
 

 

INTRODUÇÃO  

A simulação possibilita o ensino e treino de técnicas de suporte de vida 

complexas sem riscos para o doente.  

Até ao momento, as únicas opções de treino no manuseamento de terapêuticas 

de depuração extra-renal contínua (TDEC) eram a aprendizagem directa em 

doentes submetidos a esta técnica ou mediante observação dos efeitos da 

manipulação do circuito não conectado ao doente. Por este motivo foi 

elaborado um simulador de TDEC, usado em cursos de simulação realizados 

para treino de equipas de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). 

 

OBJECTIVOS 
Analisar a performance e utilidade de um novo simulador que possibilita o 

controlo externo do dispositivo de TDEC, simulando “in situ” cenários que 

mimetizam condições de doentes tratados com TDEC 

   
MATERIAL E MÉTODOS  
Foi criado um dispositivo que, uma vez conectado ao aparelho de TDEC, 

permite o controlo em tempo real de todas as pressões de hemofiltração, de 

acordo com as condições clínicas e acções dos participantes.  

Foram simulados diversos cenários e complicações possíveis em doentes 

submetidos a estas técnicas e avaliada a performance deste dispositivo “in 

vitro”. 

 A satisfação dos participantes foi avaliada mediante a aplicação de um 

inquérito.  

CONCLUSÕES 
Este simulador permite uma simulação mais fidedigna dos cenários de TDEC, 

resolvendo o problema da interferência do instructor no cenário simulado. 

Este poderia melhorar as capacidades dos simuladores de alta fidelidade 

disponíveis e utilizar-se como uma ferramenta docente na formação de 

profissionais de saúde. 
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SIMULADOR TDEC   

 

Figura 1. Visão frontal do dispositivo simulador 100.  
Observam-se distintos conectores de entrada/saída na parte frontal 
(nº 102) e os potenciómetros reguladores de pressão na parte 
superior (nº104) 
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Figura 2. Visão superior do dispositivo simulador 100.  
Observam-se distintos potenciómetros reguladores de pressão 
(nº104). O simulador permite alterar pressões através de um sistema 
de rosca que oclui progressivamente o lúmen das linhas do circuito 
em distintos pontos (104). 
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Figura 3 e 4. Conexão do dispositivo simulador  ao monitor de DEC.  
Observa-se o dispositivo simulador 100 conectado a um monitor de 
depuração extrarrenal venovenosa contínua  300 comercial através de 
uma mangueira (nº302) con distintos cabos (nº304). 
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RESULTADOS 
• Foram realizados 4 cursos de TDEC de Maio de 2009 a Março de 2012 (3 anos) 

•. Incluídos 60 participantes, todos com experiência clínica prévia em UCIP  

 

feminino 
58% 

masculino 
42% 

Distribuição sexos  

• Realizados 32 cenários: 

• complicações relacionados com o cateter, 
• complicações relacionados com coagulação dos filtros  
• ajuste inadequado dos parâmetros de hemofiltração.  

 

• Nos cenários simulados, o dispositivo simulador permitiu, em tempo real, 

mudanças simples e rápidas nas pressões do monitor de TDEC e em resposta 

às atitudes tomadas pelos participantes para a sua resolução. 

• Não foram registradas intercorrências relacionadas com disfunção do 

dispositivo. 

• Os participantes consideraram-no muito útil como ferramenta de 

aprendizagem activa, permitindo uma gestão realista das condições clínicas 

simuladas, com potencial impacto sobre a sua futura prática diária. 

• Os instructores consideraram-no fácil de manusear e realista. 

 

pediatras 
50% 

internos de 
pediatria 

25% 

anestesistas 
15% 

Intensivistas 
adultos 

5% 

nefrologistas  
5% 

Distribuição grupos participantes 

• O simulador inventado consiste num sistema de control remoto de das 

pressões geradas no circuito de um sistema de DEC, permitindo alterar as 

pressões do monitor sem que os alunos vejam que os parâmetros estão a 

ser manipulados. O monitor avisa o erro, como se estivesse conectado a 

um paciente a que lhe sucede um evento clínico.  

• O simulador altera de forma independente a pressão de entrada, 

pressão de retorno, e pressão de ultrafiltrado e secundariamente a 

pressão de caída do filtro e transmembranar.  

O conjunto (dispositivo + hemofiltro) pode conectar-se por sua vez a um 

manequím de simulação avançada. 
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