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CASO SITUACIONAL

Como treinar os profissionais de saúde no uso do Elmo? 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.

A pequena equipe do CSR se reuniu para discutir o processo de elaboração do projeto. Um dos
membros  da  equipe, iniciou dizendo: -  O grande  desafio  é  capacitar  os  profissionais  para  utilizar
corretamente esse dispositivo!

Outro membro da equipe, respondeu: - Concordo, estou preocupado é como treinar tanta gente
em pouco tempo, e com qualidade! O Elmo chegou nos hospitais nessa semana e notei que os profissionais
estão muito inseguros.

Um terceiro membro da equipe, retrucou: - A questão é que não sei como os profissionais irão ser
capacitados, pois estão extremamente sobrecarregados!

O Diretor da ESPVA entrou na sala no final da reunião e perguntou: - E aí? Projeto pronto? Sugiro
que sejam bem inovadores e criativos! Os membros da equipe do CSR entreolharam-se e um deles disse: -
Pois é! Como treinar os profissionais de saúde no uso do Elmo? Eis a questão!

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

Como você contribuiria para treinar os profissionais de saúde no uso do Elmo?
• Siga as orientações apresentadas no item 7.2.2.6. do Edital 07/2021.
• Fique atento aos critérios de pontuação apresentados no Anexo IV do Edital 07/2021.
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