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INTRODUÇÃO: O transplante cardíaco exige dos profissionais de saúde competências com 

intervenção imediata, de forma organizada, objetiva e eficaz, de modo a reduzir as possíveis 

complicações, bem como aumentar a sobrevida dos pacientes. A simulação realística compreende 

ampliação de experiências reais, reproduzindo aspectos essenciais de um cenário clínico. OBJETIVO: 

Descrever a prática experimental com uso de simulador de peça anatômica coração-pulmão para 

treinamento de transplantação cardíaca. METODOLOGIA: Relato de experiência, realizado numa 

clínica de cardiologia em Fortaleza/CE, no mês de dezembro de 2017. Os participantes foram médicos 

e enfermeiras, que se inscreveram para o treinamento. O curso aplicou duas situações: aula teórica e 

momento prático. A aula teórica contemplou temas sobre: processo medicamentoso em transplante em 

situações de infecções, protocolos de fisioterapia e técnicas cirúrgicas, atualizadas, empregadas no 

procedimento do transplante cardíaco. E a prática se deu pela simulação de uma sala cirúrgica com o 

uso de duas mesas com a peça anatômica coração-pulmão de bovinos. RESULTADOS: Foi simulado 

um ambiente cirúrgico em uma sala da clínica, utilizando duas mesas com peças anatômicas de bloco 

de coração-pulmão modelo bovino, com o intuito dos alunos realizarem a retirada e preservação do 

coração para posterior transplante cardíaco ortotôpico. Logo após, essa mesma peça retirada serviria 

para empregar a técnica de implante cardíaco em outro bloco (simulação de tórax aberto), onde 

previamente se utilizou a cardiectomia do coração supostamente doente, mediante técnica bi-caval, 

unipulmonar. Os médicos aprenderam as técnicas nos simuladores, e as enfermeiras auxiliando o 

processo cirúrgico com o cuidado na sala cirúrgica. CONCLUSÃO: Conclui-se que a simulação de 

sala cirúrgica proporcionou conhecimentos teóricos, habilidades técnicas e atitudinais, bem como 

formação de profissionais críticos, reflexivos e preparados para a atuação real. 

Descritores: Educação Continuada; Simulação; Transplante de Coração; Procedimentos Cirúrgicos 

Cardiovasculares. 
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