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INTRODUÇÃO: A simulação clínica (SC) é método ativo de ensino, aplicável à aquisição de 
competências, visitação de temas em múltiplas aproximações, vivências em crescentes de 
complexidade e somatória de objetivos. Por isso a SC é potente ferramenta nos currículos de 
escolas médicas. Serve ao ensino de habilidades técnicas, cognitivas e comportamentais, inserida 
desde a primeira prática de exame clínico até situações complexas como atendimento a múltiplas 
vítimas de desastres e entrevista familiar para captação de órgãos. SC é uma técnica que pode 
ser recheada ou não de tecnologia. Ambientes existente podem ser utilizados ou laboratório de SC 
criados à execução da técnica. OBJETIVO: apresentar a estrutura físico e recursos humanos 
atuais do SimuLab UniCesumar. RELATO E DISCUSSÃO: a 1a unidade do SimuLab foi o 1o 
laboratório de SC do interior do Paraná. Inaugurado em Mar/16, após reforma de 415m2. 
Composto por 2 salas de habilidades e 2 salas avançadas (SA) com vidro espelhado e sistema de 
áudio, além do SimViewMobile Laerdal para captação de vídeo. As SA são interligadas por 
ambiente de estoque e secretaria da equipe técnica e professores. São 11 professores (4 
enfermeiros, 1 GO, 1 anestesio, 1 intensivista clínico, 2 intensivistas ped, 2 cirurgiões) que atuam 
do 4o ao 6o ano. Nova SA foi inaugurada em abril/18. A 2a unidade iniciou atividades em abril/18. 
São 837m2 de reforma, onde há 1 UBS simulada com recepção, 6 consultórios e suas salas de 
observação, 2 salas de reuniões com observação, 1 sala de habilidade com câmera PTZ e ligada 
a 4 salas de observação direta. Também há 2 casas simuladas com suas salas de observação. 
Professores das disciplinas de habilidades (2 enfermeiros e 8 médicos) e interação comunitária 
(dentista, nutricionista, psicólogo, 13 enfermeiros e 6 médicos) atuam em aulas do 1o, 2o, 3o e 6o 
anos. Os ambientes são ligados a central técnica capaz de transmitir áudio/vídeo a qualquer 
ambiente da unidade ao vivo e armazenar/transmitir cenas de modo remoto via web. As unidades 
do SimuLab hoje estão fisicamente distantes e serão aproximadas em breve. Equipe técnica é 
composta por 4 profissionais em tempo integral (1 biomédico, 2 técnicos de enfermagem, 1 
técnico de áudio vídeo e redes). Há camarim, diretor de cena e atores amadores e profissionais, 
para ambas as unidades. Harvey, família Sim Laerdal e outros manequins compõem o arsenal. 
CONCLUSÃO: Embora recente o SimuLab UniCesumar é robusto, autuante e promissor à SC no 
Brasil.
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