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• Função: o manequim pode ser utilizado para treinamento 
de manobras de reanimação cardiopulmonar em pré-esco-
lares e escolares. 
• Quantidade:  12 manequins

• Função: Manequim de intubação para recém nascido com 
anatomia realística para o ensino e prática de entubação 
com as seguintes características: 
- anatomia realística da língua, orofaringe, epiglote, laringe, 
cordas vocais e traquéia, 
- possibilidade de verificação do posicionamento correto 
do tubo através da prática de teste de insuflação, 
- superfície externa simulando pele delicada e característi-
cas realísticas de um recém nascido.
• Quantidade: 2 manequins 

1 - Little Junior 

2 - Manequim de intubação recém-nascido
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• Funções:  
1. Observação de pupila. 
2. Cuidados de cavidade oral.
3.Manejo de vias aéreas. 
4. Intubação oral, nasal e traqueal.
5. Punção venosa, injeção e transfusão no membro supe-
rior.
6. Injeção intramuscular no deltóide, vasto lateral e nádegas
7. Enema
8. Cateter uretral
9. Treinamento de RCP: suporte para vias aéreas, por exem-
plo: monitoração eletrônica de abertura de vias aéreas, 
tempos de compressão, freqüência, sítio anatômico e 
profundidade, avaliação automática da respiração artificial 
e compressão torácica. 
• Quantidade: 2 manequins 

• Função: treinamento da realização do exame físico.
• Quantidade: 2 manequins 

3 - Manequim para assistência de enfermagem 
e reanimação cardiopulmonar

4 - Manequim para exame físico de recém 
nascido masculino
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• Função: treinamento da realização do exame físico.
• Quantidade: 2 manequins

• Função: dispositivo para oxigenoterapia.
• Quantidade: 3, sendo 1 pequeno e 2 médios.

5 - Manequim para exame físico de recém 
nascido feminino

6 - Hood – concentrador de oxigênio
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