
Resumo 
As primeiras 24 horas de vida são particularmente precárias dado que o recém-
nascido faz a transição da vida intra-uterina para a extra-uterina. Durante este crítico 
período, um exame completo é essencial para identificar potenciais problemas e 
iniciar possíveis intervenções. Simuladores realistas para o treino dos cuidados 
intensivos neonatais, mesmo que em situações raras, permitem o ensino do 
diagnóstico e aptidões terapêuticas, sem risco para os pacientes reais. O nosso 
trabalho encaixa-se no objectivo geral de desenhar um simulador neonatal (à escala 
real) baseado em modelos. A audiência alvo deste simulador consiste em residentes 
de pediatria que estejam a especializar-se em cuidados intensivos neonatais. O 
objectivo especifico deste estudo é desenhar uma das mais importantes 
componentes do engenho de simulação: Um modelo matemático para a simulação 
educativa do sistema cardiovascular neonatal. Tal modelo poderá também ser usado 
para o treino baseado em computadores dos cuidados intensivos neonatais. Nós 
cuidadosamente descrevemos e analisamos a pato-fisiologia neonatal e quais as 
tarefas médicas na unidade de cuidados intensivos. Desta análise, derivamos os 
requisitos do modelo cardiovascular. Dados-alvo para o sistema cardiovascular de 
um recém-nascido normal foram recolhidos. Também apresentamos os dados-alvo 
para várias doenças congenitais. O modelo proposto consiste numa combinação e 
adaptação original de modelos publicados para 1. O modelo cardiovascular do 
adulto sem controlo, 2. O modelo para o baroreflexo adulto, e 3. O comportamento 
contráctil do coração fetal. Um conjunto completo de parâmetros representando um 
recém-nascido de 5 dias foi derivado. Este modelo foi depois estendido de forma a 
incorporar as seguintes patologias: Canal arterial persistente, tetralogia de Fallot, 
coarctação complexa da aorta, transposição das grandes artérias. A primeira 
extensão foi parcialmente baseada num modelo publicado para o feto. Os resultados 
de simulação demonstram que o modelo proposto tem sinais basais realistas, 
fornece uma simulação realista das patologias incorporadas, e responde 
apropriadamente a diferentes níveis de hemorragia. Mesmo sendo de baixa ordem, o 
modelo incorpora as estruturas relevantes da anatomia e da fisiologia. Baseado 
nesta propriedade do modelo, demonstramos que as estruturas a adicionar e a 
estimação dos parâmetros, necessários para a simulação das várias doenças 
congénitas, foi directa. 
 
Abstract 
The first 24 hours of life are particularly precarious as the infant makes the transition 
from intrauterine to extrauterine life. During this critical period, a thorough 
examination is essential to identify potential problems and institute early 
interventions. Realistic simulator-based training in neonatal acute care allows 
teaching diagnostic and therapeutic skills, even for rare events, without risks to real 
patients. Our work fits into the general goal of the design of a full-scale model driven 
neonatal simulator. The initially envisioned target audience for such a simulator 
consists of residents in pediatric medicine that are specializing in neonatal intensive 
care. The specific purpose of this study is the design of an important component of 
the simulation engine: A mathematical model for educational simulation of the 
neonatal cardiovascular system. Such a model can also serve as the simulation 
engine for a screen based trainer for neonatal acute care. We carefully describe and 
analyze neonatal pathophysiology and the medical tasks in neonatal acute care. 



From these analyses we derive the requirements for the cardiovascular model. 
Target data for the normal neonatal cardiovascular system was gathered. We also 
give target data for a number of congenital heart diseases. The proposed model 
consists of an original combination and adaptation of published models for 1. The 
adult uncontrolled cardiovascular system and 2. The adult baroreflex, and 3. The 
contractile behavior of the fetal heart. A complete parameter set representing a 5 
days old neonate is derived. This model is then extended to incorporate the following 
pathologies: Patent ductus arteriosus, tetralogy of Fallot, complex coarctation of the 
aorta, and transposition of the great arteries. The first extension is partially based on 
a published model for the fetus. The simulation results demonstrate that the 
proposed model has realistic baseline vital signs, provides a realistic simulation of the 
incorporated pathologies, and responds in a realistic fashion to different levels of 
acute hemorrhage. While being of a relatively low order, the model incorporates 
anatomically and physiologically relevant structures and processes. Relying on this 
feature of the model, we demonstrated that the structural additions and parameter 
estimation, necessary for the simulation of various congenital heart diseases, were 
straightforward. 


