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CONCLUSÃO

Pode-se concluir que é possível o desenvolvimento de um

manequim sustentável, como evidenciado nas figuras acima

e que o mesmo permite o treinamento para o suporte básico

de vida. Um próximo passo será a comparação do mesmo

com manequins tradicionais.

.
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INTRODUÇÃO

O atendimento a parada cardiorrespiratória (PCR) não está restrito

apenas aos hospitais, mas hoje é uma realidade no meio externo. É

necessário que haja eficácia e eficiência no atendimento ao suporte

básico de vida para que o indivíduo não chegue ao óbito. Os

dispositivos para treinamento existentes no mercado são práticos,

mas são confeccionados de material plástico ou borracha. A

sustentabilidade ecológica é a base que nos mantém vivos no

planeta Terra, isto significa que precisamos preservar os recursos

naturais. A reciclagem pode ser considerada umas das mais

importantes bases do desenvolvimento sustentável.

OBJETIVO

Desenvolver um manequim para treinamento de RCR a partir de um

pneu usado.

MATERIAL E MÉTODOS

A construção do protótipo se baseou nos modelos encontrados no

mercado. Para o 1º protótipo foi utilizado uma placa de madeira de

MDF de 40x60 cm com espessura de 5mm, um pneu aro 13, quatro

parafusos de 6 mm e 4 porcas garra. O pneu foi cortado em três

partes, sendo utilizada apenas uma parte, sendo realizado um corte

lateral para reduzir a resistência e fixado à placa nas laterais. Um 2º

protótipo foi construído em uma placa maior, 40x80 cm e com um

formato de uma cabeça. O protótipo final utilizou uma placa de

10mm, 50x90 cm com formato de cabeça e membros superiores.

RESULTADOS

Os modelos, como mostrados nas figuras a seguir, se mostraram

eficazes para a realização da massagem cardíaca externa. A rigidez

apresentada pelo pneu aparentemente parece ser um pouco superior

aos manequins utilizados para treinamento.

1º Protótipo 2º Protótipo
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