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1. Resumo 

O implante de bombas de sangue como dispositivos de suporte circulatório 

temporário (DSCT) tem como objetivo prover suporte a vida de pacientes que 

precisam de um transplante cardíaco, mas que não resistiriam ao procedimento 

cirúrgico complexo. Deste modo, os DSCTs devem estabilizar a circulação 

sanguínea por aproximadamente 30 dias para a recuperação clínica do paciente, 

preparando-o para o transplante (NOSÉ, 2004).  

Neste trabalho o DSCT em desenvolvimento no Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia (IDPC) será avaliado em duas configurações: ápico-aórtica e átrio-

aórtica. Esta avaliação será realizada em um Simulador Híbrido (físico e 

computacional) do Sistema Cardiovascular (SHSC).  

O SHSC é uma ferramenta que possibilita simular diferentes condições de 

bombeamento (por exemplo, diversos graus de insuficiência cardíaca).   

2. Introdução 

O SHSC é uma ferramenta formada por uma seção física e uma numérica. A 

seção física contém: um reservatório (que simula o átrio esquerdo), uma câmara de 

bombeamento (que simula o ventrículo esquerdo), uma câmara de complacência 

(que simula a aorta) e uma resistência hidráulica (que simula a resistência sistêmica) 

(FONSECA, 2013).  

A parte numérica é modelada em computador em LabVIEW® 

(National Instruments, Austin, TX), representando a circulação pulmonar, ou seja: a 

veia cava, o átrio direito, o ventrículo direito, a artéria pulmonar, os pulmões e a veia 

pulmonar.  

A interface entre as seções numérica e física é feita por meio de sensores e 

atuadores que podem tanto ler, como enviar comandos ao SHSC.  

O DSCT é uma bomba centrífuga de sangue que é acionada por um sistema 

formado por um rotor, aletas, um mancal de alta durabilidade e imãs de ferrite, e que 

possibilitam ao dispositivo exercer sua função sem que haja a necessidade de 

rolamentos. (LEME, 2013).  



A configuração ápico-aórtica é realizada conectando a entrada do DSCT no 

ápice do ventrículo esquerdo e sua saída à aorta (para onde o sangue é 

direcionado). Na configuração átrio-aórtica, por outro lado, a entrada do DSCT é 

conectada ao átrio esquerdo e a saída na aorta. Ambas as configurações diminuem 

o trabalho cardíaco realizado pelo coração e, segundo (SUGA, 1996), os valores 

deste trabalho cardíaco podem ser obtidos por meio do cálculo da área do diagrama 

da pressão pelo volume (P x V) do coração. 

3. Objetivos 

Os objetivos deste trabalho são: verificar qual das configurações (ápico-

aórtica ou átrio-aórtica) do DSCT gera menor trabalho cardíaco; e verificar o 

comportamento da pressão intraventricular esquerda nas duas configurações de 

implante. 

4. Metodologia 

A escolha da configuração mais adequada de implante será tomada por meio 

da utilização do SHSC e de uma programação realizada no software LabVIEW® para 

realizar a medição (e cálculo) do trabalho cardíaco resultante. Deste modo, a 

programação que foi elaborada visa: construir o diagrama PxV (figura 1 e 2), realizar 

o cálculo da área do diagrama PxV que é o trabalho cardíaco, e realizar a conversão 

de unidades do trabalho resultante. 

5. Desenvolvimento  

Atualmente, estão sendo realizados testes no SHSC para a condição de 

bombeamento de um indivíduo saudável, com 75 bpm e pressão arterial fixada em 

120 por 80 mmHg, que são valores considerados normais segundo (Yu, Y. C.; 

GOLAPAKRISHNAN, 2009).  

6. Resultados Preliminares 

 Após a elaboração dos passos anteriores, os testes citados acima foram 

realizados e transferidos para o LabView®, gerando os gráficos e valores de trabalho 

cardíaco visualizados abaixo, figuras 1 e 2.  

Estes resultados preliminares estão de acordo com o observado em literatura 

(FONSECA, 2013).    



                      

Figura 1. Valor do trabalho cardíaco do VE:                        Figura 2: Valor do trabalho cardíaco do VD:                                

1,37 J (ou10244,9 mmHg*mL).                                           0,09 J (ou 672,403 mmHg*mL). 
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