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Resumo: Uma bomba de sangue centrífuga descartável está sendo desenvolvida 

para ser utilizada com ou sem oxigenador de sangue, denominado Dispositivo de 

Suporte Circulatório Temporário (DSCT). O desenvolvimento de bombas de sangue 

precisa ser baseado em um bom desempenho hidrodinâmico aliado a um baixo 

traumatismo celular sanguíneo (hemólise). O dimensionamento e desenvolvimento 

de modelos 3D computacionais possibilitou a construção de protótipos por 

impressão 3D e permitirá a realização de estudos “In Vitro”, para identificação e 

correção de possíveis problemas de funcionamento.  

 

1. Introdução 

A aplicação de bombas de sangue que auxiliem o trabalho do coração em 

pacientes com insuficiência cardíaca é de grande importância no Brasil e no mundo. 

Estas bombas devem possuir características adequadas de bombeamento, evitando 

traumas às células do sangue. 

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) criou em 2009 o “Centro de 

Engenharia em Assistência Circulatória” (CEAC), constituído por laboratórios 

especializados no estudo e desenvolvimento de dispositivos como: Coração Artificial, 

Bomba Centrífuga Implantável, Bomba Centrífuga Apico-Aórtica e Bomba para 

Circulação Extracorpórea (Spiral Pump®). Em 2012, iniciou-se um projeto de 

pesquisa e desenvolvimento de uma bomba de sangue para uso temporário, 

denominada Dispositivo de Suporte Circulatório Temporário (DSCT) que pode ser 

utilizado como Circulação Extracorpórea com Oxigenador de Membrana (ECMO) ou 

como Suporte Circulatório Temporário (SCT) sem oxigenador, como ponte para 

recuperação e/ou ponte para decisão em pacientes cardíacos graves (Leme, 2013). 

 

2. Objetivos 

Realizar uma modelagem tridimensional do DSCT com diferentes configurações 

de rotores e realizar ensaios de desempenho hidrodinâmicos dos protótipos para 

obtenção de curvas pressão versus fluxo para diferentes rotações (1000 a 3000 

rpm). 

 

3. Metodologia 

Para alcançar os objetivos deste projeto a metodologia foi dividida em quatro 

etapas: 



 

a) Modelagem Tridimensional 

Modelos tridimensionais de um objeto podem ser obtidos por meio de diferentes 

programas computacionais ou “softwares”, onde cada um possui seu modo de 

representação de superfícies e volumes. Neste projeto, o objeto a ser representado 

foi desenvolvido utilizando os comandos do software Creo Parametric 2.0 (PTC, Las 

Vegas, EUA); 

b) Impressão 3D 

Esses modelos computacionais foram construídos utilizando a tecnologia de 

prototipagem rápida ou impressão 3D, Polyjet™ (Connex® 350, Objet Geometrics 

Ltd, Israel) que está disponível no IDPC; 

c) Construção de Protótipos Físicos 

Após definidas as geometrias da bomba os dos diferentes rotores, os protótipos 

físicos foram construídos e as bombas completas foram montadas para realização 

de ensaios em bancada (“In Vitro”) de desempenho hidrodinâmico;  

d) Ensaios “In Vitro” 

Esta etapa está em fase de execução. O objetivo destes ensaios é conhecer e 

comparar os desempenhos hidrodinâmicos dos diferentes modelos de DSCT, por 

meio do levantamento das curvas de diferença de pressão (mm Hg) x vazão (L/min) 

em diferentes rotações, comparando os resultados obtidos com outros modelos de 

bombas em desenvolvidas no IDPC (Bock, 2008). 

 

4. Desenvolvimento 

A modelagem computacional tridimensional do DSCT foi realizada com o 

desenvolvimento de três diferentes rotores. A impressão 3D dos modelos 

desenvolvidos foi realizada com a montagem e construção de protótipos físicos. 

As próximas etapas serão a realização de testes de desempenho hidrodinâmico e 

comparação dos resultados obtidos. 

 

5. Resultados Preliminares 

Foram realizadas a modelagens 3D de três diferentes rotores. Os rotores 

apresentaram variações no formato de suas aletas: um primeiro com aletas retas, m 

com aletas com pequena curvatura e um terceiro com aletas com grande curvatura, 

como mostra a Figura 1. A Figura 2 mostra os diferentes rotores após a impressão 



3D. A montagem dos protótipos foi feita, conforme mostrado na Figura 3, visando a 

realização dos testes de desempenho hidrodinâmico.  

 

  
Figura 1 – Modelos dos rotores (a) com aletas retas, (b) com aletas com pequena curvatura e (c) com 

aletas com grande curvatura. 

 

  

Figura 2 – Os rotores construídos por impressão 3D. 

 

 

Figura 3 – Protótipos da DSCT montado com os rotores. 
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