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INTRODUÇÃO: A educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária
à existência e ao funcionamento de toda a sociedade. Diante dos grandes desafios no processo
metodológico do ensinar é que se busca por estratégias dinâmicas com o uso de metodologias ativas. A
simulação realística (SR) faz parte de uma nova possibilidade de ensino que engloba não somente as
habilidades técnicas, mas o gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe, raciocínio clínico
em situações críticas ou que possam provocar prejuízos ao paciente real. OBJETIVO: Relatar a
experiência de educandos de um curso de imersão em urgências clínicas, realizado em março de 2018,
utilizando como estratégia educacional a simulação realística. METODOLOGIA: Trata-se de um relato
de experiência de uma aplicação de curso realizado pelo Núcleo de Educação Permanente do Serviço
Móvel de Urgência – SAMU 192 Fortaleza (Ceará/Brasil), composta por médicos, enfermeiros,
recepcionistas, nutricionista e técnico de enfermagem. Foram dois encontros, um de atendimento em
sala com abordagem de casos clínicos em simuladores de média complexidade, e outro utilizando o
método de simulação realística com ambulância do SAMU, utilizando alunos como atores para
discriminar situações-problema.. RESULTADOS: Os educandos relataram ansiedade previamente à
entrada, devido ao desconhecimento do que encontrariam no cenário. Foi mencionada ainda satisfação
relativa à sensação de maior privacidade na assistência ao caso, com menor interferência externa,
comparada às práticas tradicionais. CONCLUSÃO: O uso da simulação realística mostrou-se como uma
metodologia ativa inovadora. O atendimento em ambiente controlado/reservado somado a possibilidade
de avaliação do atendimento pelos pares demonstrou alta aceitabilidade por parte dos participantes,
sendo promissora sua utilização em práticas de aprendizagem.
Descritores: Educação Continuada; Simulação; Medicina de Emergência.
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