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Resumo: O estudo principal neste trabalho é 

desenvolver em LabVIEW (National Instruments, 

Corp.) uma ferramenta numérica correspondendo à 

seção física que simula o lado esquerdo do coração no 

simulador de testes in vitro de Dispositivos de 

Assistência Ventricular (DAV) [2] em desenvolvimento 

no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) em 

São Paulo–SP.  

 

1. Introdução 
O projeto visa implementar numericamente em 

LabVIEW®, a seção física do simulador híbrido 

desenvolvido por [2], de modo a subsidiar a proposta de 

futuras alterações e aperfeiçoamento dessa seção. Esta 

ação não tem o objetivo de substituir a seção física por 

outra numérica, o que tornaria o simulador híbrido uma 

ferramenta computacional pura, porém auxiliar no 

estudo do dimensionamento ótimo e a evolução desta 

seção.  

 

2. Metodologia 
 No trabalho de [1] há um modelamento do ventrículo 

esquerdo para o coração artificial auxiliar. Embora 

desenvolvido numa ferramenta PSPICE®, diferente da 

utilizada na nossa proposta e não modelado para o 

simulador híbrido, utilizamos esse modelamento como 

ponto de partida. O desafio não mais seria a modelagem 

ventricular feito do “zero”, mas sim a adaptação ou 

“tradução” do modelamento já feito em análogo-elétrico 

no PSPICE® pelo referido autor para a linguagem de 

programação LabVIEW®, assim como a aplicação de tal 

modelo à seção física do sistema híbrido, e não mais ao 

coração artificial auxiliar.  
 

3. Resultados 
 O resultado obtido foi um sistema em LabVIEW® que 

representa o modelamento feito por [1] do coração 

artificial auxiliar. A análise dos resultados demonstra 

que o sistema (figura 1) responde adequadamente a um 

determinado conjunto de dados, no entanto não forneceu 

a resposta esperada para os valores de Pressão na Aorta 

(figura 2). Diante disso, concluímos que devemos 

modelar o nosso sistema alvo como uma caixa preta. Tal 

modelamento é complexo, pois o simulador não possui 

as equações relacionais para o modelamento feito a 

partir do levantamento de função de transferência para 

retratar fielmente o sistema. A técnica e a metodologia 

para tal serão decididas em futuros trabalhos, caso 

contrário, extrapolaríamos o cronograma desta IC. 

 

 
Figura 1 – VI que descreve o coração artificial auxiliar 

 

 

 
Figura 2 – Resultado do Fluxo e da Pressão na Aorta  
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