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COL 1409-B – BONECO BEBÊ RESCEM NASCIDO 
AVANÇADO COM FONTANELA 

  

  

Este modelo demonstra as fontanelas (moleira) realistas, com espaço macio 
e que separam os ossos do crânio nos recém-nascidos. Mostra também a 
sutura coronal e parietal. Além disso, é possível colocar sondas gástricas 
nasais e orais, além de ensinar as técnicas de medição de temperatura retal, 
banho, amamentação, lavagem, etc. Modelo com peso real de um bebê de 
55cm e disponível somente na versão feminina. 

1. Bebê realista com o peso real em torno de 2150g.  
2. Fontanelas realistas, sutura coronal e sutura parietal. 
3. Colocação de sondas gástricas nasais e orais.4. Medição da temperatura 
retal. 
5. Simulação de banho, lactação, administração enema. 
6. Trocar fraldas ou substituição de roupas. 
7. Em versão feminina bebê. 
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O bebê nasce com seis pequenas aberturas (duas superiores e quatro 
laterais), mas a localizada na parte de cima e à frente da cabeça é mais 
perceptível (veja imagem abaixo). Sua função é permitir que o cérebro 
continue crescendo.   

 

Quando o bebê nasce, os ossos do crânio ainda não estão totalmente 
unidos. Há uma pequena abertura entre eles, chamada sutura. Na região 
onde quatro ossos se encontram, existe um espaço que é preenchido por 
uma membrana. São as fontanelas, popularmente chamadas de moleiras. Se 
não existissem suturas e aberturas e o crânio fechasse, não haveria espaço 
para o cérebro continuar crescendo. 

Até por volta de uma ano e três meses, as fontanelas (como são chamadas 
as moleiras) fecham-se, pois partículas de cálcio se depositam sobre a 
membrana formando osso. As fissuras se unem entre dois e dois anos e 
meio. 

Há casos em que a moleira e as suturas fecham-se precocemente, 
impedindo que o cérebro cresça. É preciso, então, abrir novamente o orifício 
por meio de uma cirurgia. Alguns exames podem mostrar também que está 
ocorrendo uma abertura dessas estruturas, indicando que o cérebro está 
crescendo além do normal. Os pediatras podem ainda identificar outras 
doenças, como meningite e desidratação, observando se a moleira superior 
(na parte da frente da cabeça) está baixa ou alta. 

 

 

Embalagem: Caixa de Papelão 
Peso: 7,5Kg 
Medida: 54x21x14cm   
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