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INTRODUÇÃO: Um centro de simulação realística pertencente à Rede de Hospitais 

São Camilo, localizado na cidade de São Paulo-Brasil, valoriza a promoção à saúde 

realizando atividades educativas à comunidade, visando o atendimento de agravos à 

saúde em situações que exigem ações imediatas e que podem ser realizadas pelo leigo. 

Para tanto, utiliza a metodologia ativa de simulação, reproduzindo cenários e situações 

do cotidiano. OBJETIVO: Relatar a satisfação dos participantes nos treinamentos com 

o uso da simulação. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo quantitativo realizado 

em uma Hospital Particular de São Paulo, em Janeiro de 2018 á fevereiro de 2018. Os 

participantes foram alunos de auxiliar e técnicos de enfermagem. RESULTADOS: 

Foram 17 participantes e, cada treinamento abordava os seguintes temas – atendimento 

a parada cardiorrespiratória, escala de sobrevivência (Basic Suport of Life), ventilação 

não invasiva e invasiva e conhecimentos básicos de eletrocardiograma e ritmos de PCR. 

Os treinamentos contemplaram abordagem teórica sobre as diretrizes do atendimento 

nestas situações, seguida de prática das habilidades em simuladores, como compressões 

torácicas, uso do desfibrilador externo automático. A maioria 100% opinou como sendo 

excelente treinamento envolvendo este tipo de estratégia. CONCLUSÕES: Pôde-se 

observar que os participantes demonstram satisfação em participar de treinamentos 

envolvendo o uso da simulação, pela possibilidade de treinamentos de cenários e 

situações do cotidiano. Também, por se tratar de uma experiência de aprendizado 

significativa, pode contribuir para ações de atendimento em situações reais, caso estas 

venham ocorrer.  
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