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CASO SITUACIONAL 

 
Como profissionalizar os treinamentos de habilidades do Manejo do Capacete Elmo 1.0? Eis a questão! 
 

 
Em abril de 2020, um grupo de pesquisadores do Ceará criou o Elmo – um capacete de respiração 

assistida não-invasiva. Esse dispositivo inovador surgiu como uma importante estratégia para o tratamento 
de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica devido à Covid-19. 

Os gestores da saúde do Estado de Esperança solicitaram ao Diretor da Escola de Saúde Pública do 
Vale Azul (ESPVA), que elaborasse, em caráter emergencial, um projeto para a inserção desse dispositivo na 
rede de saúde pública do Estado de Esperança. O Diretor da ESPVA pediu à equipe do Centro de Simulação 
Realística (CSR) que fizesse uma proposta. O CSR da ESPVA tinha uma equipe bem reduzida e ainda não tinha 
uma infraestrutura adequada, mas, como era uma emergência, todos se engajaram na elaboração do 
projeto, com a ajuda de outros setores da ESPVA. E assim realizaram o Treinamento de Habilidade e 
Simulação sobre o Manejo do Capacete Elmo1.0 com metas para capacitar profissionais da saúde (médicos, 
fisioterapeutas e enfermerios) na condição de agentes multiplicadores, em um período de 12 meses. 

Após inumeros desafios no processo inicial de planejamento, execução, monitoramento e avaliação 
dos treinamentos do Elmo, outras barreiras foram surgindo, ameaçando nossas metas e melhorias na 
execução dos treinamentos. 

Então a equipe do CSR se reuniu novamente para discutir todo o processo de execução dos 
treinamentos do Capacete Elmo, a fim de apontar possiveis melhorias. Um dos membros da equipe iniciou 
dizendo: - O grande desafio é aumentar a adesão aos treinamentos! 

Outro membro da equipe, respondeu: - Concordo, mas estou preocupado é como podemos dar 
mais qualidade, otimizar os recursos usados nos treinamentos tanto presencial quanto a distância com 
suporte online, ou seja profissinalizar mais os treinamentos de habilidades do Elmo!  

Um terceiro membro da equipe, retrucou: - um aspecto que estamos deixando a desejar é no 
contexto de pesquisas no âmbito educacional sobre as estratégias educacionais aplicadas nos treinamentos 
do Elmo!! 

O Diretor da ESPVA entrou na sala no final da reunião e perguntou: - E aí? Estratégias e ações 
definidas? Sugiro que sejam bem inovadores e criativos! Os membros da equipe do CSR entreolharam-se e 
um deles disse: - Pois é! Como faremos para profissionalizar o treinamento de habilidades para o Manejo 
do Capacete Elmo 1.0? Eis a questão!  

 
Orientações: 

• De acordo com seu perfil e o contexto do Caso Situacional descrito acima, responda à questão: 

• Como você contribuiria para profissionalizar o treinamento de habilidades para o Manejo do 
Capacete Elmo 1.0?  

• Siga as orientações apresentadas no item 7.2.2.6. do Edital 23/2021. 

• Fique atento aos critérios de pontuação apresentados no Anexo IV do Edital 23/2021. 
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