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INTRODUÇÃO: A Simulação Clínica (SC) é instrumento em fases diferentes do
aprendizado, servindo ao graduando iniciante e à manutenção de competências ótimas
em equipes de alta performance. Para aproveitar campo de estágio crítico é necessário
que o aluno tenha adquirido habilidades técnicas e comportamentais mínimas. Para
máximo aprendizado, o indivíduo competente deve ser apto a ensinar. OBJETIVO:
apresentar parceria estabelecida entre o serviço SAMU/SIATE de Maringá e o curso de
Medicina da UniCesumar através do Laboratório de Simulação Clínica de Habilidades
(SimuLab). RELATO E RESULTADOS: Alunos do 6o ano passam 6 semanas no estágio
de Urgência cuja principal campo é o SAMU/SIATE. Cada aluno realiza 90h de estágio
(15 plantões de 6h cada) atuando em USAs, VIRs e ambientes de telemedicina. Em
contrapartida o SAMU/SIATE está no SimuLab para treinamento semanais, usando
recursos básicos e salas avançadas equipadas com o sistema SimViewTM Mobile para
treinamento de suas equipes. Antes de estagiar no 6o ano, os alunos passam por currículo
de treinamento contínuo durante o 5o ano. Parte dos docentes deste currículo é da equipe
SAMU/SIATE. Ao mesmo tempo, são os mesmos profissionais envolvidos na educação
continuado do SAMU/SIATE, inseridos no SimuLab UniCesumar, familiarizados e
competentes na SC. Atividades realizadas pelos alunos da UniCesumar no SAMU/SIATE
contemplam ainda ações educativas. Projeto SAMUZINHO, onde profissionais do SAMU
orientam e treinam alunos do ensino fundamental, aproximando crianças ao suporte
básico de vida, comportamentos preventivos e na instrução contra o trote. Periodicamente
o SAMU promove o RCP Day com ações educativas ao público em geral. Nesta
intervenção alunos da UniCesumar atuam junto ao SAMU e os manequins de habilidades
Laerdal são deslocados do SimuLab UniCesumar para o local da intervenção. Desta
forma o aluno disponibiliza seu conhecimento já adquirido para o treinamento de leigos
sob supervisão e apoio direto de profissionais do SAMU/SIATE utilizando as mesmas
técnicas da SC. Essa experiência tem contribuído para estreitar o vínculo em equipe de
alta performance e alunos de graduação, além de permitir ao aluno experiência única e
relevantes em sua formação médica. CONCLUSÃO: A parceira SAMU/SIATE e SimuLab
UniCesumar possibilita ao aluno experimentar serviço diferenciado, transmitir seu
conhecimento para solidifica-lo e utiliza a SC para treinamento, contribuindo à
manutenção de competências das equipes SAMU/SIATE.
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