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(57) Resumo: MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO
REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE DIFICULDADES, instrumento de treinamento médico, para proficiência da técnica de acesso
venoso central, com característica inédita, constituído de console no formado de corpo anatômico produzido em elastómero
termoplástico (1), auto regenerável, em dimensões pediátricas, no interior montados os circuitos de tubulações (2) com líquido
circulante (3) capaz de transmitir onda acústica (gerando imagens ultrassonográficas color-doppler), reservatório (4) e
componentes eletrônico(4). O elastómero termoplástico (1) permite visualização da movimentação da agulha durante a
perfuração do material, em tempo real com uso de utrasonografia, até sua inserção nas tubulações (2), o líquido circulante (3)
nas tubulações (2), que estão no interior do termoplástico, transmite ondas ao aparelho de ultrassom gerando imagens coloradas
simulando fluxo sanguíneo arterial (fluxo trifásico vermelho) e venoso (fluxo contínuo azul) a depender do sentido e pressão do
líquido proporcionado pelos componentes eletrônicos (4). O sistema de tubulações (2) permite também a simulação de níveis
diferentes de dificuldades (estenose de 50% a 70% dos vasos pela alteração do diâmetro dos tubos, obstrução e tortuosidades)
que os profissionais podem lidar ao realizar a técnica de acesso venoso central guiado por ultrassom.



1/5 

 

“MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE 

DIFICULDADES” 

[001] O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se ao 

“MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE 

DIFICULDADES”, que fora desenvolvido para melhorar o treinamento de 

profissionais na técnica de punção venosa central guiada por ultrassom em 

dimensões pediátricas. A presente inovação é dotada de um sistema de 

tubulação que permite o fluxo de líquidos de cores vermelha e azul detectável 

com uso de ultrassonografia com doppler colorido, para simular, 

respectivamente, as artérias e veias do indivíduo com suas respectivas ondas 

de fluxo trifásica e monofásica, bem como um tecido elastômero termoplástico 

na região cervical para simular o local do acesso com maior verossimilhança e 

moldes diferentes de vasos a fim de apresentar diferentes situações  

(níveis) de dificuldade. 

[002] O campo de aplicação deste pedido de patente é os dos manequins 

para treinamento de profissionais para realização da técnica de acesso 

venoso central em crianças ecoquiado, visto que há uma elevada taxa de 

insucessos e complicações nas primeiras punções em grupos pediátricos 

quando não são ecoquiados. 

[003] Em pesquisas realizadas nas bases de patentes, identificamos o 

processo PI 1014268-1, intitulado “CONJUNTO DE APRENDIZAGEM E 

SIMULADOR DE DORSO INFANTIL PARA A APRENDIZAGEM DO ATO DA 

CINESIOTERAPIA RESPIRATÓRIA”, que, apesar de ser voltado a 

simulações em dimensões pediátricas, não apresenta como objetivo o acesso 

venoso central.  
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[004] Foi encontrado também o processo CN201378384, na base europeia 

ESPACENET, intitulado “SIMULADOR DE CANULAÇÃO VENOSA 

CENTRAL”, o qual simula a técnica do acesso venoso central, mas em 

dimensões adultas e não é ecoguiada.  

[004] Como se pode verificar, a existência de manequins para simulação de 

procedimentos é conhecida, porém observa-se a ausência de manequins que 

possibilitem o treinamento do acesso venoso central em dimensões 

pediátricas, ecoguiado, com fluxo realístico, com diferentes níveis de 

dificuldade, o que explicita a inovação sugerida por este pedido de patente. 

[005] Portanto, diante dessas dificuldades encontradas, os inventores 

desenvolveram o “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE 

ACESSO VENOSO CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E 

SIMULAÇÃO DE DIFICULDADES”, um instrumento que permite o 

treinamento da prática da técnica do acesso venoso central em dimensões 

pediátrica e possui as seguintes vantagens: a) apresenta visualização 

realística dos fluxos arterial e venoso por meio da técnica de ECOGRAFIA 

DOPPLER COLORIDA; b) possui diferentes moldes para vasos a fim de 

simular situações complicadas, como tortuosidades, estenose de 50% a 70; c) 

o treinamento pode ser feito tanto em modo B, como em modo colorido com 

doppler e ultrassom; d) o manequim apresenta dimensões pediátricas, o que 

confere vantagens em relação a outros instrumentos para treinamento de 

punção venosa existentes; e) simulam-se também dificuldades relativas à 

obstrução e ao falso trajeto,  permitindo que o profissional de saúde se 

prepare para distintas situações que podem ocorrer durante a punção venosa 

na prática. 

[006] Para melhor compreensão do “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA 

SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO 

REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE DIFICULDADES”, é feita a seguir uma 
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descrição detalhada do mesma, fazendo-se referências aos desenhos 

anexos, onde: 

 

Figura 1 - É uma vista do console, que apresenta a função de 

simular o tronco humano e cobrir os componentes internos; 

Figura 2 - É uma vista da cabeça, que simula a cabeça humana 

para suporte ao pescoço; 

Figura 3 - É uma vista do móvel, que dá suporte aos 

componentes internos; 

Figura 4 - É uma vista da tampa, que recobre o móvel; 

Figura 5 - É uma vista das dobradiças, que permitem a 

movimentação angular do console; 

Figura 6 - É uma vista do conector de energia, que conecta o 

aparelho à rede elétrica; 

Figura 7 - É uma vista da bomba, que movimenta o fluido pela 

tubulação; 

Figura 8 - É uma vista do reservatório de armazenamento do 

fluido; 

Figura 9 - É uma vista da moldura do reservatório; 

Figura 10 - É uma vista do regulador de pressão do fluido que se 

movimenta pela tubulação; 

Figura 11 - É uma vista dos tubos; 

Figura 12 - É uma vista do pescoço; 

Figura 13 - É uma vista do aparelho de conexão entre os tubos e 

o pescoço; 

 

[007] Conforme se pode observar, o “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA 

SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO 
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REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE DIFICULDADES” apresenta um móvel (3), 

onde se encaixam os componentes internos: reservatório (8), tubos (11), 

bomba (7) e regulador de pressão (10). O manequim é formado também por 

uma cabeça (2), que simula a cabeça humana em dimensões pediátricas e o 

pescoço (12). 

[008] O console e a cabeça são compostos por polímero reforçado com fibra 

de vidro e acabamento com pintura automotiva de cor branca. O console é 

movido por dobradiças feitas com aço galvanizado. 

[009] O móvel é fabricado em chapas de compensado com acabamento de 

pintura automotiva de cor preta. A tampa é fabricada pelo mesmo material e 

possui uma das faces com carpete resinado na cor preta. 

[010] A manutenção do fluxo realístico depende da bomba hidráulica, 

fabricada em plástico, do regulador de pressão, fabricado em plástico ABS e 

do conector de energia, que possui uma entrada de energia 110 V ou 220 V e 

é fabricado em plástico e condutores elétricos.  

[011] Os tubos de plástico possuem diâmetro de 5 a 7 mm e se ligam ao 

pescoço, feito em elastómero termoplástico, por meio de uma estrutura de 

plástico conectora. O fluido que circula na tubulação é reservado em 

reservatórios cilíndricos de plástico. 

[012] Moldes de dificuldades dos vasos são espaços no formato de cilíndros 

que variam de 5 a 7 mm de diâmetro, confeccionados no interior do bloco de 

termoplástico adaptável ao pescoço. O espaço apresentará diâmetro inicial de 

5 a 7 mm e após 2 cm da extensão reduzirá o espaço de 50% a 70% a 

depender do grau de dificuldade (estenose) planejada, sendo cada redução 

um bloco separado. Há também um bloco de termoplástico em que o espaço 

referido assim em vez de um trajeto retilíneo, apresentará tortuosidades ou o 

espaço será em determinado ponto ocluído, constituindo também situações 

de dificuldades. 
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[013] Por fim, certos de que o presente pedido atende aos requisitos de 

patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente para 

“MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE 

DIFICULDADES”. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO 

DE DIFICULDADES”, um instrumento de simulação CARACTERIZADO 

POR possuir dimensões pediátricas, com cabeça (2), tronco (1) e 

pescoço (12), o qual é feito por tecido semelhante à pele humana, bem 

como um sistema interno de tubos (11) e reservatórios (8), por onde há 

passagem dos fluidos realísticos e identificados por aparelho de 

ultrassom. 

2. “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO 

DE DIFICULDADES”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO 

POR possuir pescoço (12) formado por tecido termoplástico, em que há 

dois blocos desse elastómero com conexão (13) com espaços para 

tubos (11) de diâmetros de 5 a 7 mm, em prol de simular vaso humano 

normal, ou com estenose de 50% a 70% dos vasos ou bloco com trajeto 

não retilíneo (com tortuosidades) ou obstrução, sendo todos os blocos 

removíveis para troca. 

3. “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO 

DE DIFICULDADES”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO 

POR permitir o acompanhamento do treinamento da técnica por 

visualização do fluxo interno por ecografia doppler colorido, permitindo 

uma simulação ecoguiada em tempo real. 

4. “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO 

DE DIFICULDADES”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO 

POR possuir um sistema de tubulação interno, em que o fluido contínuo 
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é garantido pelo regulador de pressão (10) e bomba hidráulica (7), cujo 

funcionamento é depende de energia elétrica fornecida por conector (6) 

com entrada de 110V e 220V. 

5. “MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO 

DE DIFICULDADES”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO 

POR fluxos em sentidos opostos no sistema de tubos (11) sendo um 

tubo com fluxo no sentido tronco-pescoço simulando fluxo artérial, visível 

a ecografia doppler colorido com formação de onda ecográfica em três 

fases, pulsátil, e outro tubo paralelo ao primeiro tubo com fluxo no 

sentido pescoço-tronco simulando fluxo venoso, visível a ecografia 

doppler colorido com formação de onda  ecográfica monofásica, 

continua, não pulsátil. 
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FIGURA 13 
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RESUMO 

“MANEQUIM PEDIÁTRICO PARA SIMULAÇÃO DE ACESSO VENOSO 

CENTRAL ECOGUIADO COM FLUIDO REALÍSTICO E SIMULAÇÃO DE 

DIFICULDADES”, instrumento de treinamento médico, para proficiência da 

técnica de acesso venoso central, com característica inédita, constituído de 

console no formado de corpo anatômico produzido em elastómero 

termoplástico (1), auto regenerável, em dimensões pediátricas, no interior 

montados os circuitos de tubulações (2) com líquido circulante (3)  capaz de 

transmitir onda acústica (gerando imagens ultrassonográficas color-doppler), 

reservatório (4) e componentes eletrônico(4). O elastómero termoplástico (1) 

permite visualização da movimentação da agulha durante a perfuração do 

material, em tempo real com uso de utrasonografia, até sua inserção nas 

tubulações (2), o líquido circulante (3) nas tubulações (2), que estão no interior 

do termoplástico, transmite ondas ao aparelho de ultrassom gerando imagens 

coloradas simulando fluxo sanguíneo arterial (fluxo trifásico vermelho) e venoso 

(fluxo contínuo azul) a depender do sentido e pressão do líquido proporcionado 

pelos componentes eletrônicos (4). O sistema de tubulações (2) permite 

também a simulação de níveis diferentes de dificuldades (estenose de 50% a 

70% dos vasos pela alteração do diâmetro dos tubos, obstrução e 

tortuosidades) que os profissionais podem lidar ao realizar a técnica de acesso 

venoso central guiado por ultrassom.  
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