
E sta poderia ser uma história real como tantas outras, 
mas trata-se de uma simulação, realizada no Laboratório 
de Habilidades Profissionais e Simulação Realística, da 

Faculdade Suprema, com estudantes, professores, monitores e 
atores treinados para realizarem a encenação e também com a 
utilização de peças e manequins.

Trata-se de um investimento de ponta com o que há de mais 
avançado neste tipo de treinamento, uso de manequins con-
trolados por computadores que simulam diferentes patologias 
e situações adversas como se o estudante estivesse em um 
cenário real. Ele pode criar, avaliar, analisar, aplicar, enten-
der, relembrar e corrigir as situações vivenciadas e gravadas 
durante o treinamento, o que pode ser repetido inúmeras ve-
zes, assim como desenvolver habilidades de comunicação ver-
bal e não verbal para a interação com os diversos atores pro-
fissionais, tais como: comunicação em equipe, com pacientes, 
familiares e comunidade. Integra recursos educacionais de 
diversas áreas do conhecimento como: anatomia, histologia, 

fisiologia, imunologia, patologia, entre outras. 

O paciente real deixa de ser um mero objeto de ensino-apren-
dizagem, sendo transformado no objetivo principal do conhe-
cimento dos estudantes da área da saúde, de uma forma, tec-
nicamente mais segura, atuando com uma postura e atitude 
humanamente condizentes, identificando situações que exijam 
ação imediata, focando as necessidades prioritárias no atendi-
mento de emergência, analisando e abordando a situação ou o 
problema clínico de forma correta, clara e orientada. 

No Laboratório de Habilidades e Simulação, o estudante de-
senvolve também o seu senso crítico, seja através do sucesso 
e da conquista de uma esperada reabilitação do seu pacien-
te simulado como também da inevitável perda.  Absorver e 
aprender com o insucesso é uma tarefa difícil mas quando 
bem trabalhado reverte, certamente, num aprendizado con-
tínuo e seguro, traduzindo um futuro profissional de ótima 
qualidade.   
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Às 16h30m a equipe de plantão da Unidade de Pronto atendimen-
to (UPa) foi acionada para fazer um atendimento de emergência.  
Tratava-se do menor Lucas, de 5 anos, filho único,  que havia sido 
encontrado  na piscina da casa onde morava.  a mãe o encontrou 
e havia prestado o primeiro atendimento de forma empírica. Os 
plantonistas notaram que se tratava de um caso grave de afoga-
mento e transportaram a criança para a sala de atendimento. Não 
havia tempo a perder e iniciaram as manobras de ressuscitação. 
do lado de fora, a mãe ansiosa esperava por boas notícias que, 
infelizmente, não aconteceram. dois plantonistas a informaram 
que o menor Lucas havia falecido. a mãe, inconformada e deses-
perada, não acredita na morte do filho. 

Por dr. Flávio Sozzi Miguel*

Os estudantes participam 
de simulações reais, são 
treinados e preparados 
para lidar também, 
psicologicamente, com 
o paciente e familiares,  
simulando até, perdas 
inevitáveis. Treinam 
suas habilidades e se 
preparam para serem 
profissionais qualificados 
na área de saúde

dr. Flávio Sozzi Miguel - Cardiologista formado pela UFJF, 
Perito Médico da Previdência Social, especialista em 

Medicina do Trabalho, professor gestor do Laboratório de 
Habilidades e Simulação Realística da Faculdade Suprema

Laila dos Santos Cunha, acadêmica do 5º 
período de enfermagem da Suprema

O que me aproxima, cada dia mais, do 
Laboratório de Habilidade é o fato de 
nós, estudantes, podermos aprender 
e treinar o que vamos fazer no campo 
da prática, já estando preparado para 

realizar um atendimento humanizado e 
de qualidade aos pacientes.
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