for advanced biomedical 

applications because it has suitable properties for a scenario of greater safety for the 

patient. 

Keywords: Material Selection, TOPSIS, Biomaterials, Metastable Titanium, Ti-

15Mo, Stents.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, nos diferentes campos de atuação, as atividades estão se 

tornando cada vez mais complexas e exigindo uma alta eficiência, excelência e 

assertividade. No desenvolvimento de novos produtos e serviços para que um projeto 

seja viável é necessário que ele cumpra alguns requisitos mínimos, como por 

exemplo, o tempo de execução para evitar perdas, uma cultura de erros mínimos que 

evite os retrabalhos e atinja a tão almejada redução nos custos. Para chegar nestes 

ideais, são necessários um planejamento cuidadoso e uma gestão estratégica de 

projetos, portanto uma seleção correta, robusta e respaldada de materiais, nos 

projetos de engenharia, se mostra de grande valia para se atingir estes tão almejados 

requisitos e garantir um projeto de sucesso [1]. 

No século XVIII, com o advento da revolução industrial, o desenvolvimento do 

sistema produtivo e de manufatura, deu-se início um processo que mudaria não 

somente a percepção sobre as relações sociais e trabalhistas, mas também a relação 

que a sociedade tem com os materiais, maquinários e produção. Com o avanço da 

tecnologia em menos de 500 anos passados já se caracterizaram algumas 

“revoluções industriais” e em conjunto deste movimento de escalada nos processos 

os materiais são os protagonistas, portanto a assertividade na escolha é o que garante 

o sucesso destes projetos. Por consequência deste crescente desenvolvimento 

tecnológico e dos materiais um dos variados campos de estudo que surge na 

engenharia de materiais é o de biomateriais, responsável pela manutenção e proteção 

do corpo humano [2, 3]. 

O uso de biomateriais está sendo um campo de estudo da ciência de materiais 

que se utiliza das propriedades inerentes dos materiais e se beneficia com o propósito 

da manutenção da vida. Os materiais são cuidadosamente engenheirados para se 

unirem ao corpo humano, corpo este que necessita de alguma intervenção ou possua 

alguma deficiência, sejam elas originadas por algum acidente, má-formação de órgãos 

ou membros, doenças ou pela própria ação do tempo (envelhecimento); a partir estas 

condições, pode-se desencadear enfraquecimento de ossos/órgãos ou até futuros 

problemas de saúde. Os implantes/próteses podem ser constituídos de diferentes 

tipos de biomateriais, como cerâmicos, metais, polímeros, compósitos ou até mesmo 

materiais naturais, dependendo de sua aplicação [3]. 
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A escolha do material pode ser embasada em sucessos prévios de utilização, 

mas esse método não se mostra otimizado, pois somente leva em consideração a 

experiência da pessoa que escolhe, com conhecimentos limitados e preferência 

parciais. Para uma maior assertividade nas escolhas dos materiais substitutos se 

apresenta os métodos de seleção de materiais, um campo de estudo na engenharia 

de materiais que tem por objetivo auxiliar a escolha do melhor material tendo por base 

a aplicação/função.  

As pesquisas com as ligas de Ti, de microestrutura β metaestáveis, têm se 

mostrado um caminho potencial para obtenção de novas propriedades mecânicas, 

com combinação de mecanismos de deformação para aumento de resistência, e 

existe a possibilidade de projetar novos usos e aplicações como forma de explorar 

estas vantagens. Neste contexto, este trabalho propõe aplicar o conceito de seleção 

de materiais, com o uso das metodologias de multiparâmetro TOPSIS e RADAR, com 

a finalidade de avaliar a viabilidade de utilização das ligas de Ti-β, em especifico a liga 

Ti-15Mo, para a aplicação em stents coronários, e compará-la com os materiais mais 

utilizados nesta área. 
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2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo geral verificar através de métodos de seleção 

multiparâmetro se as ligas de Ti, com propriedades metalúrgicas particulares, em 

específico a liga β metaestável Ti-15Mo, são substitutas viáveis para os materiais 

atualmente empregados em stents coronários. 

O estudo possui os seguintes objetivos específicos: 

- Estabelecer os parâmetros para a aplicação dos métodos de seleção 

propostos, TOPSIS e RADAR, na avaliação dos possíveis substitutos em comparação 

aos já consolidados; 

- Verificar se estes métodos apresentam resultados coerentes e comparáveis 

para esta avaliação; 

- Possibilitar uma comparação ente os métodos e na forma como ambos 

selecionam o material ideal; 

- Avaliar se a liga Ti-15Mo é uma liga potencial para este tipo de aplicação, em 

comparação com outras ligas β e com as ligas mais utilizadas na área. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Biomateriais 

Biomateriais é uma classe de materiais artificiais utilizados na fabricação de 

estruturas ou implantes, com a finalidade de substituir alguma estrutura biológica 

ausente (perdida) ou doente, restaurando assim sua forma ou função. Os biomateriais 

podem ter seu uso em diversas partes do corpo humano, seja nos amplamente 

utilizados implantes ortopédicos (substituição de ombros, joelhos, quadris ou coluna) 

como também são encontrados em ortodontia, simuladores cardíacos, válvulas 

artificiais, reconstrução do trato urinário e, da forma como se foca este trabalho, em 

stents aplicados em vasos sanguíneos [4]. 

Para um material ter seu uso otimizado, ele deve ser selecionado de maneira 

correta e para isto o critério de seleção tem que ser relacionado com as propriedades 

específicas de cada material. Um possível material para ser considerado como um 

biomaterial requer algumas propriedades tais como uma boa biocompatibilidade, ou 

seja que não produza resposta biológica adversa, não induza efeito sistêmico, não 

seja tóxico, carcinogênico, antigênico ou mutagênico; deve possui uma elevada 

resistência a corrosão (para não haver a liberação de íons metálicos no organismo); 

e uma resistência mecânica apropriada para a aplicação, como por exemplo, uma 

elevada resistência à esforços cíclicos, uma propriedade que determina o sucesso a 

longo prazo do implante, já que este estará sujeito a inúmeras cargas repetitivas no 

interior do corpo humano [3,5]. 

Os materiais, em sua utilização, sempre apresentam interações com o 

ambiente, o que pode comprometer a utilização do material, devido à deterioração de 

suas propriedades mecânicas, físicas ou de sua aparência. Algumas destas 

interações são processos de degradação, no caso do interior do corpo o processo 

mais preocupante é a corrosão, que pode e apresentar de forma eletrolítica, por pites, 

por fendas, por atrito, entre outras. Somando a este processo de degradação existem 

diversos outros fatores como flutuações de pH e temperatura, tensões cíclicas, fadiga, 

biofilme, e diversas substâncias que entram em contato com as ligas. Desta forma, a 

degradação dos biomateriais no interior do corpo é um processo complexo, e o fator 

mais importante para o combate a este processo depende da composição e estado 

termomecânico da liga, combinado com a fabricação e acabamento da superfície [6]. 
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Os íons liberados nestes processos de corrosão têm potencial de interagir com 

os tecidos corpóreos de diversas maneiras e os efeitos causados no organismo 

aparecem devido a influência que este íon tem sobre os mecanismos de adesão 

bacteriana, toxicidade, efeitos subtóxicos e alergias diversas. Reações tóxicas são 

todas as que causam desde simples danos até a morte celular, já as reações 

subtóxicas são aquelas que influenciam na síntese de produtos celulares envolvidos 

em respostas inflamatórias. Alguns íons merecem atenção por provocar algumas 

reações indesejadas como por exemplo o Ni, Au, Pd, Co, Al e V, íons estes que são 

encontrados nas ligas mais utilizadas nos implantes biomédicos [6]. 

Respostas alérgicas são as reações adversas mais comuns encontradas nas 

regiões próximas aos implantes de ligas contendo Ni, Pd, Au e Co, e mesmo sendo 

“apenas” alergias dependendo da resposta, especifica para cada indivíduo, pode ser 

tão grave que pode pôr em risco a vida do paciente. Outros íons são mais prejudiciais, 

baixas quantidades de V e Al já são o suficiente para causar reações sistêmicas, 

toxicidade celular e reações teciduais. O V pode inibir a proliferação celular e o Al está 

associado à osteomalácia, granulomatose pulmonar e neurotoxicidade [6]. 

Os materiais mais comumente utilizados para implantes cirúrgicos incluem o 

aço inoxidável 316L (316LSS), ligas de cobalto-cromo (Co-Cr L605) e o Ti e suas ligas, 

Como as propriedades mecânicas e propriedades de desgaste e corrosão do material 

são amplamente ditadas por sua microestrutura a seleção de materiais à base de Ti 

se mostra uma alternativa privilegiada, no sentido de que um amplo espectro de 

microestruturas é possível, dependendo da composição da liga e do processamento 

termomecânico, além de possuírem alta resistência à corrosão, inércia ao ambiente 

corporal, biocompatibilidade aprimorada e propriedades mecânicas ideais para os 

esforços que o corpo exerce [4,7]. 

3.1.1 Ligas de Titânio 

O Ti é o 22º elemento químico contido na tabela periódica, possui massa 

atômica 47,88 u.m.a., classificado como metal de transição, é o nono elemento mais 

abundante em peso na crosta terrestre e possui propriedades singulares e úteis. 

Possui densidade (da ordem de 4,5 g/cm3) considerada baixa quando comparado aos 

metais de engenharia, suas ligas possuem boa resistência mecânica à tração (entre 
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200 e 1370 MPa, comparável à de muitos aços ligados) e excelente resistência à 

corrosão (garantida pela formação de uma camada passivada de TiO2) [8]. 

O ponto de fusão do Ti puro é de 1724 °C, (superior ao do Fe e Al, 1520 e 660 

°C respectivamente), sua condutividade térmica é considerada baixa, correspondendo 

a 93% da condutividade térmica do aço inoxidável e a 12,5% da condutividade térmica 

do Al; este metal também apresenta baixo coeficiente de expansão térmicas linear, da 

ordem de 64% do coeficiente de expansão térmica linear do aço e 39% do Al. 

Semelhantemente, o Ti não é um bom condutor de eletricidade, pois sua 

condutividade elétrica é da ordem de 3,1% da condutividade elétrica do Cu, o Ti é 

levemente paramagnético, assim como outros metais de transição, do ponto de vista 

da valência eletrônica pode formar íons Ti+2, Ti+3 e Ti+4 e possui uma elevada afinidade 

pelo O, com o qual reage nas CNTP para formar uma série de óxidos com diferentes 

composições (desde TiO até Ti7O12), embora seja comumente encontrado sob a forma 

de dióxido de titânio (TiO2), responsáveis pela camada apassivadora que garante a 

estabilidade a corrosão [8]. 

O Ti cp apresenta tensão limite de resistência à tração variando entre 240 e 

690 MPa e sua ductilidade varia de um alongamento de 20 a 40% com redução de 

área variando entre 45 e 65% (propriedades dependentes dos teores de elementos 

intersticiais). O módulo de elasticidade do Ti cp é da ordem de 103 GPa, e nas ligas é 

mais alto, chegando a 124 GPa, sendo valores mais elevados do que das ligas de Al 

(70 GPa) porém inferiores aos dos aços (205 GPa). Analogamente o módulo de 

cisalhamento do Ti e de suas ligas, atinge valores intermediários variando entre 34 e 

48 GPa. A dureza Vickers (HV) do Ti cp varia entre 90 e 160 HV, enquanto a dureza 

das ligas termicamente tratadas varia entre 250 e 500 HV, sendo bem mais alta do 

que a do alumínio e se aproximando da dureza de alguns aços termicamente tratados 

A adições de elementos de ligas (por exemplo Al, V, Cr, Fe, Mo e Sn) em teores 

expressivos provocam um aumento na resistência mecânica, mas por outro lado, 

ocorre uma redução de ductilidade. Com tratamento térmico e microestruturas 

controladas as ligas de Ti podem atingir tensão limite de resistência à tração superior 

a 1370 MPa mantendo a ductilidade satisfatória (alongamento de até 15%) [8,9]. 

Uma das principais características do Ti é a sua transformação alotrópica em 

882,5ºC (temperatura β transus do Ti puro). Na temperatura ambiente ele se 

apresenta em um reticulado hexagonal compacto (razão c/a = 1,587, parâmetro de 
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rede = 3,3065 Å), designada por α, que, acima de 882 °C transforma-se num reticulado 

cúbico de corpo centrado, designada por β. Sendo assim no Ti puro ou em ligas podem 

existir diferentes fases dependendo de fatores como temperatura, pressão, taxa de 

resfriamento e elementos de liga. Em termos gerais, as fases do Ti e suas ligas são 

divididas em fases de equilíbrio e não equilíbrio [9]. 

3.1.2 Fases das ligas de titânio 

As fases de equilíbrio são aquelas obtidas através de condições em estado 

estacionário. Algumas fases intermetálicas podem ser obtidas em condições 

específicas, mas as principais fases de equilíbrio das ligas de Ti são as fases α e β, 

podendo ser ligas monofásicas α e β ou bifásicas α+β. As fases de não equilíbrio ou 

metaestáveis são aquelas formadas devido ao tempo insuficiente para a difusão e 

reorganização de átomos em fases menos energéticas. O rearranjo atômico se dá por 

meio de cisalhamento e, dependendo da taxa de resfriamento, pode-se obter 

diferentes fases. As principais fases metaestáveis são as fases α’, α’’ e ω [10]. 

O controle da transformação alotrópica e o uso correto de elementos são 

fatores de grande importância no desenvolvimento das ligas de Ti. Os elementos 

ligantes são classificados com base na estabilização que provocam, eles podem ser 

elementos neutros, elementos α estabilizadores e elementos β estabilizadores. Os 

elementos α estabilizadores ampliam o campo de existência da fase α até 

temperaturas acima da β transus, enquanto os β estabilizadores tornam a fase β 

estável em baixas temperaturas. Já os elementos neutros pouco ou nada afetam a 

estabilidade de fases. É possível observar na Figura 1 abaixo, quatro gráficos 

demonstrando a influência dos elementos nos campos de fases de cada tipo, os 

elementos Al, O, N e C sendo α estabilizadores; os estabilizadores da fase β isomorfa 

são V, Mo, Nb e Ta; os elementos que estabilizam a fase β eutetóide são Fe, Mn, Cr, 

Ni, Cu, Si e H; e por fim os elementos considerados neutros são o Zr e Sn [9]. 
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Figura 1 - Influência dos elementos estabilizadores nos diagramas de fase das ligas 

de Ti.  

Fonte: Adaptado de [9]. 

O Ti cp e as ligas monofásicas α apresentam as melhores características de 

resistência à corrosão e também são mais facilmente soldadas, em geral apresentam 

elevados teores de Al que contribuem para aumentar a resistência à oxidação em altas 

temperaturas, entretanto, como já comentado para o uso no interior do corpo humano 

este elevado teor de Al pode comprometer a saúde do paciente. As ligas α apresentam 

pouca conformabilidade, além de estreitas faixas de temperaturas de conformação se 

comparadas a ligas α+β ou β. Essas ligas apresentam também baixa ductilidade com 

uma forte tendência à formação de trincas internas e na superfície do metal. Sendo 

monofásicas α elas não podem ser tratadas termicamente com o objetivo de aumentar 

a resistência mecânica/dureza [8, 11]. Os módulos elásticos do monocristal de α são 

de natureza anisotrópica e têm valor variando entre 145 GPa e 100 GPa; enquanto o 

módulo de cisalhamento varia de 46 GPa a 34 GPa [10]. 

As ligas bifásicas α+β, quando adequadamente tratadas, apresentam uma 

ótima combinação de resistência mecânica e ductilidade, podendo ser mais 

resistentes do que as ligas monofásicas alfa e beta, pois no campo bifásico é possível 

o refino dos grãos, pois permite uma certa quantidade de fase beta residual 

temporariamente em temperaturas mais baixas, favorecendo o controle otimizado de 

microestrutura durante a transformação quando as ligas são “envelhecidas” após 

resfriamento, a partir da temperatura de solubilização ou de forjamento. A adição de 

determinados teores de certos elementos permite às ligas, no campo α+β, em 

temperaturas mais altas, serem termicamente tratadas e processadas, estas 
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apresentam elevados teores de Al, com a principal função de estabilizar a fase α, mas 

que pode ser um fator comprometedor para o uso em biomateriais [8]. 

Em relação à aplicação de engenharia das ligas de Ti, as ligas do tipo α+β 

podem ser encontradas em componentes de turbinas de jatos (em aplicações com 

temperaturas menos elevadas), podem, também, ser usadas na estrutura de 

aeronaves, em componentes como dutos de ar condicionado, eliminadores de gelo, 

suportes de asas, suportes de motores e diversos tipos de prendedores, já que as 

ligas de titânio apresentam densidade (peso específico) e resistência mecânica 

intermediárias entre as ligas de Al e os aços. Outra aplicação é em componentes 

navais, palhetas de turbinas a vapor, conectores, eixos de transmissão, molas em 

motores de alto desempenho, braços de suspensão e barras de torção, aplicação esta 

que se favorece da elevada resistência à corrosão, na qual se sobressai a liga Ti-6Al-

4V [8]. 

As ligas β são metaestáveis, tendem em condições de equilíbrio termodinâmico 

a se transformarem em ligas bifásicas, assim são obtidas após o resfriamento rápido 

(têmpera), pois é uma fase estável somente acima da temperatura β transus. Elas 

possuem grande resistência mecânica e um aumento de dureza quando envelhecida 

entre 450 - 650 °C, ou seja, nestas ligas a resistência mecânica mais elevada advém 

do endurecimento por solução sólida ou da precipitação controlada da fase alfa 

através de tratamento térmico e processamento mecânico adequados. A 

característica mais interessante destas ligas β é a sua maior conformabilidade em 

comparação com as ligas α e as ligas α+β, a maior capacidade de trabalho à frio 

quando comparadas às ligas α, e maior capacidade de endurecimento, mesmo em 

peças espessas. As desvantagens são: maior densidade, menor resistência à fluência 

e a possíveis precipitações martensíticas no trabalho a frio [8, 11]. 

Fases martensíticas (α’, α” e ω) podem ser formadas durante este resfriamento 

rápido a partir de fase β, onde não há tempo e energia o suficiente para ocorrer a 

difusão e se completar a transformação β α. Elas têm recebido uma atenção 

especial pois permitem algumas mudanças nos mecanismos de deformação das ligas, 

que permitem uma grande versatilidade de combinações de propriedades mecânicas 

[9]. 
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A fase α’ possui dois tipos de estruturas cristalinas hexagonais, com morfologia 

massiva e acicular. A estrutura massiva surge em Ti puro e ligas com baixa adição de 

elementos de liga e com o aumento da quantidade de elementos de liga sua 

morfologia tende-se a se torna acicular. Ou seja, a fase α’ pode ser considerada como 

fase α supersaturada de elementos de liga [11]. Se houver um aumento dos elementos 

estabilizadores de β, a temperatura inicial da martensita (Ms) diminui e, portanto, esta 

fase tende a não ser facilmente formada [10]. Semelhante à α’, a fase α’’ também é 

formada por transformação martensítica, mas também pode ser formada mediante a 

aplicação de forças externas. Sua estrutura cristalina é do tipo ortorrômbico (tipo 

especial de estrutura hexagonal) possuindo uma maior distorção e estando na 

transição da transformação β para α. Mecanicamente, a martensita α'' possui uma 

dureza é muito menor que α' e β, devido a sua estrutura mais distorcida [10]. 

A fase ω é um precipitado de transição formada durante a transformação β em 

α, podendo ser formada por processos atérmicos, isotérmicos e por deformação. 

Quando formada em resfriamentos rápido ou quando o teor de liga é alto o suficiente 

para reter β por completo na têmpera, ela é considerada fase ω atérmica, que é 

produzida por uma transformação sem difusão (por cisalhamento) e que não pode ser 

suprimida, por mais rápida que seja a taxa de resfriamento. A fase ω isotérmica é 

formada durante tratamentos térmicos de envelhecimento em uma faixa de 

temperatura de 100 a 500 °C, sua fração volumétrica depende do tempo e da taxa de 

resfriamento (havendo tempos extensos no envelhecimento retornará para fase α). A 

fase ω, sob certas circunstâncias, pode ser estabilizada por aplicação de alta pressão 

ou uma elevada deformação à temperatura ambiente, alguns resultados mostram que 

as ligas Ti-Cr e Ti-V mostraram um aumento na fase ω em consequência de 

deformação [10]. 

Com relação à morfologia, os precipitados de fase ω podem ser elipsoidais ou 

cuboidais, dependendo do grau de incoerência entre o Ti e o elemento de liga. 

Elementos de liga que provocam uma incoerência até 0,5% na rede levam à formação 

de precipitados elipsoidais (por exemplo sistemas Ti-Nb e Ti-Mo) enquanto os 

elementos que elevam a incoerência com a matriz a valores superiores formam 

precipitados cuboidais (sistemas Ti-V, Ti-Fe, Ti-Mn e Ti-Cr) [9]. 

As ligas do tipo β metaestável, além da versatilidade de microestruturas, 

possuem uma característica positiva em relação à corrosão no ambiente do interior 
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do corpo, levando em consideração o elemento estabilizador. Os elementos podem 

ser classificados em termos de toxicidade, onde V > Mn > Cu > Fe > Ni são os 

elementos mais tóxicos; Co > Ta > Al os moderadamente tóxicos; e Mo > Mg > Cr > 

Nb são os pouco ou não tóxicos [12] e conforme observado na Figura 1 nota-se que 

os elementos que são classificados como tóxicos são justamente os elementos α 

estabilizadores, portanto a flexibilidade para projetar uma liga com elementos não 

tóxicos dá mais visibilidade às ligas do tipo β, possuindo alta resistência que pode ser 

obtida através do endurecimento por precipitação combinada com a baixa densidade, 

aliados à possibilidade de memória de forma e efeitos superelásticos, deixando as 

ligas de Ti β em um patamar promissor para se tornar os materiais da próxima geração 

de biomateriais de alto desempenho [13]. 

Voltando o foco da análise para o campo dos biomateriais têm-se aumentado 

o uso de Ti e suas ligas para a fabricação de implantes cirúrgicos, pois além das 

excelentes propriedades mencionadas ainda apresentam excelente 

biocompatibilidade, menor risco de alergia e reações adversas com o organismo do 

que outros materiais metálicos, como, por exemplo, o aço 316LSS, cujo elevado teor 

de Ni pode provocar reações alérgicas [8].  

Como já comentado as ligas do tipo α+β são amplamente utilizadas em 

próteses ortopédicas, sendo a mais conhecida, a liga Ti-6Al-4V ELI. Contudo os 

implantes constituídos por essa liga formam na superfície óxidos de V cuja toxicidade 

vem sendo associada a transtornos neurológicos de longo prazo, além da presença 

de íons de Al que em grande quantidade podem provocar alterações crônicas 

intestinais, problemas de pele, dores nas articulações e está associado a doenças 

neuro-degenerativas especialmente o Alzheimer. [14]. Como já discutido a respeito 

dos elementos, essa ausência de elementos tóxicos é um fator que motiva o 

desenvolvimento de ligas β-metaestáveis, que além de não serem estabilizadas com 

V possuem uma gama de comportamentos mecânicos. Dentre uma série de ligas que 

foram desenvolvidas nos últimos anos, destacam-se os sistemas: o Ti-Nb-Zr, o Ti-Nb-

Ta e o Ti-Mo [15]. 

Sabe-se que os elementos β estabilizadores são considerados menos tóxicos 

para o corpo humano, dentre os quais se podem destacar o Nb e o Mo, os quais têm 

tido muito destaque nos últimos anos como elementos de liga viáveis em produção de 

ligas β-metaestáveis. O Nb assume grande importância no cenário brasileiro devido 
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principalmente às suas propriedades e aplicações na indústria de alta tecnologia 

aliado ao fato do Brasil ser o detentor das maiores reservas mundiais. Em ligas de Ti 

contendo até 15% em peso de Nb, com resfriamento brusco se obtém estruturas 

essencialmente martensíticas α’. Com o aumento do teor para valores entre 17,5 a 

25%, o resfriamento rápido conduz à formação de martensita α”. Utilizando valores 

próximos a 27,5% é possível obter microestrutura constituída de fase β metaestável, 

e apenas acima de 30% é possível obter uma estrutura constituída de fase β estável 

[16]. 

Esta alta porcentagem de Nb fornece propriedades mecânicas favoráveis para 

implantes no corpo humano, mas acabam provocando uma redução na ductilidade, e 

também acarreta um aumento no custo para sua produção podendo ser considerado 

um limitante para os projetos [16]. Conforme a Tabela 1, há a possibilidade de se 

conseguir várias ligas diferentes utilizando o Mo, o que promove outras propriedades 

interessantes e que podem ser levadas em consideração para o uso em biomateriais. 

Tabela 1: Propriedades das principais ligas β-Ti.  

Fase Materiais 
Limite de 

Resistência 
(MPa) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Módulo 
Elástico 
(GPa) 

β 

Ti-13NB-13Zr 973-1037 836-908 10-16 79-84 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 1060-1100 1000-1060 18-22 74-85 

Ti-15Mo 874 544 21 78 

Ti-15Mo-5Zr-3Al 852-1100 838-1060 18-25 80 

Ti-15Mo-2,8Nb-0,2Si 979-999 945-987 16-18 83 

Ti-35,5Nb-5,1Ta-7,17Zr 596,7 547,1 19 55 

Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr 911 864 13,2 80 

Fonte: Adaptado de [17]. 

3.1.3 Molibdênio como elemento de liga 

O molibdênio é um metal de transição identificado pelo símbolo Mo e número 

atômico 42, não é encontrado naturalmente como um metal livre, mas sim em um 

mineral, a molibdenita, MoS2. Possui diversas aplicações na indústria petroquímica 

como catalisador, é um dos poucos elementos de transição considerado essencial 

para o funcionamento do corpo humano, e sua principal atuação na engenharia é 

como metal dopante em ligas metálicas [18]. O Mo é um metal altamente solúvel no 
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Ti, já que as características físico-químicas satisfazem as regras de Hume-Rothery, 

como pode ser observado no diagrama de fases Ti-Mo apresentado na Figura 2, onde 

se apresenta uma ampla área de solubilidade e por consequência várias 

possibilidades de ligas β que podem ser formadas nesse sistema [19]. 

 

Figura 2 - Diagrama de fases do sistema Ti-Mo. 

Fonte: Adaptado de [20]. 

O sistema Ti-Mo tem se mostrado uma opção muito interessante e suas 

vantagens estão na baixa toxicidade do elemento de liga e nas boas propriedades 

mecânicas, já que integram uma nova classe onde é possível atingir valores de 

resistência mecânica apreciáveis, com ductilidade e tenacidade elevada com baixas 

concentrações de Mo [19, 21]. As principais propriedades mecânicas estão 

intrinsicamente relacionadas com a microestrutura, ou seja, o processo de obtenção 

é diretamente correlacionado ao desempenho que a liga terá, gerando uma gama de 

combinações de estrutura e propriedades [21]. Esta condição promove um baixo custo 

de produção quando comparadas às ligas contendo Nb, em adição se mostrando uma 

vantagem econômica 



31 

Mesmo o Brasil sendo o maior produtor e tendo potencialmente a maior reserva 

mundial, o País não tem decisão sobre o valor de venda do Nb, já que o metal vendido 

na bolsa de valores de Londres possui seu valor de venda decidido pela Inglaterra 

(país que não extrai e nem produz o minério). Como não existe uma regulamentação 

para as práticas do Nb há um superfaturamento e uma inércia por parte da mídia em 

educar o brasileiro acerca deste recurso, que consequentemente provoca uma baixa 

captação de investimentos e uma despriorização, por parte do governo, em projetos 

envolvendo este minério. Outro fato que corrobora esta situação é que a empresa, 

Anglo American, estrangeira, se destacou no cenário nacional como uma das 

principais exploradoras de Nb. não beneficiando a economia interna nacional [22]. É 

possível observar esta diferença de custo quando se compara os valores por tonelada 

métrica do Mo e Nb, U$16005,54 e U$42280,00 respectivamente, no portal de valores 

Metalary (valores referentes a 2018), com estes valores base de venda nota-se que o 

custo agregado da liga de Mo será menor que o custo da liga de Nb (dependendo das 

proporções [23]. 

As ligas do sistema Ti-Mo sofrem passivação devido ao filme de óxido (TiO2) 

que se forma espontaneamente na superfície metálica, favorecendo seu uso no 

interior do corpo humano, além do fato de que a liga β binária Ti-15Mo apresenta uma 

resistência à corrosão aprimorada quando comparada com ligas com outros teores de 

Mo (6% a 20%), como pode ser observado nos gráficos apresentados na Figura 3 [24]. 

As suas propriedades mecânicas dependem de fases e apresenta um menor valor do 

módulo de elasticidade quando comparada à liga Ti-6Al-4V ELI. Se for envelhecida há 

o aumento substancial no módulo de elasticidade que ocorre devido a presença da 

fase α. Além disso, a liga é muito sensível à precipitação da fase ω, que tem um efeito 

predominante em seu endurecimento. Embora ω seja tradicionalmente associada a 

danos por fragilização, essa fase vem sendo explorada nas ligas β por sua influência 

nas propriedades mecânicas [25]. 
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Figura 3 - Valores de potencial de circuito aberto (a) e resistência à polarização (b) 

versus tempo de imersão em solução fisiológica de Ringer para ligas de Ti-Mo com 0, 6, 10, 

15 e 20Mo. 

Fonte: Adaptado de [17]. 

Mesmos as ligas do tipo β possuindo plasticidade relacionada ao deslizamento 

de discordâncias geralmente apresentam uma taxa de encruamento muito baixa, 

proporcionando rápida localização de deformação e baixos níveis de ductilidade. Esta 

falta de encruamento, das ligas de Ti-β, em comparação com outros materiais cúbicos 

de corpo centrado, pode representar uma desvantagem, entretanto algumas ligas, 

como é o caso da Ti15-Mo, exibem outros mecanismos de deformação, como a 

plasticidade induzida por transformação de fase (efeito TRIP) e plasticidade induzida 

por maclas (efeito TWIP) [26].  

Segundo os estudos conduzidos por Sun, F. et al [27] em que se estudaram as 

microestruturas deformadas das ligas de Ti, é característica a presença de bandas 

complexas, grossas e distorcidas nos grão e se observou a coexistência dos dois 

mecanismos de deformação. Isso significa que os efeitos TRIP e TWIP podem ocorrer 

localmente, tanto simultaneamente quanto independentemente entre si como 

mecanismos primários [27]. 

Esta combinação de mecanismos promove uma melhora na ductilidade 

mantendo a resistência mecânica, abrindo margem para utilização em outros campos. 

No entanto, as principais causas de falhas de um biomaterial metálico, estão 

relacionadas à fratura por fadiga, onde o carregamento cíclico pode resultar em uma 

a) b) 
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falha catastrófica, ou seja, repentina e com característica frágil mesmo em materiais 

com alta ductilidade. Os estudos de fadiga configuram uma análise de extrema 

importância e um podem gerar uma economia significativa, pois estima-se que 

aproximadamente 90% de todas as falhas sejam devidas a esforços oscilantes [28, 

29]. 

Para implantes a resistência à fadiga é de extrema importância, pois em 

decorrência dela os implantes podem falhar mesmo dentro da faixa de esforços 

previstas. As ligas de Ti do tipo β possuem valores inferiores de resistência mecânica 

em comparação às ligas do tipo α e α+β, porém quando se observa a relação 

resistência à fadiga/módulo de elasticidade, a ligas do tipo β são superiores aos outros 

dois tipos, se mostrando uma vantagem para aplicações que exigem o esforço 

repetitivo como é caso de implantes no interior do corpo humano [30]. 

Considerando os resultados apresentados por Campanelli et al. [25], a liga Ti-

15Mo, contendo a fase nano-cristalina ω apresenta uma combinação de ductilidade e 

resistência mecânica apreciável quando comparáveis à outras ligas β. A Figura 4 

apresenta duas micrografias de um corpo de provas que foi testado em fadiga até a 

fratura, em ambas Figuras a seta identifica onde se iniciou a fratura, a nucleação da 

trinca. Também é possível visualizar na Figura 4a a área que a trinca avançou de 

maneira estável, e a linha tracejada indica o momento em que a trinca propagou de 

maneira catastrófica, chamada zona de sobrecarga [25]. 

Na Figura 4(b) também é possível identificar um gradiente de maclas por todo 

o corpo de prova fadigado, originalmente sem maclas, e mais intensamente na região 

próxima à fratura final. Mesmo havendo uma alta densidade de maclas na área de 

abertura de uma trinca, ainda se manteve a resistência à fadiga em um nível 

adequado, e como a falha por fadiga é um processo localizado, então a presença de 

fase ω, favoreceu o mecanismo de deformação por maclas, representa um fator 

potencial para se obter um nível diferenciado de propriedades mecânicas [25]. 
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Figura 4: Micrografias de (a) superfície de fratura por fadiga obtida por MEV, (b) seção 

longitudinal do corpo fatigado, evidenciando as maclas, obtida por MET.  

Fonte: Adaptado de [25]. 

Tendo como base os estudos citados e mediante a realização de estudos 

metalúrgicos que exploram a capacidade da liga Ti-15Mo, observa-se o aparecimento 

de maclas através de deformação, esta condição poderia ser trabalhada em termos 

estruturais para apresentar uma combinação promissora de ductilidade e resistência 

mecânica (ou seja, elevada taxa de encruamento), mantendo-se uma resistência à 

fadiga apropriada para os esforços cíclicos do interior do corpo [25]. Desta maneira a 

utilização desta liga em particular poderia ir além da aplicação em implantes 

ortopédicos e talvez partir para usos que exigem propriedades mais particulares, como 

por exemplo, a fabricação de stents coronários. 

3.2 Stents coronários 

A aterosclerose é o termo utilizado no campo da medicina para nomear um 

grupo de doenças em que se observa o espessamento, e consequentemente, a perda 

de elasticidade da parede de vasos sanguíneos, este fenômeno pode ainda acarretar 

em estenose, que é propriamente dito, o estreitamento anormal de um vaso 

sanguíneo. Esta condição pode se manifestar de formas diferentes dependendo do 

local em que se encontra, dentre as possíveis manifestações se encontram: o infarto 

ou angina ocorre quando a obstrução acomete as artérias coronárias (do coração), 

dores e claudicações em membros inferiores ocorrendo quando a estenose acomete 

as veias das pernas e, por fim, o acidente vascular cerebral quando compromete as 

artérias carótidas (cerebrais) [31]. 

(b) 
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A combinação de maus hábitos alimentares, altos níveis de estresse e 

sedentarismo (ausência de exercícios físicos) podem levar a presença de elevados 

níveis de colesterol na corrente sanguínea, presença esta que ao acumular nas 

paredes das artérias e vasos podem gerar as doenças arteriais coronarianas (DAC), 

também conhecidas como doenças isquêmicas do coração [32].  

Com o aumento do estreitamento pode-se chegar ao ponto de ter uma 

obstrução total impedindo assim a passagem do sangue neste vaso, podendo ser 

muito perigoso para a pessoa acometida por esta condição, antes que ocorra uma 

fatalidade torna-se necessária uma intervenção para devolver o grau de liberdade e 

possibilitar a passagem do sangue pelo vaso. Para essa desobstrução a parede 

arterial é feito um processo chamado de Angioplastia Coronária ou Intervenção 

Coronária Percutânea, indicado na Figura 5a, que é um tratamento não cirúrgico de 

desobstruções das artérias, com a inserção de um cateter balão para aumentar o fluxo 

sanguíneo [33]. 

A restenose, que é a reaparecimento da estenose após o procedimento, pode 

ocorrer em até 60% dos casos após a angioplastia, dentro em um intervalo de tempo 

de três a seis meses, esse reaparecimento está associado à proliferação de células 

seguida de expansão extracelular. Com o objetivo de reduzir o percentual desta 

situação, é realizada a Angioplastia Coronária com implantação de stent, uma 

alternativa menos agressiva e eficaz no tratamento destas situações, como 

demonstrado na Figura 5b [33]. 

 

Figura 5 - a) Procedimento de Angioplastia sem colocação de stent; b) Angioplastia 

com implante de stent. 

Fonte: Adaptado de [33] 
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Os stents convencionais são classicamente definidos como “um tubo curto e 

estreito, de metal ou polímero, normalmente na forma de rede, que é inserido no 

interior de um vaso anatômico especificamente para manter aberta uma passagem 

previamente bloqueada, total ou parcialmente”, ou seja, são implantes tubulares, os 

metálicos usualmente feitas de aço inoxidável, ligas a base de Co, Ta e Ti-Ni, inseridos 

no interior do vaso sanguíneo para mantê-lo desobstruído liberando novamente o fluxo 

de sangue [31]. Com o uso de stents a taxa de ocorrência da restenose é reduzida 

para uma taxa entre 15 a 30% dos casos. [33]. 

Mesmo indicando uma diminuição de restenose existem alguns riscos na 

utilização destes implantes, pode-se citar: a ruptura do vaso ao ser aplicado o stent, o 

entupimento de seu interior, formação de coágulos sanguíneos e reações alérgicas 

ao material do stent e/ou ao medicamento utilizado na angioplastia. Após ser inserido, 

ocorre a formação de trombos e o aparecimento de uma inflamação aguda associada 

aos danos na camada média da penetração da malha do stent no tecido vascular. A 

liberação lenta de íons metálicos nos tecidos circundantes pode ser a razão dessa 

resposta inflamatória [34]. A necessidade de diminuir a ocorrência deste cenário 

inflamatório tem levado à pesquisa de novos materiais para sua construção, como é 

o caso das ligas de Ti do tipo β em função da versatilidade de propriedades que 

possuem.  

Além necessitar de uma boa biocompatibilidade, a liga metálica tem que 

apresentar uma boa ductilidade sem perder sua resistência à fadiga, pois as artérias 

coronárias apresentam uma elevada frequência de movimentos repetitivos. Norteados 

por estes requisitos os estudos estão sendo feitos de maneira a tentar obter ligas que 

possuem propriedades que se aproximam das requeridas [34]. Na realidade, é preciso 

ter ciência de que não vai existir um material que seja totalmente ideal para uma certa 

aplicação em si, mas o que pode ser feito é priorizar e/ou ponderar certas 

propriedades, por isto é necessário o uso de métodos de seleção de materiais, e uma 

seleção bem realizada, cuidadosa, focada nas propriedades desejadas é o que faz a 

diferencia no projeto. 

3.3 Seleção de Materiais 

Com o avanço nos estudos dos materiais é possível identificar e compreender, 

através do uso, algumas variáveis relevantes de projeto, propriedades específicas e 
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necessárias para cada utilização. Além da identificação é também possível notar a 

relevância que cada propriedade tem no processo e na atividade como um todo. Essa 

apuração permite a realização de uma análise crítica e com base nesses resultados e 

selecionar previamente alguns materiais possíveis, na gama geral de materiais 

disponíveis, que certamente terão um resultado mais satisfatório na aplicação 

pretendida [35]. 

A seleção do material é uma tarefa fundamental dentro do projeto e pode ser o 

diferencial para o sucesso do produto, além de poupar tempo e dinheiro. Em um 

projeto de sucesso a utilização inovadora de materiais e a exploração inteligente de 

suas propriedades de engenharia e estéticas fica a cargo dos projetistas, e essa tarefa 

não é tão simples, pois são catalogados na literatura mais de 160 mil tipos de materiais 

disponíveis para um projeto. Este número está em constante crescimento, pois o 

surgimento de novos materiais, novas aplicações e novas propriedades expandem 

ainda mais as opções [36]. 

Além do aumento de assertividade e eficácia em tempo, a seleção apropriada 

de um material pode evitar desastres tanto no ponto de vista econômico quanto de 

segurança, portanto a etapa de se escolher, dentre os inúmeros candidatos, o material 

mais adequado se torna uma tarefa de extrema importância e em alguns casos um 

desafio a ser superado. Diversos ramos da ciência de materiais tentam definir certos 

caminhos para a melhor seleção, o material era selecionado conforme a experiência 

do projetista ou da equipe do projeto, baseando-se em análise de similaridade, mas 

uma escolha desta forma pode-se se mostrar ineficaz e trazer mais problemas que 

melhorias, mesmo escolhendo um material similar pode ser que este tenha alguma 

característica que não se adeque à nova aplicação, e hoje em dia na crescente 

demanda pelo menor tempo e menores custos, uma escolha certa pode poupar muito 

retrabalho [35, 36]. 

O processo de seleção de materiais é uma tarefa multidisciplinar na qual são 

necessários conhecimentos e informações de diversas áreas, pois existem diversas 

variáveis envolvidas no processo, sendo então necessária a expertise de diferentes 

profissionais. Essa tarefa de selecionar o melhor material para um projeto complexo e 

que envolve inúmeros fatores, as vezes até conflitantes, pode ser muito complicada; 

então uma forma mais eficaz é o uso de ferramentas e procedimentos sistemáticos. 

Outra questão muito importante é a seleção do material em conjunto com a escolha 
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do processo de fabricação, desta forma o custo é levado em consideração na escolha, 

além dos requisitos de projeto e limitações existentes. Portanto, essa tarefa complexa 

de selecionar o material deve ser realizada com muita cautela e embasamento, pois 

uma seleção de materiais inadequada pode causar sérias consequências, tanto para 

a empresa quanto para os possíveis consumidores. Por outro lado, a correta seleção 

de materiais pode gerar grandes diferenciais ao produto, ganhos para produção em 

geral, além de ser hoje em dia um ponto chave para o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas [35]. 

Este estudo se utiliza de métodos sistemáticos e parametrizados de tomada de 

decisão, para determinar se a liga de Ti poderá ter uma possível aplicação em stents 

coronários, levando em consideração não somente as propriedades mecânicas, mas 

também a toxicidade o custo, promovendo uma comparação com as ligas mais 

utilizadas no mercado 

3.3.1 Mapas de Ashby 

No final dos anos 80 o professor Michael F. Ashby publicou um artigo 

mostrando a possibilidade de relação entre propriedades dos materiais utilizados em 

engenharia com vistas à seleção de materiais. Este trabalho levou à construção de 

um gráfico, que devido a sua quantidade elevada de informação mais parecia um 

mapa; tal semelhança o fez ser denominado como mapa de seleção de materiais, e 

posteriormente mapas de Ashby. Na Figura 6 têm-se exemplos de dois mapas 

distintos. 

O método utiliza uma representação gráfica do comportamento de materiais 

onde são apresentadas, em cada eixo, propriedades distintas, possibilitando assim a 

visualização da relação entre estas duas propriedades para as diversas classes de 

materiais, por exemplo, na Figura 6 é possível observar as relações entre o módulo 

de Young (6a) a resistência mecânica (6b) ambas versus densidade. É possível 

identificar algumas linhas tracejadas, que demonstram um índice de mérito constante 

relacionado com as propriedades em questão, ou seja, os materiais que estão nessa 

mesma linha teriam valores proporcionais dessa razão. Outro ponto bem 

característico destes mapas são os balões, que representam as classes de materiais 

de engenharia (por exemplo, metais e ligas metálicas, polímeros, compósitos, 

cerâmicas de engenharia, etc.). Reunidos desta forma é possível utilizar-se de uma 
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maneira simples para identificar materiais de classes distintas que se aproximam pela 

propriedade descrita [37]. 

 

Figura 6 - (a) Mapa de Ashby de modulo de Young x densidade; (b) Mapa de Ashby 

de resistência mecânica x densidade. 

Fonte: Adaptado de [37]  
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Hoje em dia é o método mais difundindo e conhecido de seleção materiais, 

muito utilizado nas tomadas de decisão nas indústrias em projetos de engenharia e 

como condutor de pesquisas de novos materiais no ambiente acadêmico. Porém, nem 

sempre as tomadas de decisão são baseadas em apenas duas propriedades, 

podendo tem várias variáveis intrínsecas ao material e até variáveis independentes 

das propriedades [37]. Nestes casos são necessários métodos que levam em 

consideração múltiplos parâmetros, um dos quais será discutido na seção a seguir. 

3.3.2 Método TOPSIS 

Uma metodologia muito conhecida e utilizada na análise de tomada de decisão 

com múltiplos critérios é o método TOPSIS (em inglês Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution), que é uma técnica inicialmente desenvolvida para ser 

um algoritmo de avaliação de performance criada por Hwang e Yoon, e pode ser 

utilizada para avaliar alternativas, no caso deste projeto os possíveis materiais 

candidatos através da similaridade com uma solução ideal, ou seja, o real princípio 

consiste em escolher uma alternativa que esteja tão próxima quanto possível da 

solução ideal positiva e o mais distante possível do pior caso, que é a solução negativa 

[38]. 

O método permite uma classificação entre as alternativas, as quais são 

identificadas e relacionadas, de forma quantitativa, a cada uma de suas propriedades 

e entrega como resultado a classificação dos materiais candidatos, baseada nos 

cálculos e nas informações inseridas inicialmente. O método TOPSIS por ser um 

método parametrizado e quantitativo deve ser seguido com extrema exatidão e com 

mínimos erros, assim o resultado será confiável além de que é importante ressaltar 

que para a classificação final dos materiais é comum o uso de softwares que fornecem 

gráficos e ferramentas visuais para complementar os resultados [38]. 

Como o resultado da análise e aplicação do TOPSIS é a priorização dos 

candidatos, conforme a necessidade do projeto, é de extrema importância que os 

passos do método TOPSIS sejam conduzidos de uma forma criteriosa. As etapas da 

metodologia TOPSIS podem ser resumidas da seguinte forma [36, 38].  
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 Etapa 1 – Definição de uma matriz de decisão; 

 Etapa 2 – Normalização da matriz construída; 

 Etapa 3 – Criação de uma ponderação para a matriz normalizada; 

 Etapa 4 – Definição das soluções ideais: positiva e negativa; 

 Etapa 5 – Cálculo do espaçamento entre cada candidato e cada solução; 

 Etapa 6 – Cálculo do coeficiente de aproximação dos candidatos da 

solução ideal; 

 Etapa 7 – Classificação do coeficiente de aproximação. 

Para a execução destes cálculos de maneira mais analítica e exata possível, é 

recomendado o uso de softwares e aplicativos de planilhas eletrônicas que permitem 

vários cálculos, com um alto nível de detalhe, a partir de um input de dados iniciais, 

desta maneira evitando erros de cálculos manuais. 

3.3.2.1 Matriz de decisão e normalização  

De posse de todas as informações, elas são dispostas em uma matriz chamada 

matriz de decisão (MD), que é o ponto de partida para todo o método. A MD segue a 

Equação (1) abaixo:  

𝑀𝐷 = 

[
 
 
 
 
𝑥11

⋮
⋯ 𝑥1𝑗

⋮

⋯ 𝑥1𝑛

⋮
𝑥𝑖1

⋮
𝑥𝑚1

⋯

⋯

𝑥𝑖𝑗

⋮
𝑥𝑚𝑗

⋯

⋯

𝑥𝑖𝑛

⋮
𝑥𝑚𝑛]

 
 
 
 

 

 
Onde, nesta matriz as linhas (i = 1, 2, ..., m) referem-se as alternativas para o 

determinado projeto, neste caso os materiais candidatos ou, ou seja, cada linha 

representa um material diferente; as colunas (j = 1, 2, ..., n) indicam as diferentes 

propriedades ou características que serão comparadas; portanto os valores Xij são os 

valores de propriedade de determinado material. 

Como o método por definição é capaz de confrontar características das mais 

diversas, desde propriedades mecânicas, térmicas, ópticas, elétricas, e até o custo; 

estes valores ‘X’ apresentam grandezas e dimensões físicas diferentes e para que 

seja possível uma comparação direta entre elas, é necessário realizar uma 

normalização seguindo a equação (2), na qual cada valor Xij será dividido pelo 

somatório dos valores em uma mesma coluna. 

(1) 
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𝑛𝑖𝑗 = 
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

 

Onde nij é um valor entre 0 e 1, nesta forma todos os valores Xij serão 

normalizados em valores nij, obtendo assim uma matriz de decisão normalizada [38]. 

3.3.2.2 Ponderação dos valores 

Como as propriedades são distintas e têm importâncias diferentes para a 

concepção do projeto é necessário considerar essas diferenças ponderando os 

valores, ou seja, determinar pesos (importâncias) para cada propriedade. Para essa 

etapa constrói-se a matriz de decisão ponderada, onde cada valor nij é multiplicado 

pelo vetor de ponderação w (3), onde o j-ésimo elemento deste vetor representa o 

peso da j-ésima propriedade, em outras palavras cada valor do vetor é o peso de cada 

coluna da matriz normalizada. Assim, cada elemento da matriz de decisão ponderada, 

vij, é obtido através da equação (4). 

𝑤 = [ 𝑤1 ⋯  𝑤𝑗 ⋯  𝑤𝑛 ] 
 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗  𝑥 𝑛𝑖𝑗 
 

Esta etapa de ponderação é extremamente importante pois possibilita criação 

de cenários para diversos tipos de avaliação, ao atribuir pesos maiores para as 

propriedades com maior relevância, tendo liberdade de alterar os pesos par obter 

resultados diversificados. 

3.3.2.3 Definição das soluções ideais e cálculo do distanciamento 

Tendo obtido a matriz de decisão normalizada e ponderada o próximo passo é 

encontrar as soluções ideais, sendo uma positiva (vj
+) e outra negativa (vj

-). A solução 

ideal positiva é o valor que representa o melhor valor, ou seja, que representa o melhor 

candidato possível para a determinada propriedade. Por outro lado, a solução ideal 

negativa demonstra o pior candidato possível para a propriedade, um valor que 

represente, por exemplo, que tal material irá falhar ou criar uma situação indesejada. 

Exemplificando, para propriedades mecânicas, como resistência à fadiga, um maior 

valor de resistência seria o ideal positivo, e o valor mínimo seria considerado a solução 

(2) 

(3) 

(4) 
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negativa. Um exemplo contrário seria a situação relativa ao custo, na qual a alternativa 

mais barata seria a solução positiva enquanto que o mais custoso seria a solução 

negativa [36,38]. 

Depois da definição da matriz e das soluções, é aplicada a teoria de tomada de 

decisão (TOPSIS) para a classificação dos candidatos. O fundamento do TOPSIS 

consiste em: A decisão a ser tomada deve ser a mais próxima da solução ideal e a 

mais distante da não-ideal. Baseando-se nisso, é calculada a distância relativa das 

soluções ideais e não-ideais, ou seja, seguindo as equações (5) e (6) para cada 

material seus valores de propriedades vij (na mesma linha) são comparados com os 

valores de referência vj
+ e vj

-, obtendo-se assim os valores de distância de separação 

Di
+ e Di. 

𝐷𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2

𝑛

𝑗=1

 

 

𝐷𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

 

Estas duas equações (5) e (6) promovem uma comparação “caso a caso”, entre 

as propriedades, ou seja, cada material tem seus valores de propriedade comparados 

com a respectiva solução e somados para determinação de um único valor (Di
+ e Di

-). 

Em posse destes dois valores, para cada material, é possível então o cálculo do 

coeficiente de aproximação relativo (Ci
+), seguindo a equação (7). 

 

𝐶𝑖
+ =

𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
− + 𝐷𝑖

+ 

  

(5) 

(7) 

(6) 



44 

Os valores de Ci
+ variam entre zero e um, se o valor se aproxima de um a 

alternativa é considerada ideal e, por outro lado, quando Ci
+ se aproxima de zero, o 

material é considerado não ideal. Para avaliação ordena-se os materiais de forma 

decrescente de acordo com os coeficientes de aproximação relativo, determinando-

se a ordem de preferência dos materiais para a aplicação desejada, e por fim 

selecionando o melhor material para tal determinada aplicação [36, 38]. 

3.3.3 Método “RADAR” 

O método aqui chamado de método RADAR não é um método multicritério 

estabelecido e amplamente utilizado como o método TOPSIS, ele na realidade é um 

conjunto de operações e manipulações matemáticas que possibilitam atribuir um valor 

numérico para cada material proposto, de tal forma que quanto mais elevado for esse 

valor de referência mais indicado ele será para a determinada aplicação. Este valor 

de referência atribuído à cada material é obtido através do cálculo da área de um 

gráfico de radar [39]. 

Os gráficos de radar são uma alternativa útil de se exibir informações com um 

número arbitrário de variáveis, de uma forma visual. Nestes gráficos as informações, 

podendo ser a partir de três distintas, são dispostas em eixos unidos ao centro onde 

cada eixo representa uma única informação, como pode ser visto na Figura 7 abaixo, 

na qual é mostrado um gráfico de cinco eixos compilando informações de 8 materiais 

diferentes. Normalmente, os gráficos de radar são gerados em um formato multi-

diagrama, ligando por segmentos de reta as informações dispostas formando assim 

uma figura geométrica. Como os gráficos de radar são adequados para mostrar 

informações semelhantes para haver a comparação se faz necessária uma 

normalização para que todos os dados estejam na mesma escala [39, 40]. 
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Figura 7 - Exemplo de um gráfico de radar que mostra a análise de várias ligas 

metálicas com enfoque prótese de substituição de fêmur. 

Fonte: Adaptado de [39]. 

Este método favorece a interpretação, ao dispor de gráficos e de uma maneira 

cognitiva, ou seja, ele propõe um resultado associado a uma figura geométrica que é 

uma forma mais efetiva de absorção e visualização dos dados [39, 40]. Claro que 

como toda a metodologia os gráficos de radar possuem certas limitações, como por 

exemplo, a dificuldade de comparar visualmente os comprimentos de diferentes raios. 

Além disso, os gráficos de radar têm sido alvo de críticas e classificados como inaptos 

para tomar decisões devido às diferentes escalas, estes estudos alegam que ao 

comparar informações diferente eles podem induzir a pessoa que o analisa a tomar 

uma decisão enviesada. Esta situação pode ser sanada com o uso de normalizações 

e adequações de grandezas e a comparação podendo ser realizada entre as áreas 

da figura formada como já mencionado anteriormente [40, 41]. 

Para a aplicação deste método parte-se inicialmente das informações 

previamente catalogadas dos materiais de interesse, organizados em uma MD, 

semelhante ao método TOPSIS, e para a construção do gráfico de radar de cada 

material algumas etapas são realizadas. Primeiramente são determinadas as escalas 

utilizadas em cada um dos eixos, etapa importante para a garantia de comparação 

entre as propriedades; em um segundo momento, a definição de um coeficiente que 

atue no gráfico, com finalidade de reduzi-lo de acordo com o valor de determinada 
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propriedades do material. Desta maneira, para este trabalho, das seis propriedades 

consideradas, somente cinco formarão os eixos do gráfico de radar, enquanto uma 

atuará como redutor da área do gráfico. A propriedade que atua na redução da área 

do gráfico é convertida em um valor menor que 1 que, ao multiplicar a área obtida, 

reduzirá sua abrangência. Tal coeficiente é denominado “coeficiente punitivo” e tem 

por principal objetivo provocar um primeiro corte eliminando materiais que as 

propriedades não sejam satisfatórias para a aplicação aqui estudada [39, 42]. 

3.3.3.1 Classificação das propriedades 

Como as propriedades escolhidas deverão ser dispostas em eixos conectados, 

com a finalidade de formar um gráfico de radar, sendo uma propriedade usada para 

obter o coeficiente punitivo, elas devem ser tratadas de forma a passarem por 

diferentes etapas matemáticas para adequação, ou seja, devem ser normalizadas já 

que elas não possuem os mesmos limites e nem as mesmas grandezas físicas. 

Portanto, a escala utilizada no gráfico leva em consideração que as diferentes 

propriedades exigem diferentes limites de valores ideais, que não necessariamente 

serão os maiores e menores [39]. Para amenizar esta questão as propriedades são 

classificadas em três graus de importância: 

 Grau 1 – Propriedades que não precisam atingir um valor crítico ou não 

precisam atingir valores semelhantes aos ideais para a aplicação. 

 Grau 2 – Propriedades que devem possuir as propriedades e valores mais 

fiéis aos da aplicação em questão, ou seja, são aquelas propriedades que 

o valor deve ser o mais próximo do que se pode ser considerado ideal. 

 Grau 3 – São as propriedades que restringem ou delimitam o uso, ou seja, 

propriedades que devem impreterivelmente possuir valores aceitáveis para 

o uso.  

Das propriedades avaliadas, as classificadas como Grau 1 e 2 são as 

responsáveis para formação dos eixos do radar, enquanto que as propriedades 

classificadas como Grau 3 são convertidas no coeficiente punitivo, já foi descrito 

anteriormente como o limitador deste método. Como cada grau de propriedades 

possui limites distintos, faz-se necessário uma conversão de valores específica, por 

isso, cada grupo passa por suas etapas de conversão, e estão aptos para a 
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determinação dos eixos e do coeficiente punitivo, bem como a formação do gráfico 

[39]. 

3.3.3.2 Grau 3: Obtenção do coeficiente punitivo 

Como estas propriedades são as restritivas, elas são convertidas em um valor 

no qual, ao multiplicar a área do gráfico, deve contraí-la o suficiente para tornar a área 

desqualificável quando comparada aos valores considerados aceitáveis para a 

aplicação. Sendo essa a função da classificação toma-se uma função que incorpora 

o valor das propriedades de Grau 3 e as transforma em um valor entre 0 e 1, aqui 

chamado de coeficiente punitivo. Para a obtenção do coeficiente punitivo, o método 

indica o uso de uma função matemática, a Equação (8), que, ao ser aplicada ao valor 

subcrítico, retornará um valor muito baixo (entre 0 e 1). 

𝑓(𝑥) = 1 − exp(−0,3𝑥3) 

A função em questão possui dois valores constantes, ‘a’ e ‘b’; o valor constante 

‘a’ provoca um deslocamento na curva sem mudar a inclinação, já o expoente ‘b’ altera 

drasticamente a inclinação da curva. Na formulação do método as constantes ‘a’ e ‘b’ 

são previamente modeladas e possuem os valores de 0,3 e 3 respectivamente. Ela é 

uma função amplamente utilizada nas ciências exatas e da natureza, possuindo uma 

representação gráfica conhecida denominada de curva sigmoide, sendo utilizada tanto 

no segmento da computação, em machine learning, quanto em engenharia de 

materiais, nos cálculos de fração de recristalização [39]. 

3.3.3.3 Graus 2 e 1: Obtenção das escalas dos eixos 

O tratamento das propriedades de Grau 2 é realizado no método de tal forma 

que a propriedade do material escolhido é comparada com o valor de propriedade 

ideal de uma forma racional, ou seja, diferentemente de outros métodos que se valem 

da distância geométrica (subtração), a metodologia RADAR se utiliza de razões para 

comparar as propriedades, da forma S/S0, onde S será a propriedade do material 

escolhido e S0 será a propriedade ideal. Esta maneira de se chegar ao resultado foi 

inspirada na observação de Weber e Fechner sobre as percepções do corpo humano 

a estímulos, essa observação atesta que a resposta a um estimulo qualquer imposto 

pelo corpo humano é proporcional ao logaritmo de sua intensidade, descrita pela 

equação (9). 

(8) 
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 𝑝 = 𝑘 . log
𝑆

𝑆0
 

Onde p representa percepção, S0 um estimulo qualquer, S o valor do estimulo 

não notado pelo indivíduo, k é a constante de proporcionalidade. Deste modo, a 

percepção tende a zero quando S mais próximo for de S0. Vale reforçar que o método 

apenas se inspira na equação (9). 

A função que o método utiliza, Equação (10), é uma tradução da lei Webber-

Fechner (9), de modo a adotar o valor dos estímulos não notados como sendo o das 

propriedades originais (ideais), e o estímulo qualquer como sendo o valor das 

propriedades do material analisado, em (10) é utilizado o logaritmo para evitar que 

valores negativos da razão S/S0 sejam possíveis. O uso do módulo também provocará 

uma similaridade na forma com que os valores de S distantes de S0 serão punidos. 

Outra alteração feita na lei foi a inversão da função, pois como se procurará atribuir 

valores maiores para as melhores propriedades, com a inversão da função o valor de 

f(x) tendera ao infinito quando a razão S/S0 se aproxima de 1, enquanto, tende a zero 

quando as propriedades do material são muito afastadas das ideais [39]. 

𝑓(𝑥) =  1 |ln 𝑥|⁄  

Na Equação 10, o x representa a razão de propriedades (S/S0), e a mudança 

de base do logaritmo se mostra irrelevante devido à etapa posterior de normalização. 

Para as propriedades de Grau 1 não se faz necessária nenhuma manipulação 

matemática já que elas não são essencialmente comparadas a uma situação ideal, ou 

seja, não precisam atingir um valor crítico para a aplicação. 

3.3.3.4 Normalização e ponderação 

Para a normalização dos valores de Graus 1 e 2, é utilizada a Equação (2), 

semelhantemente ao método TOPSIS, onde nij é novamente um valor entre 0 e 1; 

portanto, todos os valores Xij são normalizados em valores nij. Já a distribuição de 

pesos é realizada de forma diferente da ponderação do TOPSIS. Como no método 

RADAR as propriedades já são classificadas em graus, a ponderação neste método 

é responsável por dar mais importância a determinado atributo em relação a outro. Os 

pesos, devem variar de 0 a 1 conforme a situação demanda; assim, pesos escolhidos 

não atuarão como uma porcentagem, mas sim como números multiplicadores 

(9) 

(10) 
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naturais. Por exemplo, uma propriedade mais importante para a análise terá seu valor 

multiplicado por 1, para mantê-lo íntegro, já uma propriedade não muito relevante terá 

seu valor reduzido ao multiplicar por um valor menor que 1. Essa seleção é diferente 

da forma como são ponderados no método TOPSIS e não há a necessidade de que 

a soma dos pesos utilizados seja igual a 100% [39, 42]. 

3.3.3.5 Calculo da área do gráfico de radar 

Nesta metodologia a área do gráfico de radar fornece o dado comparável de 

cada liga metálica e, portanto, é a informação que deve ser coletada. Logo, ao final 

da análise quando o gráfico estiver pronto, a área poderá ser determinada ao dividir a 

figura em tantos triângulos quantos forem o número de eixos que a forma, como por 

exemplo, na Figura 8, calculando individualmente a área de cada um dos triângulos, 

tendo como base a Equação (11), e, em seguida, somando-se todas as áreas obtidas 

para determinar-se a área total, utilizando-se da Equação (12) [42, 43]. 

 

Figura 8 - Gráfico de radar com 12 eixos, com sua aera dividida em áreas menores. 

Fonte: [43]. 

 

𝐴∆  = (𝑂𝑋) × (𝑂𝑌) × 𝑠𝑒𝑛 𝜃 
 

(11) 
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Onde A∆ é a área do triangulo calculada, OX e OY são os segmentos de reta 

partindo da origem do eixo até a coordenada do respectivo eixo que forma o triângulo, 

e θ é o ângulo formado pelos eixos, por exemplo na imagem acima tomando o 

triangulo amarelo os catetos (OX e OY) são os valores dos meses de março e abril e 

o ângulo θ é 30º (360º/12). Como este trabalho vai possuirá cinco propriedades nos 

eixos todos os ângulos terão o valor de 72° e para obter a área total basta somar as 

áreas dos triângulos que formam o gráfico de radar, usando a equação (12) [37]. 

𝐴𝑇 = ∑𝐴∆

3.4 Propriedades requeridas 

Como discutido nas seções anteriores, a aplicação que norteia o trabalho é 

para o uso em stents coronários, então as propriedades escolhidas devem ser as 

mínimas ideais para conseguir obter um resultado favorável. Sendo o stent um aparato 

externo ao corpo humano manufaturado de um material sintético, não é qualquer 

material e nem quaisquer propriedades que poderão ser utilizadas para tal finalidade. 

Para entender quais propriedades são relevantes para serem estudadas é necessário 

um levantamento da morfologia e aplicação do stent coronário. Como se pode notar 

na Figura 9, o stent é uma prótese confeccionada de um material extremamente fino 

e trançado, que será inserido no interior de um vaso sanguíneo de interesse, portanto 

ele estará sujeito a inúmeras formas de esforços [44]. 

 

Figura 9 - Stent coronário aplicado a um vaso sanguíneo pelo processo de expansão. 

Fonte: [44]. 

(12) 
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Para regulamentar as produções de stent coronário, nos EUA, em 2008, a Food 

and Drug Administration (FDA) emitiu um documento que age como uma espécie de 

guia para a indústria testar os stents coronários com e sem administração de drogas, 

mas este guia não tem um foco nas propriedades mecânicas essenciais do aparelho, 

mas sim nos testes necessários, requerimentos toxicológicos e morfológico do stent, 

como por exemplo diâmetro, largura, formato de malha, degradação, capacidade de 

entrega medicamentosa, entre outros [45]. Portanto encontrar os paramentos 

mecânicos do material usado na confecção do stent se mostrou um desafio, pois não 

há muitos registros na literatura acadêmica e as empresas que fabricam se limitam 

expor valores de requisitos morfológicos, ocultando os valores de interesse para este 

trabalho. Devido a esta situação foi decidido realizar um estudo detalhado do 

funcionamento do stent que pudesse gerar indicadores de utilização mínimos para a 

aplicação. 

Levando em consideração que o stent, para ser aplicado, necessita sair de um 

estado totalmente comprimido e adotar uma forma expandida no interior do vaso 

sanguíneo, é possível inferir algumas propriedades que são necessárias. Para o 

aparelho suportar esta deformação rápida no momento da expansão, as propriedades 

mecânicas devem ser levadas em consideração, particularmente a ductilidade, o 

módulo de elasticidade e o limite de resistência [46]. 

A ductilidade é de extrema importância devido à morfologia e própria confecção 

do implante já que é constituído de uma trama com fios bem finos; uma ductilidade 

elevada é necessária para que estes fios resistam à deformação plástica que sofrem 

no processo de expansão, sendo assim tendo uma ductilidade dentro da faixa de 

aceitável de até 50%, pois a deformação comprometerá o comportamento mecânico. 

O módulo de elasticidade é responsável por medir a rigidez do material; no stent, o 

elevado módulo de elasticidade garante que o material não vai se recuperar 

elasticamente após ser expandido para a posição final, ou seja, mantendo assim a 

forma requerida para aplicação, tendo como base os materiais mais utilizados, 

valores, em média, de 100 GPa já podem ser considerados aceitáveis para manter a 

estrutura do stent estável [44, 47]. 

No caso do limite de resistência, que é o máximo de tensão que o aparelho 

pode suportar antes de iniciar o processo de falha mecânica, para a aplicação em 

stents um elevado limite de resistência é necessário, já que há uma alta tensão 
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durante a expansão, valores acima de 200 MPa já garantem que o implante não se 

romperá no processo [47]. Para algumas empresas que fabricam stents foram 

encontrados alguns valores de tensão de pico (peak stress) e tensão residual máxima 

(max residual stress), para o stent Jostent Flex® foram encontrados os valores 314,8 

MPa e 219,7 MPa para as respectivas propriedades e para o Multi-Link Ultra® os 

valores 336,3 MPa e 228,6 MPa [46] Estes valores mesmo não sendo o verdadeiro 

limite de resistência do material confirmam o indicador requisito comentado acima. 

Como já comentado o stent será posicionado no interior de um vaso sanguíneo, 

e sabe-se que há uma pressão interna e uma pulsação constante, tendo estes dois 

fatores será necessário levar em consideração a vida em fadiga do material da liga 

em questão. Segundo as Tabelas 2 e 3, pode-se adotar o um caso extremo com sendo 

uma pessoa que possui arritmia, tendo em média 100 bpm, e hipertensão estágio 3, 

com pressão arterial de 180 mmHg x 110 mmHg (aproximadamente 24 kPa x 15 kPa) 

[46]. Outra informação acerca de fadiga encontra-se no guia proposto pela FDA, onde 

é descrito que os stents devem ser testados suportando valores de ciclo partindo de 

t=0 a 400 milhões de ciclos [45]. 

Estes valores citados são consideravelmente pequenos quando comparamos 

com os valores atribuído às ligas metálicas, porém a falha por fadiga é um mecanismo 

de estresse contínuo podendo ser catastrófico mesmo com pequenas cargas, portanto 

para minimizar este risco e garantir o sucesso do implante a liga metálica deve 

apresentar valores de amplitude de resistência à fadiga superiores a 150 MPa (valor 

este garantido para ligas de uso comum em biomateriais) para teste de vida em fadiga 

superior a 107 ciclos, isso fornecerá que o stent a garantia de não vai falhar no período 

de uso, tendo a conhecida “vida infinita”, demonstrando segurança de uso nos 

pacientes [47, 48, 49]. 
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Tabela 2 - Classificação de pressão arterial de acordo com medida simples no 

consultório (pessoas maiores de 18 anos). 

Classificação Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Baixa ≤ 90 ≤ 60 

Ótima ≤120 ≤ 80 

Normal ≤ 130 ≤ 85 

Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 - 109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Fonte: Adaptado de [48]. 

Tabela 3 - Valores de normais de frequência cardíaca por idade. 

Faixa de idade Frequência cardíaca (bpm) 

Até 2 anos de idade 120 - 140 

Entre 8 e 17 anos 80 - 100 

Adulto Sedentário 70 - 80 

Adulto que faz atividade física 50 - 60 

Idosos (+65 anos) 70 - 73 

Fonte: adaptado de [49]. 

Além das propriedades mecânicas devem ser avaliadas, algumas propriedades 

físicas, já que o stent estará em contato com fluidos corporais e ambientes corrosivos. 

Uma característica que deve ser considerada é a citotoxicidade, que é um atributo que 

engloba diversas análises levando em consideração a biocompatibilidade do material, 

sua resistência a corrosão e sua inércia química. Ter uma boa citotoxicidade garante 

que o material vai ser compatível com o corpo e, portanto, o material não deverá 

provocar a formação de trombos nos vasos sanguíneos, não iniciar reações alérgicas 

e deverá ser inerte e não liberar íons tóxicos na corrente sanguínea, além de não 

provocar morte celular no local da inserção [44]. 

A viabilidade do projeto é avaliada não só pelo desenvolvimento ou melhoria 

que ele promete, mas principalmente pelo seu custo envolvido. Portanto, uma análise 

de viabilidade financeira é vital para o projeto, já que é extremamente importante e 

realista determinar as perspectivas e projeções acerca dos valores das ligas. Nesta 

análise é importante incluir no custo final o valor dos investimentos para a execução, 

aplicação e oferta do material, mas como o valor da angioplastia coronariana com 
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implante de stent é indicado pela tabela SIGITAP do ministério da saúde, este valor 

será desconsiderado no cálculo, restando apensa o valor do stent propriamente dito, 

e este valor para de cada material será determinado por um cálculo envolvendo as 

proporções em massa de cada matéria prima [50]. Uma boa avaliação financeira pode 

auxiliar nas tomadas de decisões acerca do desenvolvimento de novos produtos ou 

rotas produtivas. Neste projeto, alguns dos cenários terão o custo envolvido para a 

análise como um todo ter um viés mais realista. Portanto, ele será considerado como 

uma propriedade do material candidato. 

3.5 Ligas metálicas em stents 

É possível identificar vários materiais e ligas metálicas para aplicação na área 

de biomateriais, cada qual com sua indicação para uma determinada aplicação, mas 

é possível identificar alguns que já possuem sua aplicação em Stents consolidada. 

Dentre estes estão os aços inoxidáveis, as ligas de Co, as ligas de Ti e a liga Nitinol 

[51]. As ligas consideradas neste estudo são o Aço Inox 316L, a liga de Co-Cr L605, 

o Nitinol, e as ligas de Ti: Ti-6Al-4V ELI, Ti-12Mo-6Zr-2Fe, Ti-13Nb-13Zr e a Ti-15Mo. 

Hoje em dia o material mais utilizado para a confecção de stents coronários é 

o aço inoxidável 316L, além de ser o metal com o menor custo dentre os mais 

utilizados, ele apresenta propriedades mecânicas adequadas para a aplicação, e 

excelente resistência à corrosão. Entretanto, existem algumas limitações clínicas que 

demonstram que este material não é a melhor alternativa no quesito de qualidade de 

vida futura do usuário. Devido à sua natureza magnética, o stent produzido com este 

material acaba gerando problemas com a realização de exames de ressonância 

magnética, a sua biocompatibilidade também é um fator de atenção pelas 

porcentagens de Ni e Cr, que podem gerar resposta imune e inflamatória local [51, 

52]. 

As ligas de Co-Cr são amplamente utilizadas em implantes dentários e 

ortopédicos, são ligas certificadas pelas normas ASTM F562 E F90, e têm sido 

consideradas para o uso em stents coronários. O grande atrativo destas ligas tem sido 

as propriedades mecânicas equiparáveis a do aço, adequadas para o uso em stents 

coronários, além de possuir uma boa resistência e um alto módulo de elasticidade que 

propicia produzir filamentos estruturais de stent mais finos, além de serem radiopacos 

e compatíveis com ressonância magnética. Entretanto, com o passar dos anos os 
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níveis elevados de íons de Co no corpo podem desencadear vários sintomas, 

incluindo cardiomiopatia, hipotireoidismo, disfunção cognitiva, neuropatia e fadiga [51, 

53]. 

A liga Ni-Ti (Nitinol) é usada na fabricação de stents auto expansíveis devido 

ao efeito de memória de forma, algumas características requeridas para uso em stents 

que a liga possui são a recuperação em altas deformações e boa resistência à torção, 

portanto suas propriedades mecânicas são adequadas para a aplicação e, devido a 

suas propriedades magnéticas, são compatíveis com ressonâncias, mas 

incompatíveis com as técnicas de fluoroscopia [54]. Outra questão que deve ser 

levada em consideração é a toxicidade, pois, mesmo possuindo uma boa resistência 

à corrosão, uma possível liberação de íons de Ni no corpo pode ser prejudicial à saúde 

do paciente, mas devido à passivação e o aumento da concentração de íons de Ti na 

superfície acaba por diminuir a liberação de Ni no corpo [54, 55]. 

O Ti e suas ligas são amplamente utilizados em aplicações biomédicas, 

principalmente ortopédicas e odontológicas, como por exemplo a liga Ti-6Al-4V ELI, 

devido à sua excelente biocompatibilidade. Elas formam uma camada de óxido 

superficial apassivadora, ou seja, altamente estável que oferece uma excelente 

resistência à corrosão, e devido às suas propriedades intrínsecas são radiopacos e 

não magnéticos. No entanto, o Ti não tem como campo de aplicação o uso em stents. 

Mesmo que o Nitinol e o Co-Cr tenham uma resistência ao escoamento 

aproximadamente na mesma faixa, o Ti tem uma resistência à tração menor, existindo 

a possibilidade de falha na tração dos stents quando expandidos para tensões além 

dos limites de elasticidade, o que ocorre na implantação de stents expansíveis por 

balão [4, 53].  

Outro fator que limita seu uso em stents é a baixa ductilidade que pode levá-

los à fratura. Devido a estas propriedades o Ti e suas ligas de uso em implantes 

ortopédicos não têm um uso consolidado em stents, mas as ligas de Ti β que estão 

sendo estudadas (com elementos de liga Mo, Nb, Ta...), que conseguem combinar a 

resistência mecânica com uma boa ductilidade, podem ser candidatas promissoras 

para esta aplicação, como é o caso da liga de interesse deste projeto [11, 51]. 
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4 MÉTODOS 

O fluxograma de etapas e atividades realizadas neste trabalho de mestrado é 

apresentado na Figura 10 abaixo: 

 

Figura 10 - Fluxograma das etapas do projeto.  

Fonte: Próprio autor. 

Para confirmar se as ligas selecionadas estão em conformidade com os 

indicadores de propriedade do stent coronário, foram criados mapas de Ashby 

dispondo as propriedades de uma forma gráfica em que facilite a visualização dos 

extremos das propriedades. Para o levantamento do gráfico foi utilizado o software 

CES Edupack 2019, nele foram carregadas as ligas de interesse em um universo de 

ligas de mesmas classes de forma que seja possível identificar as candidatas e facilitar 

a seleção. Ao ser gerados os gráficos eles foram exportados em formato de imagem 

para compor este trabalho. 

Antes da aplicação dos métodos fez-se necessária uma avaliação criteriosa 

para estabelecer alguns parâmetros iniciais, as propriedades a serem inseridas nos 

métodos, como discutido na seção 3.5 as propriedades necessárias para um stent 

coronário consideradas nesta análise, são as propriedades mecânicas de módulo 

elástico, resistência à fadiga, limite de resistência e ductilidade; a propriedade 

relacionada à estabilidade e segurança: Citotoxicidade; e o custo da liga, que neste 

momento será tratado como uma propriedade intrínseca ao material. Um resumo 

destas propriedades e das ligas que serão discutidas se encontra no Quadro 1. 
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Em conjunto das ligas comerciais mais utilizadas o Aço 316L, Co-Cr L605 e o 

Nitinol, foram selecionadas para a aplicação dos métodos de seleção algumas ligas 

de Ti. Primeiramente a liga Ti-6Al-4V ELI, mais usada em próteses ortopédicas, que 

mesmo possuindo um consolidado campo de atuação, se conhece os malefícios da 

liberação dos íons de Al e V a longo prazo; as outras ligas selecionadas foram a Ti-

12Mo-6Zr-2Fe e a Ti-13Nb-13Zr, ambas ligas metaestáveis com estrutura β onde a 

primeira é a liga mais estudada para uso em biomateriais e a segunda é uma liga que 

possui, além da estrutura β, a estrutura ω, que favorece os efeitos discutidos 

anteriormente. Uma diferença notável destas ligas são a presença de elementos de 

liga não tóxicos, em especial a segunda liga, que possui o Nb, onde sua presença 

será de importante valia para exemplificar a questão do custo citada na seção 3.2.2. 

Acerca do Nitinol, por ser uma classe de materiais é necessário pontuar que 

não foi selecionado apenas uma liga dentre o universo de ligas possíveis, mas sim foi 

utilizado os valores de máximos e mínimos para a classe como um todo, obtendo 

assim os valores médios da classe, sendo estes utilizados nos métodos e não de 

apenas uma liga em especifico. 

Quadro 1 - Resumo das propriedades e ligas selecionadas para este trabalho 

Propriedades Selecionadas 

Módulo Elástico 

Resistência à Fadiga 

Limite de Resistência 

Ductilidade 

Citotoxicidade 

Custo 

Ligas possíveis para a aplicação  

Aço Inox 316L 

Co-Cr L605 

Nitinol 

Ti-6Al-4V ELI 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 

Ti-13NB-13Zr 

Ti-15Mo 

Fonte: Próprio autor. 

E como a última candidata a liga Ti-15Mo, liga esta proposta como a principal 

para o trabalho já que é uma liga de fácil aquisição, ou seja, comercial, também β-
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metaestável, e possuindo a estrutura ω, além de apresentar os mecanismos que 

acarretam nos efeitos TWIP e TRIP, normatizada pela ASTM F2066 e com 

composição nominal apresentada na Tabela 4. Estudos mais recentes apontam que 

a liga Ti-15Mo por apresentar a fase nano-cristalina ω possui uma combinação de 

ductilidade e resistência mecânica (quando comparada com outras ligas de Ti β) 

promissora para a aplicação em questão, além de um valor satisfatório de resistência 

à fadiga. Além destas combinações de propriedades interessantes, ela é uma liga 

comercial, e possui o método de obtenção padronizado e já estabelecido; pelo fato de 

ser uma liga com o processamento já desenvolvido possui um custo relativamente 

mais baixo [25, 51]. 

Tabela 4 - Composição nominal da liga Ti-15Mo (% em peso). 

Elemento Valores 

Ti Bal. 

Mo 14,00-16,00 

Fe 0,10 máx. 

O 0,20 máx. 

N 0,05 máx. 

H 0,015 máx. 

Fonte: Adaptado de [28]. 

Após a definidas as propriedades a serem utilizadas nos métodos de seleção, 

discutidas na seção 3.5 foi feito uma vasta pesquisa em artigos e trabalhos 

acadêmicos para identificar as propriedades mecânicas de cada liga candidata, 

informações estas expostas na Tabela 5.  

Tabela 5 - Propriedades mecânicas dos materiais considerados neste estudo. 

Material 
Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Ref. 

Aço Inox 316L 190 300 586 10 - 40 [50] 

Co-Cr L605 592 590 900 - 1800 10 - 50 [51,54] 

Nitinol  21 - 69 400 895 60 [52,53,54] 

Ti-6Al-4V ELI 110 500 930 10 -15 [51] 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 74 - 85 525 1060 - 1100 18 - 22 [16] 

Ti-13NB-13Zr 79 - 84 500 970 - 1040 10 - 16 [55] 

Ti-15Mo 78 546 800 22 [55] 

Fonte: Próprio autor. 
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Acerca da citotoxicidade, mesmo que os valores possam ser obtidos por meios 

padronizados, o levantamento inicial mostrou que existem inúmeras fontes contendo 

estas informações, mas os dados da literatura são de difícil comparação, já que em 

cada estudo é utilizada uma norma diferente, ou seja, o dado que se obtém de um 

certo experimento não pode ser comparado com outro dado proveniente de um 

experimento totalmente diferente [56, 57]. Entretanto, o que se optou a ser feito é 

adotar uma escala de quatro níveis, dispostos na Tabela 6, semelhante a outros 

trabalhos encontrados na literatura. 

Tabela 6 - Escala de classificação de citotoxicidade adotada para este trabalho. 

Nível Classificação 

3 Não tóxico 

2 Levemente tóxico 

1 Moderadamente tóxico 

0 Tóxico 

Fonte: Adaptado de [39]. 

O custo é uma propriedade de complexa de se determinar, pois envolve muitas 

variáveis, como, por exemplo, o cenário atual (pós-pandemia Covid-19 em conjunto 

com crise econômica) e a facilidade de obtenção das ligas. Para parametrizar os 

custos foi feito um estudo buscando valores por caminhos distintos dependendo da 

forma de obtenção da liga. Algumas ligas são comerciais, portanto os valores foram 

obtidos a partir de portais de venda internacionais. Já as ligas que precisam ser 

fundidas a partir de matérias primas separadas o valor foi determinado a partir dos 

valores dos metais, em portais de venda de commodities e de fornecedores 

internacionais.  

Depois de coletadas na literatura os valores das propriedades a serem 

avaliadas, atribuído o valor de citotoxicidade e calculado os custos de cada liga, é 

possível a aplicação dos métodos utilizando as rotas especificas de cada metodologia 

que estão apresentadas nas seções 3.4.2 e 3.4.3, TOPSIS e RADAR 

respectivamente. Para a avaliação através destes métodos é necessário a criação de 

alguns cenários, com ponderações especificas, para ressaltar certas propriedades 

dependendo da analise proposta. Estes cenários estão descritos abaixo e detalhados 

na Tabela 7. 
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A primeira análise proposta, denominada de cenário 1, é um cenário que avalia 

os materiais sob uma ótica do custo-benefício. Neste cenário o objetivo da análise é 

a avaliação dos materiais que apresentam as propriedades adequadas para a 

aplicação em stents, mas que também apresentam um valor convidativo para a 

viabilidade do projeto. Portanto, neste cenário as propriedades que possuíram a maior 

relevância foram o custo e a resistência à fadiga, tendo os maiores pesos no método 

TOPSIS e valor 1 (100%) no método RADAR. 

O cenário 2 foi desenhado como uma análise que visa selecionar o melhor 

material tomando como base o comportamento mecânico do candidato, 

independentemente do custo de produção. Desta maneira, os pesos foram 

distribuídos de forma a valorizar as propriedades de fadiga e de ductilidade, bem como 

os limites de resistência e módulo de elasticidade.  

Já o último, o cenário 3, visou construir uma análise na perspectiva da 

segurança de aplicação. Isso significa que os materiais que possuem uma maior 

classificação levando em conta os pesos maiores de citotoxicidade, de resistência à 

fadiga e de limite de resistência apresentam uma maior segurança para os pacientes 

que receberem o stent. Uma observação que deve ser feita a respeito da 

citotoxicidade é que no método RADAR ela está definida como Grau 3 portanto 

mesmo sendo uma propriedade relacionada a segurança esta não foi considerada na 

ponderação, pois por definição ela já restringiu o gráfico. 

Tabela 7 - Distribuição de pesos para cada propriedade em cada método. 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

TOPSIS RADAR TOPSIS RADAR TOPSIS RADAR 

Módulo Elástico 0,10 0,3 0,15 0,6 0,10 0,50 

Resistência à Fadiga 0,20 0,65 0,25 1 0,20 1 

Limite de Resistência 0,15 0,5 0,15 0,6 0,15 0,75 

Ductilidade 0,15 0,5 0,25 1 0,15 0,75 

Citotoxicidade 0,10 Grau 3 0,10 Grau 3 0,30 Grau 3 

Custo 0,30 1 0,10 0,4 0,10 0,5 

Fonte: Próprio autor. 
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5 RESULTADOS 

Foram construídos dois mapas de Ashby, o primeiro apresentado na Figura 11 

é composto pelo módulo elástico x ductilidade, e nele é possível observar a gama de 

ligas classificadas por classes dos materiais, e identificado por setas estão as ligas 

escolhidas para o trabalho. Semelhantemente na Figura 12 estão dispostas as 

propriedades de limite de resistência x resistência a fadiga. 

Em ambos os mapas é possível observar que dentro deste universo de ligas 

metálicas selecionadas (área cor salmão destacada) se encontram as classes de 

materiais com diferentes graus e que englobam as ligas do trabalho. Em azul 

encontra-se a liga Co-Cr L605, em verde os aços inoxidáveis da linha 316, em 

vermelho o Nitinol, em roxo as mais diversas ligas de Ti (tanto α quanto β), e em 

amarelo se encontra a liga principal do trabalho, a Ti-15Mo. 

 

Figura 11 - Mapa de Ashby dispondo módulo elástico x ductilidade. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 12 - Mapa de Ashby dispondo limite de resistência x resistência à fadiga. 

Fonte: Próprio autor. 

Para aplicar os métodos além da atribuição dos valores de citotoxicidade foi 

necessária a determinação dos custos de produção, conforme descrito na 

metodologia, foi primeiro realizada uma busca nos portais de venda e localizando os 

valores para cada material, dispostos nas Tabelas 8 e 9 tanto para as ligas 

convencionais quanto para metais isolados. Na Tabela 10 são apresentados os 

valores calculados, conforme as proporções, para a utilização nos métodos. 

Tabela 8 - Valor em US$/kg das ligas vendidas comercialmente em portais de venda. 

Liga 
Metálica 

Fabricante Formato/tipo Valor 
Valor 

Médio 

Aço Inox 

316L 

Skyland Metal & Alloys Inc. Tubo 4,75 

3,78 Jain Steels Corporation Barra 2,28 

SKM Alucom (Unit Of SKM Steel 
Limited) 

Chapa 4,30 

Co-Cr 
Tokushu Kinzoku Excel Co. Fio 10,00 

49,50 

Xi'an Gangyan Special Alloy Co. Chapa 89,00 

Nitinol 
Baoji Hanz Metal Material Co. Fio 15,00 

32,50 

Changzhou Dlx Alloy Co. Chapa 50,00 

Fonte: Adaptado de 23, 58-61.  
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Tabela 9 - Valor em US$/kg dos metais puros em diferentes fontes. 

Metal 
Puro 

Fabricante/Portal internacional Formato/tipo Valor 
Valor 
Médio 

Al 

Metalary kg metal puro 2,64 

3,15 London Metal Exchange kg metal puro 2,44 

USGS kg metal puro 4,37 

Fe Metalary kg metal puro 0,09 0,09 

Mo 

Metalary kg metal puro 26,00 

33,39 London Metal Exchange kg metal puro 38,16 

USGS kg metal puro 36,00 

Nb 

Manhar Metal Supply Corporation Chapa 230,02 

171,90 Chengdu Huarui Industrial Co. Lingote 50,00-200,00 

Luoyang Combat W & Mo Mat. Co. Barra 152,50-168,90 

Ti 

M. B. Metal India Chapa 44,73 

42,58 Shanghai Hengtie Steel Trading Co. Placas 20,00-50,00 

Luoyang Combat W & Mo Mat. Co. Barra 42,00-54,00 

V 
Changsha Xinkang Adv. Materials Co. Cristais 270,00 

223,3 
Chengdu Huarui Industrial Co. Pó 300-500 

Zr USGS kg metal puro 8,00 8,00 

Fonte: Adaptado de 23, 58-61. 

Tabela 10 - Valores calculados de custo por liga, em US$/kg, utilizados para a 

aplicação dos métodos de seleção. 

Liga Metálica Valor considerado (US$/kg) 

Aço Inox 316L 3,78 

Co-Cr L605 49,50 

Nitinol 32,50 

Ti-6Al-4V ELI 51,84 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 38,55 

Ti-13NB-13Zr 54,89 

Ti-15Mo 41,20 

Fonte: Próprio autor. 

Para o início a aplicação dos métodos foi criada uma matriz inicial contendo 

todas as propriedades que foram usadas na aplicação dos métodos, essa matriz está 

representada na Tabela 11, uma importante observação que deve ser feita é que para 
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algumas propriedades que possuem uma faixa de valores foi considerado um valor 

médio na metodologia. Esta Tabela 11 atuou como matriz de decisão no método 

TOPSIS, e ponto de partida para o método RADAR. 

Tabela 11 - Matriz inicial compilando as propriedades consideradas. 

Material 
Citotox 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 1 190 300 586 25 3,78 

Co-Cr L605 1 592 590 1350 30 49,50 

Nitinol  2 45 400 895 60 32,50 

Ti-6Al-4V ELI 0 110 500 930 12,5 51,84 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 3 79 525 1080 20 38,55 

Ti-13NB-13Zr 3 81 500 1005 13 54,89 

Ti-15Mo 3 78 546 800 22 41,20 

Fonte: Próprio autor. 

5.1 Aplicação do método TOPSIS 

Após a coleta, preparação dos dados, o cálculo de médias a atribuição de 

custos, (descrito na seção 4) pôde-se aplicar o método de seleção TOPSIS, e o 

primeiro passo descrito no algoritmo desta metodologia é construção da matriz de 

decisão (Tabela 11), etapa realizada tendo como base a equação (1). A segunda 

etapa é a normalização da matriz de decisão, aplicando a equação (2) obtendo-se a 

Tabela 12. 

Tabela 12 - Matriz de decisão normalizada para o TOPSIS. 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,07692 0,16156 0,08926 0,08817 0,13699 0,01387 

Co-Cr L605 0,07692 0,50340 0,17554 0,20313 0,16438 0,18181 

Nitinol  0,15385 0,03827 0,11901 0,13467 0,32877 0,11937 

Ti-6Al-4V ELI 0,00000 0,09354 0,14877 0,13993 0,06849 0,19041 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,23077 0,06760 0,15620 0,16250 0,10959 0,14159 

Ti-13NB-13Zr 0,23077 0,06930 0,14877 0,15122 0,07123 0,20162 

Ti-15Mo 0,23077 0,06633 0,16245 0,12037 0,12055 0,15133 

Fonte: Próprio autor. 
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Com a matriz de decisão normalizada montada na terceira etapa foram 

atribuídos os pesos para as propriedades utilizando-se das equações (3) e (4) e os 

pesos contidos na Tabela 7, e a partir desta etapa a partir desta etapa foram criados 

os 3 cenários descritos na seção 4. E após esta etapa pôde-se determinar as soluções 

positiva vij
+ e negativa vij

- 

5.1.1 TOPSIS: Cenário custo-benefício 

Esse cenário tem como proposta uma situação em que o custo e as 

propriedades mecânicas do material possuem maior relevância. Foi-se priorizado o 

custo e, dentre as propriedades mecânicas, um peso maior foi atribuído à resistência 

à fadiga, devido aos constantes esforços cíclicos que o stent está submetido, um peso 

subsequente foi atribuído as propriedades de ductilidade e limite de resistência devido 

a forma do stent. Desta forma foi possível transformar a Tabela 12 em uma matriz de 

decisão ponderada, apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Matriz de decisão ponderada para o cenário 1 (custo-benefício). 

wij 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,30 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,00769 0,01616 0,01785 0,01323 0,02055 0,00416 

Co-Cr L605 0,00769 0,05034 0,03511 0,03047 0,02466 0,05454 

Nitinol 0,01538 0,00383 0,02380 0,02020 0,04932 0,03581 

Ti-6Al-4V ELI 0,00000 0,00935 0,02975 0,02099 0,01027 0,05712 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,02308 0,00676 0,03124 0,02438 0,01644 0,04248 

Ti-13NB-13Zr 0,02308 0,00693 0,02975 0,02268 0,01068 0,06049 

Ti-15Mo 0,02308 0,00663 0,03249 0,01806 0,01808 0,04540 

vij
+ 0,02308 0,05034 0,03511 0,03047 0,04932 0,00416 

vij
- 0,00000 0,00383 0,01785 0,01323 0,01027 0,06049 

Fonte: Próprio autor. 

Com a quarta etapa concluída foi possível calcular, utilizando as equações (5) e 

(6), os distanciamentos positivo e negativo, Di
+ e Di

-, e com a equação (7) calcular o 

coeficiente de aproximação relativo Ci
+. Em posse do deste coeficiente se classificou 

os materiais, em ordem crescente, para seleciona-los no cenário de custo-benefício. 

Resultados apresentados na Tabela 14 abaixo.  
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Tabela 14 - Valores de distanciamento, coeficiente de aproximação e classificação final 

dos materiais para o cenário 1. 

Material Di
+ Di

- Ci
+ Classificação 

Aço Inox 316L 0,05318 0,05907 0,52625 1º 

Co-Cr L605 0,05816 0,05532 0,48746 2º 

Nitinol 0,05880 0,04954 0,45724 3º 

Ti-6Al-4V ELI 0,08161 0,01561 0,16060 7º 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,06708 0,03474 0,34119 4º 

Ti-13NB-13Zr 0,08148 0,02781 0,25447 6º 

Ti-15Mo 0,06890 0,03266 0,32158 5º 

Fonte: Próprio autor. 

5.1.2 TOPSIS: Cenário desempenho  

Esse cenário tenta simular uma situação visando um melhor desempenho sem 

priorizar o custo e nem a segurança, portanto as propriedades mecânicas do material 

possuem maior relevância. Foi priorizado as propriedades mecânicas de resistência à 

fadiga e ductilidade, com pesos diminuindo gradualmente para as propriedades de 

limite de resistência e modulo elástico, transformando a Tabela 12 na matriz de 

decisão ponderada, apresentada na Tabela 15. 

Tabela 15 - Matriz de decisão ponderada para o cenário 2 (desempenho). 

wij 0,10 0,15 0,25 0,15 0,25 0,10 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,00769 0,02423 0,02231 0,01323 0,03425 0,00139 

Co-Cr L605 0,00769 0,07551 0,04389 0,03047 0,04110 0,01818 

Nitinol  0,01538 0,00574 0,02975 0,02020 0,08219 0,01194 

Ti-6Al-4V ELI 0,00000 0,01403 0,03719 0,02099 0,01712 0,01904 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,02308 0,01014 0,03905 0,02438 0,02740 0,01416 

Ti-13NB-13Zr 0,02308 0,01040 0,03719 0,02268 0,01781 0,02016 

Ti-15Mo 0,02308 0,00995 0,04061 0,01806 0,03014 0,01513 

vij
+ 0,02308 0,07551 0,04389 0,03047 0,08219 0,00139 

vij
- 0,00000 0,00574 0,02231 0,01323 0,01712 0,02016 

Fonte: Próprio autor. 
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De forma semelhante ao cenário anterior, calculou-se os distanciamentos e o 

coeficiente de aproximação, classificando os materiais por desempenho. 

Tabela 16 - Valores de distanciamento, coeficiente de aproximação e classificação final 

dos materiais para o cenário 2. 

Material Di
+ Di

- Ci
+ Classificação 

Aço Inox 316L 0,07699 0,03236 0,29591 3º 

Co-Cr L605 0,04699 0,07917 0,62757 1º 

Nitinol 0,07310 0,06813 0,48242 2º 

Ti-6Al-4V ELI 0,09483 0,01875 0,16509 7º 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,08660 0,03313 0,27674 5º 

Ti-13NB-13Zr 0,09404 0,02942 0,23829 6º 

Ti-15Mo 0,08580 0,03321 0,27907 4º 

Fonte: Próprio autor. 

5.1.3 TOPSIS: Cenário segurança  

Por último, o cenário de segurança que visa selecionar o material mais 

adequado pensando numa maior segurança para o paciente, este fato se desdobra 

em dois casos uma segurança contra a contaminação oriunda dos íons do material ou 

uma possível falha em uso, portanto os maiores pesos foram aplicados na 

citotoxicidade e na resistência a fadiga, com estas informações foi possível construir 

a Tabela 17. 

Tabela 17 - Matriz de decisão ponderada para o cenário 3 (segurança). 

wij 0,30 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,02308 0,01616 0,01785 0,01323 0,02055 0,00139 

Co-Cr L605 0,02308 0,05034 0,03511 0,03047 0,02466 0,01818 

Nitinol 0,04615 0,00383 0,02380 0,02020 0,04932 0,01194 

Ti-6Al-4V ELI 0,00000 0,00935 0,02975 0,02099 0,01027 0,01904 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,06923 0,00676 0,03124 0,02438 0,01644 0,01416 

Ti-13NB-13Zr 0,06923 0,00693 0,02975 0,02268 0,01068 0,02016 

Ti-15Mo 0,06923 0,00663 0,03249 0,01806 0,01808 0,01513 

vij
+ 0,06923 0,05034 0,03511 0,03047 0,04932 0,00139 

vij
- 0,00000 0,00383 0,01785 0,01323 0,01027 0,02016 

Fonte: Próprio autor.  
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Para obter a Tabela 18 e a classificação final dos materiais mais seguros, foi 

realizado o cálculo dos distanciamentos positivo e negativo, e em sequência cálculo 

do coeficiente de aproximação, utilizando as equações (5), (6) e (7), respectivamente. 

Tabela 18 - Valores de distanciamento, coeficiente de aproximação e classificação final 

dos materiais para o cenário 3. 

Material Di
+ Di

- Ci
+ Classificação 

Aço Inox 316L 0,06871 0,03380 0,32973 6º 

Co-Cr L605 0,05496 0,05918 0,51849 5º 

Nitinol 0,05514 0,06169 0,52804 4º 

Ti-6Al-4V ELI 0,09180 0,01529 0,14276 7º 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,05653 0,07197 0,56008 1º 

Ti-13NB-13Zr 0,06179 0,07095 0,53448 3º 

Ti-15Mo 0,05688 0,07159 0,55722 2º 

Fonte: Próprio autor. 

5.2 Aplicação do método RADAR 

A aplicação do método RADAR se iniciou com a matriz de decisão (Tabela 11) 

onde estão dispostos os valores das propriedades de cada liga considerada. A etapa 

subsequente foi a classificação das propriedades nos graus indicados pelo método. 

Como propriedade de grau 3, classificação mais crítica e que será origem do 

coeficiente punitivo descrito na seção 3.4.3.2, foi definida a citotoxicidade, pois como 

o stent é um equipamento que ficará em contato com fluidos corporais por tempo 

indeterminado, a inércia química é uma propriedade restritiva para a aplicação. 

As demais propriedades foram classificadas como grau 1, pois para um stent 

coronário não há parâmetros de comparação somente limites mínimos, ou seja, como 

não há uma “solução ideal” para comparar o valor da propriedade então não há a 

necessidade da classificação de grau 2, portanto todas as outras propriedades foram 

classificadas como grau 1, não necessitando a etapa matemática inicial. Na sessão 6 

será novamente discutida essa determinação. A respeito do custo uma transformação 

matemática foi realizada pois o método, para as propriedades de grau 1, se utiliza de 

uma escala crescente, ou seja, “quanto maior melhor”, mas o custo é classificado de 

forma contrária, por isso foi necessária uma inversão utilizando a equação (13), onde 
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C é o custo e I é o valor invertido do custo, de forma com que os menores valores se 

tornem os maiores sem alterar a escala. 

𝐼 =  
1

𝐶
 

Na Tabela 19 abaixo, se apresenta a matriz de decisão que foi utilizada para 

os tres cenários do método RADAR, ela é uma adaptação da Tabela 11, com os 

valores de citotoxicidade convertidos em coeficiente punitivo (através da equação 8) 

e os valores de custo invertidos (equação 13). Abaixo na Tabela 20 estão dispostos 

os dados normalizados pela equação (2), com exceçao da citotoxicidade que se 

transformou no coeficiente punitivo. 

Tabela 19 - Matriz de decisão com as transformações matemáticas iniciais. 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,26 190 300 586 25 0,2646 

Co-Cr L605 0,26 592 590 1350 30 0,0202 

Nitinol 0,70 45 400 895 60 0,0308 

Ti-6Al-4V ELI 0,00 110 500 930 12,5 0,0193 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,93 79 525 1080 20 0,0259 

Ti-13NB-13Zr 0,93 81 500 1005 13 0,0182 

Ti-15Mo 0,93 78 546 800 22 0,0243 

Fonte: Próprio autor. 

Tabela 20 - Matriz de decisão normalizada para o RADAR. 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,26 0,16156 0,08926 0,08817 0,13699 0,65606 

Co-Cr L605 0,26 0,50340 0,17554 0,20313 0,16438 0,05010 

Nitinol 0,70 0,03827 0,11901 0,13467 0,32877 0,07630 

Ti-6Al-4V ELI 0,00 0,09354 0,14877 0,13993 0,06849 0,04784 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,93 0,06760 0,15620 0,16250 0,10959 0,06433 

Ti-13NB-13Zr 0,93 0,06930 0,14877 0,15122 0,07123 0,04518 

Ti-15Mo 0,93 0,06633 0,16245 0,12037 0,12055 0,06019 

Fonte: Próprio autor. 

(13) 
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Com a matriz de decisão devidamente normalizada o próximo passo foi a 

atribuição dos pesos para as propriedades, de forma que os valores mais importantes 

para cada caso tenham peso 1, ou seja, teve seu valor inteiro utilizado, enquanto as 

outras propriedades tiveram seu valor parcialmente utilizado (valores entre 0 e 1), e a 

partir desta etapa foram elaborados os 3 cenários descritos na seção 4, de forma 

semelhante ao método TOPSIS.  

Após cada cenário ser formado, com as ponderações, os valores foram 

organizados nos eixos do gráfico de radar e a área pôde ser calculada. Com a 

obtenção do valor da área, este foi multiplicado pelo coeficiente punitivo obtendo um 

valor restrito de área, possibilitando a comparação dos materiais e classificação para 

a seleção. 

5.2.1 RADAR: Cenário custo-benefício 

Como é o cenário que propõe uma situação em que o custo do material possui 

uma maior relevância. O valor do custo foi considerado em sua totalidade, as outras 

propriedades tiveram seus valores considerados parcialmente, na Tabela 22 

encontram-se os valores ponderados seguindo estas instruções. Com os valores 

ponderados foi possível construir o gráfico de radar apresentado na Figura 13, 

compilando todos os materiais, e na Figura 14 são apresentados os gráficos isolados 

de cada material. 

Tabela 21 - Matriz de decisão ponderada para o cenário 1 (custo benefício). 

wij Grau 3 0,30 0,65 0,50 0,50 1 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,26 0,04847 0,05802 0,04409 0,06849 0,65606 

Co-Cr L605 0,26 0,15102 0,11410 0,10156 0,08219 0,05010 

Nitinol 0,70 0,01148 0,07736 0,06733 0,16438 0,07630 

Ti-6Al-4V ELI 0,00 0,02806 0,09670 0,06997 0,03425 0,04784 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,93 0,02028 0,10153 0,08125 0,05479 0,06433 

Ti-13NB-13Zr 0,93 0,02079 0,09670 0,07561 0,03562 0,04518 

Ti-15Mo 0,93 0,01990 0,10559 0,06019 0,06027 0,06019 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 13 - Gráfico de radar construído para o cenário de custo benefício. 

Fonte: Próprio autor. 

Quando os gráficos estão compilados em um único diagrama é possível 

observar a diferença de tamanhos em suas áreas, informação que se perde ao separar 

os gráficos por material, isso se deve ao fato dos valores possuírem diferentes 

escalas, mesmo que mínimas, portanto se optou por representar cada gráfico em uma 

escala que facilitasse a visualização e o cálculo da área, essa mudança na escala fica 

evidenciada pelo espaçamento de linhas internas dos gráficos, esta decisão se repete 

nos demais cenários. 
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Figura 14 - Gráficos de radar separado para cada material, no cenário de custo-

benefício. 

Fonte: Próprio autor. 

Com cada gráfico gerado é possível calcular a área para cada material, e com 

este valor realizou-se a última etapa matemática, a multiplicação pelo coeficiente 

punitivo, que provocou reduções em suas áreas dependendo de quão toxico era o 

material, se caso algum material o valor da área for nulo de área este foi 
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desconsiderado da análise por representar um elevado perigo ao paciente. As áreas 

dos gráficos foram calculadas seguindo as equações (11) e (12), equações da área 

do triangulo formado pelos eixos e a área total respectivamente, seguindo a 

metodologia descrita na seção 3.4.3.5. Estes valores de área se encontram na Tabela 

22, em conjunto com a multiplicação pelo coeficiente punitivo e a classificação final 

dos materiais em ordem decrescente de valor de área. 

Tabela 22 - Área calculada do gráfico, coeficiente punitivo e classificações dos 

materiais para o cenário 1. 

Material 
Área do 
Gráfico 

Classificação 
Prévia 

Coeficiente 
punitivo 

Área x 
Coeficiente 

Classificação 
Final 

Aço Inox 316L 0,08096 1 0,26 0,0210 1 

Co-Cr L605 0,04646 2 0,26 0,0120 6 

Nitinol 0,02909 3 0,70 0,0203 2 

Ti-6Al-4V ELI 0,01413 6 0,00 0,0000 7 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,01863 4 0,93 0,0174 3 

Ti-13NB-13Zr 0,01385 7 0,93 0,0129 5 

Ti-15Mo 0,01608 5 0,93 0,0150 4 

Fonte: Próprio autor. 

5.2.2 RADAR: Cenário desempenho 

Neste cenário uma situação visando um melhor desempenho sem considerar o 

custo e nem a segurança é simulada, as propriedades mecânicas do material de 

resistência à fadiga e ductilidade possuíram pesos totais, e valores diminuindo 

gradualmente para as outras propriedades, obtendo a Tabela 23, ponderada para este 

cenário. Na Figura 15 é possível observar o gráfico construído com os valores da 

tabela abaixo, e separadamente cada gráfico está representado na Figura 16. 
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Tabela 23 - Matriz de decisão ponderada para o cenário 2 (desempenho). 

wij Grau 3 0,50 1 0,75 0,75 0,50 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,26 0,09694 0,05356 0,08817 0,13699 0,26242 

Co-Cr L605 0,26 0,30204 0,10533 0,20313 0,16438 0,02004 

Nitinol 0,70 0,02296 0,07141 0,13467 0,32877 0,03052 

Ti-6Al-4V ELI 0,00 0,05612 0,08926 0,13993 0,06849 0,01914 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,93 0,04056 0,09372 0,16250 0,10959 0,02573 

Ti-13NB-13Zr 0,93 0,04158 0,08926 0,15122 0,07123 0,01807 

Ti-15Mo 0,93 0,03980 0,09747 0,12037 0,12055 0,02408 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 15 - Gráfico de radar construído para o cenário de desempenho. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 16 - Gráficos de radar separado para cada material, no cenário de desempenho. 

Fonte: Próprio autor. 

Abaixo, na Tabela 24 encontram-se dispostos os valores de área multiplicado 

pelo coeficiente punitivo, bem como a classificação final para o cenário 2. 
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Tabela 24 - Área calculada do gráfico, coeficiente punitivo e classificações dos 

materiais para o cenário 2. 

Material 
Área do 
Gráfico 

Classificação 
Prévia 

Coeficiente 
punitivo 

Área x 
Coeficiente 

Classificação 
Final 

Aço Inox 316L 0,07930 2 0,26 0,02055 6 

Co-Cr L605 0,09125 1 0,26 0,02365 5 

Nitinol 0,06302 3 0,70 0,04404 1 

Ti-6Al-4V ELI 0,02803 7 0,00 0,00000 7 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,03871 4 0,93 0,03611 2 

Ti-13NB-13Zr 0,02855 6 0,93 0,02663 4 

Ti-15Mo 0,03232 5 0,93 0,03015 3 

Fonte: Próprio autor. 

5.2.3 RADAR: Cenário segurança  

O cenário de segurança se propôs a selecionar o material mais seguro para a 

vida do paciente, como a citotoxicidade já está sendo considera como coeficiente que 

restringe o gráfico então ela não participou da ponderação, portanto a propriedade 

com valor ponderado completamente foi a resistência a fadiga pois foi levado em 

consideração uma maior segurança em relação a falha em uso, com estas 

ponderações foi possível construir a Tabela 25. 

Tabela 25 - Matriz de decisão ponderada para o cenário 3(segurança). 

wij Grau 3 0,60 0,60 1 1 0,40 

Material 
Citotox. 
(Classif) 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Resistencia 
à Fadiga 

(MPa) 

Limite de 
Resistência 

(MPa) 

Ductilidade 
(%) 

Custo 
(US$/kg) 

Aço Inox 316L 0,26 0,08078 0,08926 0,06613 0,10274 0,32803 

Co-Cr L605 0,26 0,25170 0,17554 0,15235 0,12329 0,02505 

Nitinol 0,70 0,01913 0,11901 0,10100 0,24658 0,03815 

Ti-6Al-4V ELI 0,00 0,04677 0,14877 0,10495 0,05137 0,02392 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,93 0,03380 0,15620 0,12188 0,08219 0,03216 

Ti-13NB-13Zr 0,93 0,03465 0,14877 0,11341 0,05342 0,02259 

Ti-15Mo 0,93 0,03316 0,16245 0,09028 0,09041 0,03010 

Fonte: Próprio autor. 
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A partir dos dados da tabela anterior foi possível a construção do gráfico 

apresentado na Figura 17, compilando todos os materiais candidatos para o cenário 

3. Ao se separar os gráficos, na Figura 18, abre a possibilidade de cálculo das áreas 

para a comparação futura. 

 

Figura 17 - Gráfico de radar construído para o cenário de segurança. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 18 - Gráficos de radar separado para cada material, no cenário de segurança. 

Fonte: Próprio autor. 

Após a geração dos gráficos foram calculadas as áreas multiplicando pelo 

coeficiente punitivo pôde-se determinar uma classificação, Tabela 26, de forma a 

selecionar o material mais adequado para este tipo de aplicação com estes pesos do 

cenário 3. 

  



79 

Tabela 26 - Área calculada do gráfico, coeficiente punitivo e classificações dos 

materiais para o cenário 3. 

Material 
Área do 
Gráfico 

Classificação 
Prévia 

Coeficiente 
punitivo 

Área x 
Coeficiente 

Classificação 
Final 

Aço Inox 316L 0,07619 2 0,26 0,01975 6 

Co-Cr L605 0,09425 1 0,26 0,02443 5 

Nitinol 0,04692 3 0,70 0,03279 2 

Ti-6Al-4V ELI 0,02883 6 0,00 0,00000 7 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 0,03620 4 0,93 0,03377 1 

Ti-13NB-13Zr 0,02860 7 0,93 0,02668 4 

Ti-15Mo 0,03037 5 0,93 0,02833 3 

Fonte: Próprio autor. 

5.3 Comparativo dos métodos 

Como cada método possui suas particularidades e características bem definidas 

eles entregam respostas de formas distintas e para facilitar a comparação foram 

dispostos na Tabela 27 abaixo e na figura 19 os dados compilados de classificação 

final para cada material, por cenário e por método. 

Tabela 27 - Classificação final dos materiais candidatos para a aplicação de stent 

coronário dispostos por cenário e por método. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

 TOPSIS RADAR TOPSIS RADAR TOPSIS RADAR 

Aço Inox 316L 1º 1º 3º 6º 6º 6º 

Co-Cr L605 2º 6º 1º 5º 5º 5º 

Nitinol 3º 2º 2º 1º 4º 2º 

Ti-6Al-4V ELI 7º 7º 7º 7º 7º 7º 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 4º 3º 5º 2º 1º 1º 

Ti-13NB-13Zr 6º 5º 6º 4º 3º 4º 

Ti-15Mo 5º 4º 4º 3º 2º 3º 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 19 - Gráficos de colunas demonstrando o “pódio” das ligas ganhadoras. 

Fonte: Próprio autor. 
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6 DISCUSSÃO 

Inicialmente ao observar o mapa de Ashby de módulo de elasticidade x ductilidade 

(Figura 10), pôde-se ter uma noção de qual material seria um bom candidato para 

essa aplicação, tendo como base os valores discutidos na seção 3.5. É possível notar 

que todos os materiais estão em faixas aceitáveis de módulo de elasticidade, portanto  

uma primeira seleção seria focada na ductilidade. Ao observar o eixo de ductilidade 

nota-se que tanto as ligas de aço quanto o Nitinol possuem valores de ductilidade 

elevados, seguidos por Co-Cr e a liga Ti-15Mo, as outras ligas de Ti já possuem um 

valor de ductilidade um pouco mais baixo, mas ainda sim aceitável para a aplicação. 

Portanto desta inferência inicial, somente observando o mapa, a seleção está de 

acordo com os resultados do cenário 2 que foca em desempenho, como discutido 

mais abaixo. 

Partindo para o segundo mapa ele representaria uma situação mais próxima do 

cenário 3, que envolve segurança, portanto para o material ser um ótimo candidato 

ele deverá ter uma elevada resistência à fadiga, para suportar os esforços cíclicos, e 

uma elevada resistência mecânica para não falhar ao ser expandido. Selecionando a 

partir do mapa, na Figura 11, as ligas de Ti se mostram candidatos viáveis, pois se 

localizam e uma área do mapa de elevada resistência para ambas as propriedades. 

Com este mapa esperava-se que as ligas de titânio quando submetidas aos critérios 

de segurança tenham um maior protagonismo, este fato comprova-se quando se 

observa os resultados do cenário 3, onde as ligas de Ti têm uma participação mais 

favorável.  

Para iniciar a discussão sobre os resultados gerados pelos métodos 

parametrizados de seleção é necessário apontar algumas particularidades de cada 

metodologia. Em primeiro lugar como cada método age perante aos dados é de 

extrema importância para poder estabelecer pontos de comparação. Tanto o método 

TOPSIS quanto o RADAR utilizam-se de etapas matemáticas para estabelecer as 

classificações, mas no método TOPSIS a seleção entre os candidatos é feita através 

de uma comparação por distâncias, ou seja o quanto cada material se afasta da 

solução ideal selecionada enquanto que no método RADAR a seleção se faz de uma 

maneira proporcional quando comparada com uma situação ideal, mas quando não 
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há a comparação com uma situação, a seleção é realizada simplesmente ao se 

comparar a área formada pelo gráfico como um todo. 

Sobre o método RADAR outra consideração deve ser feita, como o método foi 

desenvolvido para selecionar materiais substitutos para o osso humano, logo, no 

estudo original existia um valor ideal de propriedade que o material candidato deveria 

se aproximar, justificando a existência da classificação de propriedade grau 2. Já no 

caso dos stents não existe este valor “ideal” definido, seja por poucos parâmetros na 

literatura ou por normas com restrição de visualização ou confidencialidade 

empresarial, os valores recomendados para stents são, na realidade, valores 

estabelecidos como critérios mínimos necessários para o sucesso, desta forma após 

uma análise prévia destes critérios, discutida na seção 3.5, confirmou-se que todos os 

materiais candidatos atendiam estes indicadores, por isto foi determinado que todas 

as propriedades sejam classificadas como grau 1, com exceção da citotoxicidade que 

foi classificada como grau 3, devido à natureza da aplicação. 

Tanto o TOPSIS quanto o RADAR permitem a customização da analise atribuindo 

pesos para as propriedades selecionadas, este é um ponto positivo para ambos os 

métodos já que permite a realização de diversas analises combinando os diferentes 

pesos, e é interessante notar que mesmo possuindo formas diferentes de atribuição 

de peso, sendo um utilizando ponderação percentual e o outro que utiliza a totalidade 

para a propriedade de maior importância. A ponderação, ou seja, a definição de 

critérios de seleção, foi desenhada para a criação dos cenários de forma a prevalecer 

as principais propriedades para cada proposta, discutido na seção 5 para cada critério, 

mas como a maneira de definir os pesos são diferentes para cada método foi realizada 

uma transformação proporcional dos pesos de um método para outro, na tentativa de 

manter semelhante os pesos aplicados para cada critério, não havendo distorções de 

um método para outro, deixando as análises equivalentes e possibilitando a 

comparação. 

Sobre a classificação “grau 3”, como a propriedade original, a citotoxicidade, é um 

valor arbitrário atribuído tomando como base todo o histórico de toxicidade do 

material, ela já possui um valor zero para um dos materiais, Ti-6Al-4V ELI, este acaba 

por gerando um coeficiente punitivo de valor nulo, que ao final quando multiplica a 

área do gráfico a torna nula também, por esse motivo este material acaba sendo 

reprovado em todas as análises independente do cenário. Um fato curioso é que esta 
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liga também foi a última classificada no método TOPSIS, indicando que realmente 

essa liga não se qualifica para ser utilizada como um stent coronário. 

Após as considerações serem feitas pôde-se iniciar as análises específicas para 

cada cenário e comparando os métodos. 

Para o cenário 1, de custo-benefício, os valores de custo e de resistência a fadiga 

são as características que possuem o maior peso, tomando estes requisitos ambos 

os métodos selecionaram o Aço Inox 316L, um resultado esperado já que este possui 

o menor valor de custo de produção e possui propriedades mecânicas aceitáveis para 

a aplicação. Um fato que tem que ser pontuado é que com exceção do primeiro 

colocado todos os outros valores não foram consistentes entre si, ou seja, cada 

método selecionou uma sequência diferente de materiais, mas é interessante notar 

que mesmo com a sequência diferente de materiais selecionados as ligas de Ti β 

protagonizaram posições próximas entre si, estando entre 3ª a 5ª colocação. 

No cenário 2, que visa desempenho, tem os maiores pesos nas propriedades 

mecânicas e acaba por não levar totalmente em consideração os custos; neste 

cenário foi observado uma grande inconsistência dos resultados obtidos, pois as 

sequencias de seleção foram completamente diferentes. Mesmo o Nitinol 

protagonizando a 1ª e 2ª colocação nos métodos RADAR e TOPSIS respectivamente, 

as outras posições foram ocupadas por materiais diferentes. Por exemplo no método 

TOPSIS o material selecionado seria o Co-Cr L605 mas este ocupa a 5ª posição no 

RADAR. Este resultado por mais variado que pareça ele está em conformidade com 

o visto no mapa (Figura 10), como discutido no início desta seção. 

Para o cenário 3, focando numa maior segurança para o paciente (usuário), que 

tem os maiores pesos para propriedades de fadiga e citotoxicidade, em ambos os 

métodos foi selecionada a mesma liga, a Ti-12Mo-6Zr-2Fe, mas novamente 

apresentaram-se variações nas outras posições, mas nessa variação pôde-se 

encontrar um padrão já que em ambos os métodos as ligas que protagonizaram as 

primeiras quatro posições foram ligas de Ti, e nas outras posições as demais ligas, 

comprovando assim o potencial campo de aplicação para esta classe de biomateriais. 

Tomando somente a liga Ti-15Mo para uma avaliação mais criteriosa existem 

alguns detalhes que precisam ser observados. A liga Ti-15Mo é uma liga beta com 

características competitivas quando comparadas às ligas mais utilizadas na confecção 
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de stents, sua performance quando submetidas aos métodos de seleção aqui 

propostos foi deveras interessante, pois para cada cenário ela ficou em uma distinta 

posição. No cenário 1 (custo-benefício) ela ficou em posições mais baixas, justamente 

por apresentar um custo mais elevado quando comparadas às ligas amplamente 

usadas como o Aço Inox 316L. No cenário 2 a liga Ti-15Mo no método TOPSIS ela 

ficou em 4º posição, estando abaixo apenas dos materiais comerciais usuais, ou seja, 

na fila de substituição ela seria a próxima a ser escolhida; e no RADAR ela ficou em 

3º colocado perdendo apenas para outras ligas de Ti. Agora indo para o cenário de 

segurança (cenário 3) esta liga, conquista sua melhor colocação, estando entre as 

primeiras colocadas. Este fato só reforça que esta liga tem potencial para aplicações 

biomédicas avançadas. 

Uma última consideração que deve ser levada em consideração acerca da 

comparação entre os métodos de seleção é que o TOPSIS já possui sua confiabilidade 

e uma consolidada gama de aplicações, visto que é um método amplamente utilizado 

e validado. O RADAR é uma metodologia matemática que está em processo de 

validação e ainda não possui um consolidado espectro de uso em seleção de 

materiais, mas devido alguns resultados (cenário 1 e 3), mesmo sendo diferentes, se 

mostraram coerentes, isso demonstra que é uma metodologia com um futuro 

promissor neste campo de atuação, mas devendo ser utilizada com cautela e com 

parâmetro mais cuidadosamente definidos pois apresenta ainda uma certa volatilidade 

estatística, vide o cenário 2 que apresentou um resultado incoerente com o TOPSIS. 
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7 CONCLUSÕES 

O resultado fornecido pelos mapas de Ashby construídos foram de extrema valia, 

pois eles rapidamente já demonstram uma seleção inicial com base em apenas 2 

propriedades por método, e estes resultados foram coerentes com as metodologias 

propostas e nos cenários criados. Uma desvantagem dos mapas é que as 

possibilidades são limitadas já que neles apenas duas propriedades são confrontadas, 

logo os mapas são muito eficazes para seleções mais simples, que envolvem poucos 

parâmetros, entretanto se houver uma maior quantidade de propriedades envolvidas 

vai haver a necessidade de se construir mais mapas para abranger todos os 

parâmetros, complexando a seleção do material como um todo. 

Sobre a seleção realizada pelo método TOPSIS, este por possuir uma 

confiabilidade maior, já que é amplamente utilizada, se mostrou satisfatória, 

selecionando os materiais esperados, como por exemplo o Aço Inox 316L para o 

cenário de custo benefício, já que ele possui um valor extremamente baixo e 

propriedades aceitáveis para a aplicação. No cenário de desempenho o método 

selecionou o Co-Cr L605 que é o material com os maiores valores de resistência 

mecânica, e no último cenário que abrangia segurança o método selecionou as ligas 

de Ti-β, como esperado, já que possuem uma estabilidade química maior.  

Quando o foco é a seleção proporcionada pelo método RADAR ela se mostra 

razoável, mas um tanto imprevisível; nos cenários 1 e 3 o método se mostrou confiável 

pois selecionou os mesmos que o método TOPSIS mostrando que ele possui uma 

metodologia desenvolvida de seleção, mas para o cenário 2 o resultado foi caótico, 

ou seja, completamente diferente do esperado. Ao observar mais no detalhe os 

gráficos gerados nota-se que no cenário 1 eles possuem uma diferença muito grande 

de escala entre os valores, fato que não se repetia nos demais cenários, que possuíam 

valores mais próximos entre si, uma conclusão que pode ser tirada acerca desta 

observação é que este método seja mais eficaz para valores com distanciamento 

maior, demonstrando que ele pode não ter tanta sensibilidade para selecionar 

candidatos com diferenças mínimas entre si. 

Quando se compara as seleções de ambos os métodos, de uma forma macro, 

nota-se que mesmo tendo resultados finais semelhantes, seja no 1º colocado ou a 

classe de materiais selecionada, eles ainda não possuem uma coerência em sua 
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totalidade de resultados, tomando como exemplo o cenário 2 que foi totalmente 

diferente ou observando as demais posições, já que em todos os cenários acabaram 

por sempre tendo resultados fora da normalidade, ou seja, selecionando sequencias 

diferentes das selecionadas pelo TOPSIS, vide Tabela 27. 

Ao investigar no detalhe e focar na liga Ti-15Mo, pode-se fazer algumas 

considerações. Primeiramente a respeito do custo quando comparada a liga de Nb, 

questionamento levantado na seção 3.2.2, esta liga realmente possui um valor mais 

baixo e em ambos os métodos ela foi uma alternativa classificada em melhor posição 

do que a liga de Nb. Mas mesmo ela possuindo um valor mais baixo que outras ligas 

de Ti e/ou outras ligas utilizadas no mercado ela acaba sendo ofuscada pela liga, 

também de Ti-β, Ti-12Mo-6Zr-2Fe que possui propriedades similares e um valor um 

pouco mais baixo.  

Outra consideração importante que deve ser destacada é a respeito da 

classificação que a liga Ti-15Mo obteve, que mesmo ela não protagonizando as 

primeiras posições ela sempre manteve um nível de qualidade, ou seja em 

praticamente todas as análises ela se manteve na mesma colocação. Este fato 

demonstra que ela possui uma constância em suas propriedades, diferentemente dos 

principais materiais que já são utilizados, que não possuem essa consistência já que 

são selecionados em um cenário, mas descartados em outro.  

Com estes resultados é possível inferir que a liga Ti-15Mo se mostra uma 

candidata forte e competitiva dentre as classes de materiais estudadas e realmente 

possui um potencial uso nestas aplicações avançadas, se mostrando promissora para 

um cenário voltado para a segurança do paciente, sendo inerte ao ambiente corrosivo 

e apresentando propriedades mecânicas aceitáveis, como por exemplo a resistência 

à fadiga. Certamente com a execução de estudos mais robustos de caracterização, 

estudos acerca de rotas de tratamentos térmicos com objetivo de controle da 

microestrutura e com a otimização das propriedades mecânicas, somando a estes 

estudos uma futura normalização do cenário econômico pós pandemia, conclui-se que 

esta liga poderá sim, futuramente, ser uma substituta viável como material de 

confecção de stents coronários.  
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base na análise desenvolvida e nos resultados do presente trabalho são 

sugeridas as seguintes abordagens de pesquisa para a realização de trabalhos 

futuros: 

- Reavaliar a sensibilidade do método RADAR testando-o tanto com materiais 

candidatos com valores de propriedades mais distantes entre si, quanto com materiais 

mais próximos.  

- Realizar um estudo matemático mais detalhado sobre a influência da utilização 

das propriedades de grau 2, e tentativa de elaboração de uma nova etapa matemática 

que envolvesse os limites mínimos provindos da aplicação, para assim tem um campo 

de utilização ampliado para o método. 

- Realizar novas ponderações para avaliação de novos cenários possíveis para 

esta seleção. 

- Realizar novos estudos do cenário econômico pós pandemia do COVID-19, 

coletando valores mais atuais de mercado para as ligas mais estudadas. 

- Incentivar o estudo metalúrgico da liga Ti-15Mo, pra uma melhor investigação 

e otimização de suas propriedades com objetivo dela se mostrar superior as outras 

ligas de Ti com microestrutura β, pois é uma liga comercial fato que facilitaria a 

produção dos stents em questão de fornecimento de matéria prima e valores de 

mercado.  
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