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A atividade de pesquisa no Einstein foi brotando com a energia pró-
pria de uma Instituição que desde as suas origens, em 1956, foi conce-
bida como um polo de excelência em saúde. Afinal, em medicina, como 
em qualquer outra área de atividade, excelência pressupõe evolução 
contínua, e esta só acontece com uma vigorosa dinâmica de geração 
e incorporação de conhecimento. Com boas razões, portanto, as mais 
respeitadas instituições de saúde do mundo são também importantes 
centros de pesquisa. Um dos braços do Instituto Israelita de Ensino e 
Pesquisa (IIEP), que completou 21 anos em 2019, nosso centro de Pes-
quisa vive essa dinâmica intensamente, como o leitor poderá constatar 
ao longo das páginas desta publicação. Nela, trazemos informações so-
bre estrutura, práticas, atividades e indicadores relativos ao ano de 2019 
que mostram como temos consolidado nossa posição entre os melhores 
e mais produtivos centros de pesquisa do Brasil.

Na última década, o número de publicações de nossos pesquisado-
res cresceu impressionantes 800%, contra uma média de evolução de 
15% na área de medicina em nosso país, e desde 2012 somos a insti-
tuição brasileira com a melhor média de citações em publicações cien-
tíficas, uma sólida mostra da qualidade e relevância da nossa produ-
ção. Além disso, produzimos nossa própria revista científica – a Revista 
einstein – e contamos com diferenciais importantes, como o Scientific 
Advisory Board, um comitê de cientistas de renome internacional que 
a cada quatro anos avalia nosso programa de pesquisa e sugere cami-
nhos de desenvolvimento.

Cada vez mais encorpado, o leque de atividades da nossa Pesqui-
sa abrange pesquisa básica, experimental e clínica, atuação como ARO 
(Academic Research Organization), interface com os nossos projetos de 
inovação e cursos de pós-graduação stricto sensu, que se somam ao 
amplo leque de cursos oferecidos pela área de Ensino, o outro braço 
do IIEP. 

É para estimular ainda mais o pulsar de nossas atividades nessas 
áreas que estamos construindo o novo Centro de Ensino e Pesquisa Al-
bert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman, um espaço privilegia-
do, com vocação para potencializar ainda mais a geração e dissemi-
nação de conhecimento, esse poderoso “princípio ativo” que fertiliza a 
excelência do completo sistema de saúde Einstein e fertiliza os próprios 
rumos da saúde no Brasil e no mundo.

Sidney Klajner 
Presidente da Sociedade Beneficente 

Israelita Brasileira Albert Einstein

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE
A fértil jornada da nossa pesquisa
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Na última década, o número 
de publicações de nossos 
pesquisadores cresceu 800%, ante a 
média de 15% na área de medicina 
em nosso país.”

In the last decade, the 
number of publications authored 
by our researchers has grown by 
800%, compared with the average 
of 15% in the field of medicine in 
our country.”

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

The fertile journey of our Research

The research activity at Einstein sprung up with the self-sufficient 
energy of an Institution that was conceived as a hub of excellence 
in healthcare since its inception in 1956. After all, in medicine, as 
in any other area of activity, excellence presupposes continuous 
evolution, and this only happens as a result of  a vigorous dyna-
mic of generating and incorporating knowledge. Therefore, and 
with good reason, the most respected health institutions in the 
world are also important research centers. One of the branches 
of the  Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP),  which had celebra-
ted its 21st anniversary in 2019, our research center experiences 
this dynamic intensely, as the reader will see throughout the pa-
ges of this publication. At IIEP we provide information about the 
structure, practices, activities and indicators related to 2019 that 
show how we have consolidated our position among the best and 
most productive research centers in Brazil.
In the last decade, the number of publications authored by our 
researchers has grown impressively by 800%, compared with 
the average growth rate of 15% in the field of medicine in our 
country, and since 2012, we have the brazilian institution with 
the highest average of citations in the scientific literature, giving 
strong evidence of the quality and relevance of our production. In 
addition, we publish our own scientific journal – Revista Einstein  
– and we count on important distinctions, such as the Scientific 
Advisory Board, a committee of internationally renowned scien-
tists that assesses our research program every four years and 
suggests new development pathways.
The ever-expanding range of our research activities covers 
basic, experimental and clinical research, our work as an ARO 
(Academic Research Organization), interface with our innova-
tion projects and sstricto sensugraduate courses, which add 
to the wide range of courses offered by the education area, 
the other IIEP branch. 
In order to further encourage the movement of our activities 
in these areas, we are building a new research and teaching 
center, the  Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Ce-
cília and Abram Szajman Campus, a privileged facility, with a 
mission to further promote the generation and dissemination 
of knowledge, this powerful “active ingredient”, which ferti-
lizes the excellence of the entire Einstein healthcare system 
and fertilizes the very future of healthcare in Brazil and arou-
nd the world.

Sidney Klajner 
President of the Sociedade Beneficente 

Israelita Brasileira Albert Einstein



Ano após ano, o Einstein se reafirma como uma Instituição 
de referência, que lidera tendências na área de saúde no Brasil 
e nos países da região, merecedor de títulos como o de melhor 
hospital da América Latina pelo 11º ano consecutivo no respei-
tado ranking da revista América Economia. Em 2019, obtivemos 
um índice de qualidade de 98,45, quase 10 pontos à frente do 
2º colocado. Esse índice nos coloca próximos do patamar má-
ximo (100) e traduz um alto desempenho em todos os quesitos 
avaliados, entre eles a gestão do conhecimento, que diz respeito 
à capacidade de gerar, obter e difundir a vanguarda do saber 
médico e certamente tem reflexos sobre todos os demais. 

Gerar e disseminar conhecimento são verbos que o Einstein 
conjuga com intensidade crescente. Já em 1982, criou um cen-
tro de estudos, que promovia reuniões para discussão de casos 
e atualizações técnico-científicas, e em 1989 deu vida à nossa 
primeira graduação, a Faculdade de Enfermagem. Um passo im-
portante veio em 1998, na gestão do Dr. Reynaldo Brandt, com 
a criação do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Como vice-
-presidente à época, participei desse processo. Buscamos pro-
fissionais de sólida reputação no mundo acadêmico e realizamos 
visitas de benchmark a instituições de excelência no mundo. De-
pois, ao longo de meus 15 anos como presidente da Sociedade, 
outros avanços vieram – tanto na área de Ensino, como a criação 
da Faculdade de Medicina, como na de Pesquisa, com a multipli-
cação de projetos e publicações. É uma jornada vibrante, que se-
gue na gestão de meu sucessor, Dr. Sidney Klajner, inclusive com 
projetos visionários como o novo Centro de Ensino e Pesquisa.

O fato é que o empenho em gerar e disseminar conhecimen-
tos sempre foi uma constante no Einstein. E, como você verá 
neste folder sobre a nossa Pesquisa, continua produzindo frutos 
generosos e plantando novas sementes que trazem em seu bojo 
os próximos avanços da saúde do presente e os embriões da 
saúde do futuro.

.

Dr. Claudio Lottenberg
Presidente do Conselho Deliberativo  

da Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DO 
CONSELHO
As sementes e os frutos do conhecimento
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE BOARD

The seeds and fruits of knowledge

Year after year, Einstein has affirmed its position as an Institu-
tion that is leading the trends in the healthcare field in Brazil and 
in countries in the region, having been recognized the best hospi-
tal in Latin America for the 11th consecutive year by the renowned 
América Economia magazine ranking. In 2019, we obtained a qua-
lity index of 98.45, almost 10 points ahead of the 2nd place. This 
index places us near the maximum level (100) and reflects a high 
performance in all the evaluated areas, among them the manage-
ment of knowledge, which concerns the ability to generate, obtain 
and spread cutting-edge medical knowledge and certainly has 
repercussions in all other areas. 

Generating and disseminating knowledge are actions Einstein 
has been putting into practice with increasing intensity. As early as 
1982, it created a study center that promoted meetings to discuss 
cases and technical-scientific updates, and in 1989 gave life to our 
first undergruate-level degree, in the field of Nursing. An impor-
tant step came in 1998, under the management of Dr. Reynaldo 
Brandt, with the creation of the Instituto Israelita de Ensino e Pes-
quisa. As vice president at the time, I participated in that process. 
We sought professionals with a solid reputation in the academic 
world and went on benchmarking visits to institutions of excellen-
ce around the world. Then, throughout my 15 years as president 
of the Sociedade, other advances were implemented – both in the 
area of teaching, such as the creation of the Medical School, as 
well as in the field of research, with the multiplication of projects 
and publications. It has been a vibrant journey, which goes on un-
der the management of my successor, Dr. Sidney Klajner, including 
visionary projects such as the new Centro de Ensino e Pesquisa 
(Teaching and Research Center).

The fact is that the commitment to generate and disseminate 
knowledge has always been  relentless at Einstein. And as you will 
see in this brochure about our Research, it continues to produce 
generous fruits and plant new seeds that will yield a crop of the 
next healthcare advances in the present and the embryos of the 
future of healthcare.

Dr. Claudio Lottenberg
President of the Deliberative Board

of the Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein

Gerar e disseminar 
conhecimento são 
verbos que o Einstein 
conjuga com intensidade 
crescente.”

Generating 
and disseminating 

knowledge are actions 
Einstein has been 

putting into practice with 
increasing intensity.”
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NOSSA INSTITUIÇÃO
OUR INSTITUTION
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A COMPLETE HEALTHCARE SYSTEM

Einstein is a reference for doctors, patients and all 
of Brazilian society in terms of quality medical and care 
practice. Our work model includes a solid investment 
in research, education, training and support to improve 
the public health system and thus contribute to the full 
development of Brazilian society. This is how Einstein 
upholds the lemma that guided the institution’s 
foundation and thanks Brazilians for supporting the 
Jewish community upon their arrival in this country.

Einstein offers integrated health services, 
from prevention and diagnosis to treatment and 
rehabilitation. With considerable investments in 
research, training and improvement of the public 
health system, Einstein has earned the most important 
national and international certifications attesting to the 
quality of our services, including a certification from 
Joint Commission International, awarded in 1999, the 
first time ever to an organization outside the United 
States or Europe.

Einstein also offers technical courses, undergraduate 
nursing and medicine programs, and graduate 
programs, as well as scientific research, consulting and 
training for public and private health institutions. 

Einstein also works in partnership with the 
government, managing two municipal hospitals, 
Dr. Moysés Deutsch - M’Boi Mirim and Dr. Gilson 
de Cássia Marques de Carvalho in Vila Santa 
Catarina, in addition to 13 Basic Health Units, three 
Ambulatory Medical Assistance units, one Emergency 
Department and three Psychosocial Care Centers for 
the City of São Paulo. Furthermore, Einstein develops 
projects for Proadi-SUS (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde – Program for the Institutional development 
of the public health system).

Einstein has earned the most 
important national and international 
certifications attesting to the quality 

of our services.

O Einstein é referência para médicos, pacientes e 
para a toda a sociedade brasileira no que se refere a 
prática médica e assistencial de qualidade. O modelo 
de atuação contempla sólido investimento em pesqui-
sa, ensino, treinamento e apoio à melhoria do siste-
ma público de saúde, de forma a contribuir com o de-
senvolvimento pleno da sociedade brasileira. É dessa 
forma que o Einstein mantém vivos os preceitos que 
orientaram a fundação da instituição e oferece ao povo 
brasileiro a gratidão da comunidade judaica pelo apoio 
recebido quando da chegada ao país. 

Atuando em toda a cadeia de saúde, o Einstein con-
solida-se como um sistema de saúde integrado, ofe-
recendo serviços de qualidade em todas as frentes de 
atuação, desde promoção, prevenção e diagnóstico, 
até tratamento e reabilitação. Com investimentos im-
portantes em pesquisa, treinamento e apoio à melho-
ria do sistema público de saúde, o Einstein possui as 
principais certificações nacionais e internacionais que 
atestam a qualidade dos serviços de saúde oferecidos, 
com destaque para a Joint Commission International, 
outorgada de forma pioneira em 1999 a uma organiza-
ção de fora dos Estados Unidos ou Europa.

As frentes de atuação do Einstein contemplam, ain-
da, a oferta de cursos técnicos, de graduação em en-
fermagem e medicina, e pós-graduação lato e stricto 
sensu, além de pesquisa científica, consultoria e trei-
namento para instituições de saúde públicas e privadas.

O Einstein também atua em parcerias com poder 
público administrando dois hospitais municipais, o Dr. 
Moysés Deutsch – M’Boi Mirim, e o da Vila Santa Cata-
rina Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, além de 
13 Unidades Básicas de Saúde, três Assistências Médi-
cas Ambulatoriais, uma Unidade de Pronto Atendimen-
to e três Centros de Atenção Psicossocial para a Prefei-
tura de São Paulo. Adicionalmente, desenvolve projetos 
para o Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do Sistema Único de Saúde).

UM SISTEMA DE SAÚDE COMPLETO

O Einstein possui as principais 
certificações nacionais e internacionais 
que atestam a qualidade dos serviços 

de saúde oferecidos.
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A MESSAGE FROM THE RESEARCH DIRECTOR
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP - Israelite 

Institute for Education and Research) completed 20 years 
of operation in 2018, with important results in terms 
of the quality and quantity of its scientific production. 
That year, 738 articles were published, 492 of which in 
indexed journals with an impact factor above 1. Also, 
298 researchers had ongoing approved projects.

In 2019, our scientific publications received 2,236 
citations. A total of 535 studies were published in journals 
with impact factor (IF) >1. Of these, 7 were published in 
journals with IF between 47,000 and 70,000. Its high 
citation average, which is greater than three times the 
national average, is an important indicator of the quality 
and relevance of Einstein’s work. According to data1 
released by Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Ensino Superior - Organization for the 
Improvement of Higher Education Personnel), scientific 
papers in Brazil receive an average of 0.8 citations per 
year; Einstein’s citation average is 2.6.

Our main research areas are Molecular genetics, Cell 
therapy, Big Data & Digital Health, and Aging.

In addition to expanding the frontiers of knowledge, 
supporting evidence-based medicine and generating 
innovation, research plays a fundamental role in the 
culture of continuous improvement and in the search for 
excellence that drives Einstein. Knowledge is generated 
through a broad portfolio, which covers teaching 
initiatives, as well as basic, experimental, and clinical 
research, providing services in the area and participating 
in internal and external innovation projects.

Luiz Vicente Rizzo
IIEP Research Director

O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP) com-
pletou 20 anos de atuação em 2018, com resultados 
importantes em termos de qualidade e quantidade da 
produção científica. Foram 738 artigos publicados no 
ano, sendo 492 em periódicos indexados com fator de 
impacto acima de 1. Em 2018, 298 pesquisadores da 
Instituição tinham projetos aprovados e em andamen-
to.

Em 2019, o número de citações em publicações 
científicas foi 2.326, com 535 trabalhos em revistas 
com Fator de Impacto (FI) >1, sendo que sete destas 
foram publicados em revistas com FI entre 47.000 e 
70.000. A alta média de citações, mais de três vezes a 
média nacional, é um diferencial da produção científica 
do Einstein e um importante indicador da qualidade e 
relevância do seu trabalho. Segundo dados1 divulga-
dos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior (Capes), os trabalhos científicos no 
Brasil recebem em média 0,8 citação por ano; na pro-
dução do Einstein, a média chega a 2,6.

As áreas de concentração das pesquisas são Gené-
tica molecular, Terapia celular, Big Data & Digital Heal-
th e Envelhecimento. 

Além de ampliar as fronteiras do saber, dar susten-
tação à medicina baseada em evidência e gerar inova-
ção, o trabalho de pesquisa tem um papel fundamental 
na cultura de melhoria contínua e na busca pela exce-
lência que move o Einstein. Os avanços na geração de 
conhecimento se constroem por meio de amplo portfó-
lio, que cobre iniciativas de ensino, pesquisa básica, 
pesquisa experimental, pesquisa clínica, prestação de 
serviços na área e interface com projetos de inovação 
internos e externos.

Luiz Vicente Rizzo
Diretor de Pesquisa do IIEP

MENSAGEM DO DIRETOR DE PESQUISA

Abrir caminhos e procurar soluções para a 
promoção de saúde, prevenção e cura de 
doenças por meio da integração entre a 

pesquisa científica e a inovação tecnológica.
Research MissionMissão da Pesquisa

1 Fonte: Research in Brazil, da Clarivate Analytics – pesquisa 
encomendada pela Capes. Refere-se à média de 2011 a 2016.

To open paths and seek solutions to 
promote health and prevent and cure 

diseases, by combining scientific research 
with technological innovation.

1 Source: Research in Brazil, by Clarivates Analytics – research commis-
sioned by Capes. In reference to the mean between 2011 and 2016
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INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO 
E PESQUISA ALBERT EINSTEIN 
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INDICADORES DE PESQUISA 2018

PESQUISA

795
artigos  

PUBLICADOS EM 
PERIÓDICOS E 

INDEXADOS

535
artigos  
PUBLICADOS EM 
PERIÓDICOS COM
fator de impacto 
acima de 1

DESPESAS E  
INVESTIMENTOS

R$ 29,5
milhões

654 
projetos

2.326 
citações e artigos  

DE PESQUISADORES 
DO EINSTEIN

INOVAÇÃO

42 
startups  

INCUBADAS

Eretz bio  
PARCERIA COM A PLUG 
AND PLAY CLEVELAND 

INNOVATION PLATFORM

2018 RESEARCH INDICATORS

795
papers   
PUBLISHED  
IN INDEXED  
JOURNALS 

535
papers  

PUBLISHED IN 
JOURNALS WITH  

Impact  
factor > 1

EXPENSES AND  
INVESTMENTS 

R$ 29.5
million

654 
projects

2,326 
Einstein papers  
and citations   

FROM EINSTEIN’S 
STUDIES 

RESEARCH 

INNOVATION

42 
incubated  
STARTUPS

Eretz bio  
PARTERNSHIP WITH PLUG 
AND PLAY CLEVELAND IN-

NOVATION PLATFORM
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Nascido no formato de Comitê de Integridade Cien-
tífica, em junho de 2017, o Escritório de Integridade 
Científica, iniciativa pioneira no Brasil, reflete não só a 
crescente preocupação mundial com as boas práticas em 
pesquisa, como o aumento de investimento em pesqui-
sa por parte da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Hospital Albert Einstein (SBIBHAE) e a grande expansão 
das atividades de pesquisa na Instituição, atestada pela 
criação de Cursos de Pós-Graduação e pela implantação 
de uma Academic Research Organization, também frutos 
da maturidade científica alcançada nos últimos anos. 

O escritório, que faz parte da Diretoria de Pesquisa do 
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, tem a missão de 
garantir que as pesquisas realizadas no âmbito da SBI-
BHAE sejam conduzidas de forma responsável, eficiente, 
transparente, ética e íntegra. Para tanto, é de responsa-
bilidade do escritório, não só atender a eventuais denún-
cias de má-conduta científica, mas também auditar os 
projetos de pesquisa sendo realizados na instituição, de 
forma autônoma e independente.

Nessas auditorias, são examinados documentos ori-
ginais obtidos na pesquisa, incluindo bancos de dados, 
relatórios estatísticos, Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido e publicações associadas, seja na forma de 
trabalho científico, tese de doutorado, dissertação de 
mestrado ou apresentações em congressos.

O objetivo do Escritório de Integridade Científica é, 
assim, o de preservar a imagem da instituição no que 
tange à qualidade da pesquisa nela realizada, incluindo 
um importante papel educativo em relação às boas prá-
ticas de pesquisa.

OFFICE OF RESEARCH INTEGRITY

EXCELÊNCIA EM PESQUISA  EXCELLENCE IN RESEARCH

ESCRITÓRIO DE INTEGRIDADE CIENTÍFICA

Born in June 2017 as a Scientific Integrity Commit-
tee, the Office of Research Integrity is a pioneering ini-
tiative in Brazil that reflects not only the growing con-
cern for good research practices worldwide, but also 
the increasing investment in research by the Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein 
(SBIBHAE) as well as the expansion of research activities 
at the Institution, including the creation of graduate 
courses and the implantation of an Academic Research 
Organization. These initiatives reflect the Institution’s 
growing scientific maturity over the last few years.

The office, which is part of IIEP’s Research Directo-
rate, has the mission of ensuring that research within 
SBIBHAE is conducted in a responsible, efficient, trans-
parent, ethical and integral manner. To this end, the 
office not only addresses reports of scientific miscon-
duct, but also audits the Institution’s research projects, 
autonomously and independently.

In these audits, original research documents are 
examined, including databases, statistical reports, 
consent forms, and any associated publications, such 
as research articles, master’s theses, doctoral disser-
tations, and conference presentations.

Thus, the Offices’s main objective is to preserve the 
Institution’s image regarding the quality of the resear-
ch conducted, and plays an important role in educating 
the Institution’s members regarding good research 
practices.

Um deles é o Scientific Advisory Board (SAB), gru-
po de notáveis convidados pelo Einstein para oferecer 
um olhar estratégico e sugerir caminhos de desenvol-
vimento da instituição rumo a suas ambições, em um 
processo de análise realizado a cada quatro anos. O 
SAB é formado por seis pesquisadores de renome in-
ternacional que atuam nos Estados Unidos, em Israel 

AVALIAÇÃO EXTERNA DOS PESQUISADORES
 

Como atividade pioneira no Brasil, de forma perió-
dica e sistemática, o Einstein submete seus esforços na 
área de pesquisa a avaliações de organismos externos.

Einstein periodically and systematically submits 
its research to evaluations by external organizations, 
a practice that is not common among Brazilian ins-
titutions.

One of these is the Scientific Advisory Board 
(SAB), who offers a strategic look and suggests pa-
ths towards development for the Institution to reach 
its goals; this analysis is conducted every four ye-
ars. SAB is made up of six internationally renowned 
researchers working in the United States, Israel and 

EXTERNAL EVALUATION OF RESEARCHERS
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e em países da Europa e da Ásia; foi presidido pelo 
ex-professor Sydney Brenner, ganhador do prêmio 
Nobel de Fisiologia e Medicina em 2002, falecido em 
2019. Os SAB são uma prática comum em instituições 
de pesquisa de referência no mundo, mas na América 
Latina o Einstein foi pioneiro em adotá-la, em 2010.

Em 2014 iniciamos um processo de avaliação exter-
na de todos os pesquisadores contratados e com ho-
ras protegidas à Pesquisa, como parte de um processo 
transparente de avaliação do desempenho científico de 
cada pesquisador.

Com foco na análise individual dos diversos aspec-
tos da carreira científica dos pesquisadores e da sua 
coerência com a linha de pesquisa da Instituição, o 
Einstein conta com o Comitê Avaliador Externo, com-
posto por quatro pesquisadores que são referências 
nacionais nas áreas de pesquisa experimental, clínica 
e de tradução. O Comitê atua em ciclos de três anos, e 
oferece orientação tática de curto prazo para aperfei-
çoar o corpo de pesquisadores do Einstein.

Em 2018, os dois Comitês atuaram simultaneamen-
te nas respectivas avaliações.

countries in Europe and Asia; it was chaired by former 
professor Sydney Brenner, winner of the Nobel Prize 
in Physiology and Medicine in 2002, who passed away 
in 2019. SABs are a common practice in leading rese-
arch institutions worldwide, and Einstein was the first 
in Latin America to adopt this practice in 2010.

In 2014 we also began an external evaluation pro-
cess for all hired researchers, as a broader effort to 
provide a transparent evaluation process.

To evaluate each researcher’s scientific career and 
their coherence with the Institution’s line of research, 
Einstein has instituted an External Review Commit-
tee composed of four researchers who are national 
references in the areas of experimental, clinical and 
translational research. The Committee operates in 
three-year cycles, offering short-term tactical gui-
dance to improve Einstein’s body of researchers.

In 2018, the two Committees acted simultaneous-
ly on their respective evaluations.
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O IIEP também foi vanguardista em um assunto 
pouco discutido no Brasil, mas que é indispensável e 
altamente valorizado nos processos dos grandes cen-
tros de pesquisa e universidades internacionais: a ges-
tão da pesquisa. 

Uma das primeiras ações neste sentido foi a siste-
matização do gerenciamento dos projetos de pesqui-
sa realizados na instituição. O Sistema Gerenciador de 
Projetos de Pesquisa (SGPP), registrado no INPI como 
I-search®, centraliza todos os processos envolvidos na 
execução da pesquisa, desde a análise da qualidade 
das propostas realizadas por meio de avaliação por pa-
res, até o acompanhamento da publicação dos resulta-
dos científicos. Nesses últimos anos o SGPP passou por 
várias atualizações sempre com o objetivo de se ade-
quar às demandas das diversas certificações recebidas, 
além de reforçar os processos de clearance de todas 
as áreas envolvidas, garantindo assim a qualidade da 
pesquisa realizada na instituição.

O SGPP também inovou seus processos nesse pe-
ríodo por meio da gestão compartilhada, que signifi-
ca que todos os pesquisadores contratados também 
são responsáveis pela qualidade geral da pesquisa por 
meio de sua atuação no Comitê de Triagem do SGPP.

GOVERNANÇA E GESTÃO DE PESQUISA

The IIEP was also at the forefront of tackling a 
subject that is not often discussed in Brazil but that 
is indispensable and highly valued at important inter-
national research centers and universities: research 
management.

One of the first moves in this regard was to syste-
matize the management of research projects conduc-
ted at the Institution. The SGPP (Sistema Gerenciador 
de Projetos de Pesquisa - Research Project Manage-
ment System), registered at the INPI as I-search®, cen-
tralizes all steps involved in research execution, from 
analyzing the quality of peer reviews, to monitoring the 
publication of scientific results. In recent years, SGPP 
has undergone several updates to adapt to the de-
mands of the various certifications, as well as facilitate 
clearance in all areas, thus guaranteeing the quality of 
research at the institution.

During this period, the SGPP also innovated by dis-
tributing management, meaning that all hired resear-
chers are also responsible for the overall quality of their 
research by acting on the SGPP Screening Committee.

GOVERNANCE AND RESEARCH MANAGEMENT 
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INFRAESTRUTURA
INFRASTRUCTURE
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Clinical knowledge and academic leadership of a hospi-
tal of excellence

Conhecimento clínico e liderança acadêmica de um hos-
pital de excelência

ARO EINSTEIN

Abrir caminhos e procurar soluções para 
ser a instituição líder no planejamento, 
coordenação e publicação de estudos 
clínicos multicêntricos de alto impacto 

nacional e internacional, gerando 
conhecimento que possa reduzir o ônus 
de doenças de alta morbimortalidade.

Missão

ARO Einstein - Academic Research Organization - é 
uma nova frente de atuação do Hospital Israelita Al-
bert Einstein, focada na liderança acadêmica de pro-
jetos clínicos multicêntricos de alto impacto nacional 
e internacional e na prestação de serviços de pesquisa 
clínica, baseados em rígidos padrões de integridade 
científica. O gerenciamento engloba todas as etapas 
do estudo clínico, do desenho até a análise estatística, 
combinando conhecimento científico e operacional du-
rante sua execução.

Primeira organização desse tipo no Brasil, a ARO 
Einstein foi inspirada nas AROs dos melhores sistemas 
de saúde e universidades do mundo. Seu projeto de 
gerenciamento tem início no planejamento de todas as 
etapas do estudo, desenho do protocolo, análise esta-
tística, processo regulatório, além de toda gestão do 
projeto.

Seu propósito é liderar o planejamento, a coorde-
nação e a publicação de estudos clínicos, gerando co-
nhecimento capaz de reduzir o ônus de doenças de 
alta morbimortalidade, por meio de parcerias com ins-
tituições de saúde do Brasil e do exterior. Seu compro-
misso é expandir conhecimentos, desafiando as abor-
dagens convencionais para transformar as descobertas 
científicas em melhores cuidados aos pacientes.

Por meio do compartilhamento de soluções criati-
vas, as AROs pelo mundo ajudam a ampliar a qualidade 
de vida das pessoas, seja por meio de novos medica-

ARO Einstein - Academic Research Organization - is 
a new front of action for Hospital Israelita Albert Eins-
tein, focused on the academic leadership of multicen-
ter clinical projects with high national and internatio-
nal impact and on providing clinical research services 
based on strict standards of scientific integrity. Mana-
gement encompasses all stages of the clinical study, 
from study design to statistical analyses, by combining 
scientific and operational knowledge.

The first such organization in Brazil, ARO Einstein 
was inspired by the AROs of the world’s best heal-
th systems and universities. Its management project 
starts with the planning of all stages of the study, in-
cluding protocol design, statistical analysis, and regu-
latory processes.

Its purpose is to lead the planning, coordination 
and publication of clinical studies, generating know-
ledge capable of reducing the burden of diseases with 
high morbimortality, through partnerships with he-
alth institutions in Brazil and abroad. It is committed 
to expanding knowledge and challenging conventio-
nal approaches to transform scientific discoveries into 
better patient care.

By sharing creative solutions, AROs around the 
world improve people’s quality of life by developing 
new medications or discovering new functions for 
them, by creating new devices or even introducing new 
treatments for different diseases. Important studies 

To open paths and seek solutions 
to be the leading institution in the 

planning, coordination and publication 
of multicenter clinical studies with 

high national and international impact, 
generating knowledge than can reduce 

morbimortality.

Mission
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mentos, de outras funções para as drogas já existen-
tes, de novos dispositivos ou ainda de determinadas 
condutas indicadas no tratamento das mais diversas 
doenças. Emergem das AROs notórios estudos publi-
cados nas mais prestigiadas revistas médicas, como 
New England Journal of Medicine, The Lancet e JAMA 
- Journal of the American Medical Association. Tais pu-
blicações das AROs são fruto do trabalho de equipes 
experientes, marcadas pela independência, liderança 
científica e abordagem colaborativa.

have been produced by AROs and published in the most 
prestigious medical journals, such as the New England 
Journal of Medicine, The Lancet and JAMA - Journal of 
the American Medical Association. These publications 
are the result of the work of experienced teams that 
are characterized by independence, scientific leader-
ship and a collaborative approach.

• Liderança acadêmica e 
científica do projeto por 
meio de pesquisadores 
reconhecidos perante a 
comunidade científica.

• Serviços providos com a 
excelência Einstein e custo 
competitivo no mercado.

• Projetos elaborados por 
especialistas da área.

• Relacionamento e parceria 
com redes de pesquisa 
de ponta nacionais e 
internacionais e com 
autoridades sanitárias 
brasileiras.

• Desenvolvimento de projetos 
em âmbito nacional para 
estudos locais.

• Coordenação de estudos em 
centros fora do Brasil.

POR QUE CONTRATAR 
A ARO EINSTEIN?

• Academic and scientific 
project leadership by 
researchers recognized by the 
scientific community.

• Services with Einstein’s 
excellence at competitive 
market costs.

• Projects prepared by 
specialists in the area.

• Partnerships with top national 
and international research 
networks and with Brazilian 
health authorities.

• Development of national 
projects for local studies.

• Coordination of studies in 
centers outside Brazil. 

WHY HIRE US?  
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LINHAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Uma gama completa de produtos e 
serviços visa atender necessidades di-
versas dos clientes ARO Einstein, das 
mais abrangentes às mais específicas. 
Conheça cada um - que pode ser con-
tratado pontualmente ou em conjunto 
- e posicione seu estudo no mais alto 

patamar de excelência e de integridade científica:

PRODUCTS LINES AND SERVICES
 

A complete range of products and 
services aims to meet the diverse 
needs of ARO Einstein customers, 
from the most comprehensive to 
the most specific. Get to know each 
one of them (hired individually or 
together) and give your study the 

highest level of excellence and scientific integrity.

Munida de um completo conjunto de serviços, a 
ARO Einstein une o conhecimento clínico e a lideran-
ça acadêmica de um hospital de primeira linha, capi-
taneando estudos significativos que exploram novos 
métodos e propõem novas abordagens para suprir 
necessidades não atendidas, em busca de aprimorar 
a assistência ao paciente.

Armed with a complete set of services, ARO Einstein 
combines the clinical knowledge and academic leader-
ship of a first-rate hospital, leading significant studies 
that explore new methods and propose new approa-
ches to meet unmet needs, in an effort to improve pa-
tient assistance.

• Elaboração e revisão de protocolo
• Elaboração de emendas ao projeto
• Desenho da ficha clínica do estudo
• Validação do mapa de variáveis
• Elaboração do Manual de Operações do Estudo (MOP)
• Definição do método de randomização do estudo
• Elaboração, submissão e publicação do manuscrito
• Elaboração do relatório final do estudo para sub-

missão a autoridades éticas e regulatórias
• Elaboração de relatórios de eficácia e segurança

LIDERANÇA ACADÊMICA ACADEMIC LEADERSHIP

• Prepare and review protocols
• Review projects
• Create study clinical records
• Validate variable maps
• Preparation of the MOP (Manual de Operações do 

Estudo - Study Operations Manual) 
• Define study randomization methods
• Manuscript elaboration, submission and publication
• Prepare the final study report for submission to 

ethical and regulatory authorities
• Prepare safety and efficacy reports

• Elaboração do plano de análise estatística
• Cálculo do tamanho da amostra
• Análise interina
• Elaboração do relatório estatístico final
• Composição do Comitê de Monitoramento dos 

Dados

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA STATISTICS DEPARTMENT
• Elaboration of the statistical analysis plan
• Sample size calculation
• Interim analysis
• Preparation of the final statistical report
• Putting together the Data Monitoring Committee
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• Treinamento de profissionais
• Estruturação de farmácia exclusiva para pesqui-

sa clínica
• Programas de qualidade (JCI, AAHRPP)
• Estruturação de centros de pesquisa clínica

CONSULTORIA CONSULTING

• Professional training
• An exclusive clinical research pharmacy 
• Quality programs (JCI, AAHRPP)
• Clinical research centers

• Gerenciamento de EAS/ADRS
• Bancos de dados de segurança
• Redação, revisão e submissão de EAS
• Avaliação e gerenciamento de risco/benefício

FARMACOVIGILÂNCIA PHARMACOVIGILANCE

• EAS/ADRS management
• Security databases
• Writing, reviewing and submitting EAS
• Risk/benefit assessment and management

• Elaboração do plano de gerenciamento de dados
• Elaboração de CRF eletrônica e impressa
• Participação do Comitê de Monitoramento de Dados
• Gerenciamento e manutenção do banco de dados
• Garantia da qualidade dos dados (relatórios pe-

riódicos, gerenciamento de queries, reconciliação 
de dados)

GERENCIAMENTO DE DADOS DATA MANAGEMENT

• Elaboration of the data management plan
• Elaboration of electronic and printed CRF
• Participation of the Data Monitoring Committee
• Database management and maintenance
• Data quality assurance (periodic reports, query 

management, data reconciliation)

• Elaboração do Manual de Adjudicação (CEC Charter)
• Coordenação do Comitê de Adjudicação
• Gerenciamento de documentos de adjudicação
• Avaliação da causalidade de eventos adversos
• Comitê de Monitoramento dos dados (interpretação 

de achados, orientação sobre interrupção precoce 
do estudo por segurança, benefício ou futilidade)

ADJUDICAÇÃO DE EVENTOS ADJUDICATION 

• laboration of the Adjudication Manual (CEC Charter)
• Coordination of the Adjudication Committee
• Management of adjudication documents
• Assessment of adverse event causality
• Data Monitoring Committee (interpretation of fin-

dings, guidance on early study interruption for sa-
fety reasons, benefit assessments)

• Planejamento do projeto
• Estabelecimento de cronograma de atividades, 

prazos e metas de entregas
• Previsão de recursos
• Gerenciamento de falhas

GERENCIAMENTO DE PROJETOS PROJECT MANAGEMENT

• Project planning
• Activity schedule and deadlines
• Resource forecasting
• Error management 
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• Treinamento e capacitação de centros
• Planejamento logístico (produto sob investigação, 

medicamentos, insumos)
• Visitas de iniciação, monitoria e close out
• Comunicação e suporte aos centros

GERENCIAMENTO DE CENTROS CENTERS MANAGEMENT

• Training and qualification of centers
• Logistical planning (product under investigation, 

medicines, supplies)
• Initiation, monitoring and close out visits
• Communication and support for centers

• Identificação e seleção de centros (visita de qualifica-
ção) com suporte de especialistas da área do projeto

• Submissão ética e regulatória
• Análise e negociação orçamentária e contratual

STARTUPS E REGULATÓRIO STARTUPS AND REGULATION

• Identification and selection of centers (qualifica-
tion visit) with support from specialists in the area 
of each project

• Ethical and regulatory submission
• Budget and contract analysis and negotiation

• Gerenciamento de pagamentos por prazos e entre-
gas, pagamentos programados e não programados

• Repasses por serviços terceirizados

REPASSE FINANCEIRO TRANFER OF FUNDS

• Managing payments by deadlines and deliveries 
scheduled and unscheduled payments

• Payments for outsourced services

• Fármacos
• Devices
• Estratégias de Cuidado
• Intervenções
• Técnicas Cirúrgicas
• Mudanças de Estilo de Vida

TIPOS DE ESTUDOS CLÍNICOS TYPES OF CLINICAL SERVICES

• Drugs
• Devices
• Care strategies
• Interventions
• Surgical techniques
• Lifestyle changes
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PIONEIRISMO NA AAHRPP

Em reconhecimento ao seu compromisso 
com a qualidade, segurança e proteção dos 
pacientes, o Einstein foi a primeira institui-
ção da América do Sul a obter acreditação 

da Association for the Accreditation of Human Research 
Protection Programs (AAHRPP). O título situa a instituição 
no mesmo patamar de integridade científica de institui-
ções como Duke University (EUA), Case Western Reserve 
University (EUA) e Johns Hopkins Medicine (EUA), tam-
bém certificadas pelo programa. Além disso, atesta um 
alto nível de padrões éticos e boas práticas na condução 
de estudos envolvendo seres humanos, fator de enorme 
credibilidade e visibilidade internacional.

PIONERISM IN THE AAHRPP
 
In recognition of the commitment with 
quality and protection of patients, Einstein 
was the first institution in South America 
to be accredited by the Accreditation of 

Human Research Protection Programs (AAHRPP). The 
accreditation placed our institution in terms of scientific 
integrity at the same level of institution such as Duke 
University (EUA), Case Western Reserve University 
(EUA) and Johns Hopkins Medicine (EUA), all certified 
by AAHRPP. In addition, AAHRPP attests a high level 
of ethical standards and good practices in conduction 
of studies involving humans, a significant factor of 
international credibility and visibility.
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CENTRO DE PESQUISA EXPERIMENTAL (CPE)
EXPERIMENTAL RESEARCH CENTER 
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O Centro de Pesquisa Experimental (CPE) está or-
ganizado no formato de um laboratório nuclear (core 
facility), tendo, nos últimos dez anos, amadurecido 
sua vocação para a pesquisa em Medicina Molecular, 
na fronteira do conhecimento voltada para a pesquisa 
de tradução. 

O formato de core facility permite operar como 
plataformas, uma configuração que serve a todo pes-
quisador com vínculo ou associado à instituição, que 
queria ali conduzir seus experimentos. Sendo assim, 
todos os usuários têm acesso compartilhado a todo 
o instrumental e às ferramentas de biologia celular e 
molecular disponíveis. 

É possível realizar identificação e marcação celular, 
imageamento de culturas celulares e tecidos, análises 
do genoma e de expressão gênica, transfecção e edi-
ção gênica, identificação de proteínas e de produtos 
metabólicos, produção de nanopartículas e exosso-
mos, além de citometria de última geração. Este par-
que tecnológico pode ser exemplificado pelos equi-
pamentos de última geração para citometria e sorting 
(MoFlo ASTRIOS), sequenciamento de nova geração 
(ThermoScientific Ion Proton), microdissecção a laser 
e microscopia confocal (Zeiss LSM 710), ultracroma-
tografia (Shimadzu UHPLC LC30-AD NEXERA), leitor 
Multiplex Assays Luminex e live imaging para cultura 
celular (Incucyte).

No entorno do Centro de Pesquisa Experimental 
há, além das áreas administrativas e biblioteca, quatro 
salas de estudo, respectivamente para pesquisadores, 
assistentes de pesquisa, pós-doutores e pesquisado-
res visitantes e, finalmente, para alunos de iniciação 
científica, mestrado e doutorado. Essa organização 
estimula a transversalidade do conhecimento, o com-
partilhamento de ideias e o aprendizado contínuo de 
novas técnicas e desenhos experimentais pelos alu-
nos. Permite também que a infraestrutura contemple 
o uso por muito mais equipes de pesquisa, pois a área 
de escritório também é de uso compartilhado. 

The Experimental Research Center is organized as 
a core facility, and over the last 10 years has turned 
towards research in Molecular Medicine, with a focus 
on translational research. 

The core facility operates via platforms that 
are available to every researcher affiliated with the 
Institution. Thus, all users have shared access to all 
instruments and to the available cellular and molecular 
biology tools.

One can perform cell identification and labeling, 
cell culture and tissue imaging, genome and gene 
expression analysis, gene editing and transfection, 
identification of proteins and metabolic products, 
production of nanoparticles and exosomes, as well as 
state-of-the-art cytometry. The technological park 
is characterized by state-of-the-art cytometry and 
sorting equipment (MoFlo ASTRIOS), new generation 
sequencing (ThermoScientific Ion Proton), laser 
microdissection and confocal microscopy (Zeiss LSM 
710), ultracromatography (Shimadzu UHPLC LC30-AD 
NEXERA), a Multiplex Assays Luminex reader and live 
imaging for cell cultures (Incucyte).

Besides the administrative offices and library, next 
to the Experimental Research Center are four study 
rooms for researchers, research assistants, post-docs 
and visiting researchers, as well as undergraduate, 
master’s and doctoral students. This layout facilitates 
interaction and the sharing of ideas among professionals 
of different levels and students. Furthermore, the 
office area was also designed for shared use by other 
research teams. 

CENTRO DE EXCELÊNCIA

CENTER OF EXCELLENCE
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INSTITUTO DO CÉREBRO
BRAIN INSTITUTE
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O Instituto do Cérebro (Ince) reúne plataformas de 
pesquisa em neurociências com a missão de compre-
ender o cérebro humano para promover saúde. Hoje, 
sua estrutura de pesquisa contempla desde o está-
gio in vitro, como culturas de neurônios, até técnicas 
avançadas de imagem cerebral por ressonância mag-
nética. As linhas de pesquisa em atividade se benefi-
ciam de estrutura, equipamentos e recursos humanos 
de alta capacidade. 

A equipe do Instituto do Cérebro é formada por 
pesquisadores, médicos, assistentes de pesquisa 
e enfermeiras, que atuam em sinergia para realizar 
estudos científicos sobre diversas condições – como 
acidente vascular cerebral (AVC), doença de Parkinson 
e demências – e também estudos que promovem a 
saúde e o bem-estar humano, como intervenções por 
práticas de meditação e yoga avaliadas por ressonân-
cia magnética.

No laboratório é possível trabalhar com  identifica-
ção de fatores genéticos associados ao surgimento e à 
evolução de diversas doenças neurológicas, além das 
possibilidades de aplicações terapêuticas de novos 
agentes farmacológicos, implantes cerebrais e pos-
sibilidades de uso de células-tronco e aplicações de 
nanobiotecnologia.

O Ince conta com um laboratório de rádio-farmácia 
(Contadores Gama Wizard e HPLC - High Performance 
Liquid Chromatography), laboratório de análise histo-
lógica, equipamentos para estudos em nanobiotecno-
logia (tomografia por fluorescência in vivo, magneto 
hipertermia e tomografia por luminescência in vivo, 
entre outros), laboratório de neuroestimulação apli-
cada a reabilitação (sistema de estimulação magnética 
transcraniana - TMS e estimulação por corrente con-
tínua, entre outros), além de equipamentos de ma-
peamento cerebral, como eletroencefalograma (EEG) 
e espectroscopia por infra-vermelho próximo (fNIRS).

The Ince (Instituto do Cérebro - Brain Institute) 
brings together neuroscience research platforms with 
the mission of understanding the human brain and 
promoting health. Today, its research areas extend 
from in vitro techniques such as neuron cultures, to 
advanced magnetic resonance imaging. All research 
depends on our top quality structure, equipment and 
human resources.

The Ince team is made up of researchers, doctors, 
research assistants and nurses, who conduct studies on 
stroke, Parkinson’s disease and dementias, and use MRI 
to investigate how meditation and yoga interventions 
can promote health and well-being.

In the laboratory, our scientists identify genetic 
factors associated with the emergence and evolution 
of several neurological diseases, as well as possible 
therapeutic applications of new pharmacological 
agents, neural implants and the possible uses for stem 
cells and nanobiotechnology.

Ince also has a radiopharmacy laboratory 
(Gamma Wizard and HPLC - High Performance Liquid 
Chromatography Counters), a histological analysis 
laboratory, nanobiotechnology equipment (in vivo 
fluorescence tomography, magneto hyperthermia and 
in vivo luminescence tomography, among others), 
neurostimulation applied to rehabilitation (transcranial 
magnetic stimulation - TMS and tdcs – transcranial direct 
current stimulation, among others), in addition to brain 
mapping equipment, such as electroencephalography 
(EEG) and near-infrared spectroscopy (fNIRS).

NA VANGUARDA DO CONHECIMENTO

AT THE FOREFRONT OF KNOWLEDGE



28

OLÍMPIADA DE NEUROCIÊNCIAS DE SÃO PAULO 
- BRAIN BEE

O Hospital Israelita Albert Einstein promove anu-
almente um curso de Neurociências e a Olimpíada 
de Neurociências de São Paulo (Brain Bee SP), uma 
competição sem fins lucrativos voltada para estu-
dantes do ensino médio. A competição visa incen-
tivar a busca pelo conhecimento sobre o sistema 
nervoso e estimular o interesse dos estudantes pela 
pesquisa acadêmico-científica nas diferentes áreas 
das neurociências. Ambos os eventos são gratuitos 
e destinados a alunos e professores da rede pública 
e particular.  

A Olimpíada teve seu início em 1998, por ini-
ciativa do Dr. Norbert Myslinski (Universidade de 
Maryland, EUA) e sob a rubrica de Brain Bee Com-
petition. Com lançamento nos EUA, a iniciativa se 
expandiu para vários países. Nela, qualquer estu-
dante do ensino básico, entre 14 e 19 anos, é elegí-
vel para competir. O torneio se realiza em três fases 
– local, nacional e internacional – com competidores 
dos seis continentes. Os comitês locais levam seus 
vencedores para a competição nacional e o vencedor 
desta é convidado a participar da competição Inter-
nacional. 

Desde 2015, o Einstein hospeda os eventos do 
Comitê São Paulo, que iniciou a prova com 50 alu-
nos e em 2019 atingiu 420 estudantes. Essa procura 
crescente nos faz acreditar que estamos no caminho 
certo ao apoiar os jovens futuros cientistas em sua 
jornada, motivando e despertando o desejo dos alu-
nos a ingressarem em carreiras cientificas.
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SÃO PAULO NEUROSCIENCE OLYMPIC - 
BRAIN BEE

Hospital Israelita Albert Einstein annually pro-
motes a Neuroscience course and the São Paulo 
Neuroscience Olympics (Brain Bee SP), a non-profit 
competition for high school students. This event was 
designed to encourage students to seek knowled-
ge about the nervous system and to stimulate their 
interest in academic-scientific research in different 
areas of neuroscience. Both events are free and are 
open to students and teachers from public and pri-
vate schools.

The Brain Bee Competition, as it was originally 
called, was started in 1998 by Dr. Norbert Myslinski 
(University of Maryland, USA). It was launched in the 
United States and later expanded to several cou-
ntries. Students between 14 and 19 years old are 
eligible to compete. The tournament takes place 
in three phases - local, national and international 
- with competitors from six continents. Local com-
mittees take their winners to the national competi-
tion and the winner from each country is invited to 
participate in the international competition.

Einstein has hosted the event since 2015, which 
started with 50 students and reached 420 students 
in 2019. The growing demand makes us believe that 
we are on the right track supporting young future 
scientists on their journey, motivating their desire to 
embark on scientific careers.
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CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO E 
TREINAMENTO EM CIRURGIA (CETEC)
CENTER FOR EXPERIMENTATION 
AND SURGICAL TRAINING
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O centro abriga pesquisas em diferentes áreas da 
Medicina, como neurologia, cardiologia, oncologia, he-
matologia, distúrbios metabólicos, ginecologia, hepa-
tologia, imunologia, nefrologia, oftalmologia e trans-
plantes.

O CETEC dedica-se a atividades como:
• Pesquisa experimental
• Estudos pré-clínicos para avaliação de medica-

mentos, materiais e equipamentos médicos
• Treinamento cirúrgico para formação profissional
• Difusão de inovação em técnicas cirúrgicas
• Modelos animais para estudos de prova de conceito
Acreditado pela Association for Assessment and 

Acreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) des-
de 2011, segue procedimentos éti-
cos e de boas práticas, garantindo a 
qualidade dos projetos executados 
na instituição. 

Os recentes avanços tecnológi-
cos em cirurgia, como as técnicas minimamente inva-
sivas e robóticas, exigem que a inovação nessas áreas 
passe pela experimentação cirúrgica e que a difusão 
do conhecimento ocorra em centros de treinamento 
adequadamente equipados. Este é um dos escopos de 
atuação do Centro de Experimentação e Treinamento 
em Cirurgia.

A infraestrutura e recursos humanos disponíveis 
permitem o desenvolvimento com sucesso de projetos 
complexos em temas tão diversos como cirurgia car-
díaca com e sem circulação extracorpórea, cirurgias 
minimamente invasivas, transplantes de órgãos, im-
plante de ventrículos, artificiais, colocação de stents 
coronários e aórticos, implantação de células-tronco 
e videocirurgia.

INNOVATION AND DIFFUSION OF PRACTICES

The center houses research in different areas of 
medicine, such as neurology, cardiology, oncology, 
hematology, metabolic disorders, gynecology, hema-
tology, immunology, nephrology, ophthalmology and 
transplants.

CETEC is dedicated to activities such as:
• Experimental research
• Pre-clinical studies to evaluate medications, 

materials and medical equipment
• Surgical training for professionals
• Diffusion of innovation in surgical techniques
• Animal models for proof of concept studies.

Accredited by the Association for 
Assessment and Accreditation of La-
boratory Animal Care (AAALAC) sin-
ce 2011, we follow ethics and good 
practice procedures to ensure the 

quality of the projects conducted at the Institution.
Recent technological advances in surgery, such as 

minimally invasive and robotic techniques, require 
surgical experimentation in properly equipped trai-
ning centers. This is one of the areas covered by the 
Center for Surgical Experimentation and Training.

Our infrastructure and human resources ensure 
the successful development of complex projects on 
topics as diverse as cardiac surgery with and without 
cardiopulmonary bypass, minimally invasive surge-
ries, organ transplants, artificial ventricle implants, 
coronary stent and aortic valve surgeries, stem cell 
implantation and video surgery.

INOVACÃO E DIFUSÃO DE PRÁTICAS
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CENTRO DE PESQUISA PRÉ-CLÍNICA 

O CETEC agrega o centro de pesquisa pré-clínica 
que oferece serviço de excelência na pesquisa com o 
intuito de desenvolver projetos confiáveis e de impacto 
para avanços na saúde humana. 

Os serviços oferecidos incluem as seguintes plata-
formas:

• Toxicidade e segurança farmacológica
• Eficácia em modelos induzidos ou patológicos
• Avaliação de medical device  
• Estudos de Biodistribuição
• Nanobiotecnologia
• Imagem molecular
• Radiofármacos

Veja nas fotos a seguir alguns exemplos da infraes-
trutura de alta tecnologia para execução de projetos de 
pesquisa do CETEC.

PRE-CLINICAL RESEARCH CENTER 

The CETEC includes the preclinical research center, 
which aims to develop reliable and impactful projects 
for advances in human health. 

The services offered include:
• Toxicity and pharmacological safety
• Effectiveness in induced or pathological models
• Medical device evaluation
• Biodistribution Studies
• Nanobiotechnology
• Molecular imaging
• Radiopharmaceuticals

See photos below for some examples of the high-
-technology infrastructure available for CETEC resear-
ch projects.

Sala de radiologia intervencionista para cirurgias endovasculares
Interventional radiology room for endovascular surgery

Centro Cirúrgico equipado para cirurgias de baixa 
a alta complexidade, com sistema de transmissão 

de imagens em tempo real 
Surgical Center equipped for low to high complexity  

surgeries, with a real-time image transmission system



33

Tomografia por fluorescência e luminescência in vivo
In vivo fluorescence and luminescence tomography

Microscópio motorizado de fluorescência
Motorized fluorescence microscope

Uma nova plataforma de comportamento será inau-
gurada em 2020 para proporcionar maior diversida-

de de projetos na área de neurociências
A new behavior platform will be launched 
in 2020 to conduct a greater diversity of 

projects in the area of neuroscience
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NÚCLEO DE PESQUISA ASSISTENCIAL
HEALTHCARE RESEARCH CENTER
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O Núcleo de Pesquisa Assistencial monitora o pro-
grama de pesquisa da enfermagem e equipe multipro-
fissional do Einstein. Tem contribuído não só para a 
formação e qualificação em pesquisa dos enfermeiros 
da instituição, mas também de profissionais de outras 
organizações, ao engajar alunos de iniciação científica 
e mestrado nas pesquisas desenvolvidas sob coorde-
nação da área, nas seguintes linhas de pesquisa: dor 
em populações vulneráveis, educação em dor e nos es-
tudos de intervenções que visem o bem-estar e uma 
melhor experiência dos pacientes. De forma alinhada 
à premissa institucional de levar uma gota de Einstein 
por todo país, pesquisas pioneiras com impacto na 
saúde pública, como o levantamento do perfil de dor 
dos indígenas na Amazônia, dentre outras, vêm sendo 
realizadas, com apoio das principais agências de fo-
mento nacionais e grants internacionais.

Com a colaboração dos docentes do Programa de 
Pós-graduação stricto sensu em Ciências da Saúde e 
do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem 
do Einstein, pesquisas e inovações voltadas à melhoria 
da prática assistencial têm sido desenvolvidas nos últi-
mos anos. Exemplos disso são a disponibilização, para 
o setor de saúde, de aplicativos capazes de auxiliar 
médicos e equipes multidisciplinares na gestão e no 
diagnóstico de lesões de pele, além de novas técnicas 
assistenciais, adaptação e validação de escalas de ava-
liação e estudos de desenvolvimento tecnológico em 
realidade imersiva para a prática clínica à beira-leito. 

A PLACE FOR DISCUSSION AND DEVELOPMENT

The Healthcare Research Center monitors Einstein’s 
nursing and multi-professional research program. The 
Center has contributed not only to the research training 
and qualification of nurses at the Institution, but also to 
that of professionals from other organizations, engaging 
undergraduate and master’s students in research projects 
coordinated by the Institution in the following lines of re-
search: pain in vulnerable populations, education in pain, 
and intervention studies aimed at improving patients’ 
well-being and overall experience. In line with Einstein’s 
goal of spreading its services across the country, there 
have been pioneering studies with a public health impact, 
such as surveying the pain profile of indigenous people 
in the Amazon, among others, with support from Brazil’s 
main health agencies and international grants.

Research and innovations aimed at improving care 
practice have been developed in recent years with the 
collaboration of professors from Einstein’s Graduate Pro-
gram in Health Sciences and the Professional Master’s 
Program in Nursing. Examples of this are applications that 
assist doctors and multidisciplinary teams in the manage-
ment and diagnosis of skin lesions, new assistance tech-
niques, adaptation and validation of assessment scales, 
and studies in immersive reality technology for bedside 
clinical practice.

A PLACE FOR DISCUSSION AND 
DEVELOPMENT
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Além de contribuir para a qualidade assistencial, 
a geração de pesquisas com impacto social também 
é um dos objetivos da área. Estudos cujos resultados 
possam subsidiar a tomada de decisão no âmbito clí-
nico, nas políticas públicas e que promovam a reflexão 
da sociedade em geral, são fundamentais e fazem par-
te do nosso compromisso. Alguns exemplos dos estu-
dos desenvolvidos:

Besides contributing to the quality of care, another 
goal is to produce research with a social impact. Stu-
dies whose results can influence decision-making in 
clinical settings and public policies and that promote 
thinking of society as a whole, are fundamental and are 
part of our commitment. Here are some examples of 
these studies:

IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DA DOR DO MORA-
DOR DE RUA

O cenário sociocultural é gerador de vulnerabilida-
des que interferem diretamente sobre as condições de 
saúde e contribuem para o maior número de agravos. 
A dor em moradores de rua é frequentemente sub-
diagnosticada e subtratada, o que é apontado nos es-
cassos estudos realizados em países desenvolvidos. O 
primeiro estudo nessa temática no Brasil foi realizado 
por nosso grupo e permitiu conhecer a alta prevalência 
de dor crônica nos moradores de rua do centro de São 
Paulo, bem como suas implicações nas atividades de 
vida diária, que resultaram na implantação da avalia-
ção sistematizada da dor para essa população. Além 
disso, a obtenção de um grant internacional possibi-
litou, a partir da pesquisa, desenvolver um curso na 
plataforma aberta de cursos do Einstein, que qualificou, 
de forma gratuita, mais de 7.000 profissionais de saúde 
de todos os estados brasileiros, incluindo profissionais 
de Portugal.

IDENTIFYING AND MANAGING PAIN AMONG 
HOMELESS INDIVIDUALS
 

Socio-cultural factors create vulnerabilities that di-
rectly interfere with health conditions. Pain in home-
less people is often underdiagnosed and undertreated, 
which has been highlighted in the few studies con-
ducted on this topic in developed countries. The first 
such study in Brazil was conducted by our group and 
allowed us to identify a high prevalence of chronic pain 
among homeless people in downtown São Paulo, as 
well as its implications for activities of daily living. This 
study resulted in the implementation of systematic 
pain assessments for this population. In addition, with 
the aid of an international grant we developed a course 
on this topic on Einstein’s open course platform, which 
qualified more than 7,000 health professionals from all 
Brazilian states, as well as professionals from Portu-
gual, free of charge.

SAÚDE INDÍGENA: ASPECTOS CULTURAIS DA 
DOR EM INDÍGENAS DA AMAZÔNIA

A experiência dolorosa é bastante complexa e so-
fre influência do contexto sociocultural de cada indi-
víduo. Até o momento, não há descrição científica de 
como essa experiência se expressa na cultura indígena 
em nosso país, em suas mais de 300 etnias em 274 di-
ferentes idiomas, principalmente em áreas mais remo-
tas e com pouco acesso aos serviços de saúde. Foram 
realizadas, até o momento, duas expedições científicas, 
com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo, para caracterizar a dor dos indígenas 
do Vale do Javari, no coração da selva amazônica, e a 
medicina tradicional utilizada para seu controle pelas 
etnias Matis, Kanamary e Marubo, onde profissionais de 

INDIGENOUS HEALTH: CULTURAL ASPECTS OF PAIN 
AMONG INDIGENOUS PEOPLE FROM THE AMAZON
 

Pain is quite complex and is influenced by each in-
dividual’s sociocultural context. To date, there is no 
scientific description of how pain is expressed among 
indigenous cultures in our country (more than 300 eth-
nicities speaking 274 different languages), especially in 
more remote areas with little access to health services. 
So far, two scientific expeditions have been conducted 
with the support of FAPESP (São Paulo State’s Resear-
ch Support Foundation) to characterize pain among the 
indigenous people of the Javari Valley, in the heart of 
the Amazon jungle, as well as the traditional medicine 
used by the Matis, Kanamary and Marubo ethnic groups, 
including health professionals from the Special Indige-
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Leininger expedition – Bukuak village – Vale do Javari (AM)

saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena também 
foram incluídos.  Os povos Ashaninkas que vivem na 
divisa do Acre com o Peru, na Terra Indígena Kampa do 
Rio Amônia, e os Huni kuin, do Território Indígena Alto 
Purus, também participaram deste estudo de natureza 
etnográfica. Os dados permitiram a elaboração de uma 
cartilha sobre os aspectos fundamentais da dor nessas 
etnias, já traduzida para Marubo (as demais traduções 
estão em desenvolvimento). Com isso espera-se am-
pliar o diálogo sobre a dor entre profissionais de saúde 
e os indígenas, e auxiliar na preservação cultural do co-
nhecimento ancestral desses povos. Uma terceira expe-
dição científica se encontra em fase de planejamento.

nous Sanitary District. We also included the Ashaninka 
people living on the border between Acre and Peru, in 
the Kampa Indigenous Territory of the Amônia River, 
and the Huni kuin people, from the Alto Purus Indige-
nous Territory. From the data we were able to elaborate 
a booklet on the fundamental aspects of pain in these 
ethnic groups, which has already been translated into 
Marubo (the other translations are underway). We hope 
these studies expand the dialogue about pain betwe-
en health professionals and the indigenous people, as 
well as help preserve the ancestral knowledge of these 
Amerindian people. A third scientific expedition is in the 
planning stage.

Expedição Leininger – Etnia Kanamary – Vale do Javari (AM)

Leininger expedition – Kanamary ethnic  group – Vale do Javari (AM)

Expedição Leininger – Etnia Matis – Vale do Javari (AM)

Leininger expedition – Matis ethnic  group – Vale do Javari (AM)

Expedição Leininger – Aldeia Bukuak – Vale do Javari (AM)Expedição Iracema – Etnia Ashaninka – Marechal Thaumaturgo (AC)

Iracema expedition – Ashaninka ethnic  group – Marechal Thaumaturgo (AC)
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E-NATUREZA: AS IMAGENS DA NATUREZA COMO 
RECURSO COMPLEMENTAR PARA PROMOÇÃO 
DE BEM-ESTAR NO AMBIENTE HOSPITALAR 

Nas últimas décadas tem se observado um crescen-
te interesse dos pesquisadores em compreender como 
a adoção de elementos naturais no cotidiano, inclu-
sive nas instituições hospitalares, podem caracterizar 
ambientes restauradores e traduzir-se em melhores 
condições de saúde para os pacientes. Este ensaio clí-
nico randomizado visa validar imagens da natureza e 
verificar seu potencial terapêutico no cuidado a pa-
cientes oncológicos em tratamento quimioterápico. As 
imagens de natureza em realidade imersiva (e-Natureza-
VR) são alvo de outro ensaio clínico conduzido junto a 
mulheres submetidas a biópsia diagnóstica de nódulo 
de mama, para avaliação do potencial terapêutico na 
redução da ansiedade, dor/desconforto e promoção de 
bem-estar durante a realização do exame.

E-NATURE: IMAGES OF NATURE TO PROMOTE 
WELL-BEING IN THE HOSPITAL SETTING

 
Over the last few decades, researchers have beco-

me increasingly interested in understanding how the 
adoption of natural elements in daily life, including in 
hospitals, can provide restorative environments and 
thus better health conditions for patients. This ran-
domized clinical trial aims to validate images of natu-
re and verify their therapeutic potential in the care of 
cancer patients undergoing chemotherapy. The images 
of nature in an immersive reality (e-NaturezaVR) are 
also being used in another clinical trial conducted with 
woen undergoing diagnostic biopsies for breast lumps, 
assessing their therapeutic potential in reducing axiety 
and pain/discomfort, and promoting wellbeing during 
the exam.

Na perspectiva da geração de conhecimento e da 
implantação das melhores evidências científicas na 
prática assistencial da enfermagem institucional, o 
Núcleo de Pesquisa Assistencial oferece suporte aos 
enfermeiros líderes da instituição que compõem o 
Conselho em Prática Baseada em Evidência (PBE). Este 
foi designado para prover orientação especializada a 
enfermeiros clínicos, em todos os níveis de formação, 
que queiram ganhar experiência em prática baseada 
em evidências e atuem direta ou indiretamente na área 
assistencial, na condução de iniciativas de elaboração 
e ou revisão de protocolos relacionados à PBE direcio-
nados ao cuidado de saúde com qualidade e segurança 
em diversos desfechos clínicos.

With the goal of generating knowledge and imple-
menting the best scientific evidence in the Institution’s 
nursing care practice, the Healthcare Research Center 
provides support to the Institution’s leading nurses 
who compose the Council on Evidence-Based Practice 
(EBP). The Council was designed to provide speciali-
zed guidance to clinical nurses at all levels of educa-
tion who want to gain experience in evidence-based 
practices and who work directly or indirectly in the care 
area elaborating and/or reviewing EBP protocols with 
quality and safety in several clinical outcomes.
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NÚCLEO DE APOIO AO 
PESQUISADOR (NAP)
RESEARCH SUPPORT 
OFFICE (RSO)
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Seguindo uma tendência mundial, o IIEP instituiu 
em 2014 o Núcleo de Apoio ao Pesquisador (NAP), área 
que reúne serviços e plataformas de gestão da pes-
quisa com o intuito de proteger o tempo do pesqui-
sador de assuntos administrativos, bem como prestar 
assessoria técnica em alguns aspectos específicos do 
planejamento de projetos de pesquisa.

Os principais pilares do NAP são:

SUPPORT FOR RESEARCHERS

Following a worldwide trend, in 2014, the IIEP ins-
tituted the Research Support Office (RSO), an area that 
brings together research management services and 
platforms in order to relieve researchers from exces-
sive administrative duties, as well as provide technical 
advice on specific aspects of research project planning.

Main services provided by RSO include: 

SUPORTE AO PESQUISADOR

SISTEMA GERENCIADOR DE PROJETOS DE PES-
QUISA (SGPP)/I.SEARCH®

Sistema baseado na internet que cen-
traliza todos os processos envolvidos 
durante a submissão, análise, execu-
ção e monitoramento dos projetos de 
pesquisa de toda a instituição. Essa 
base de dados, existente desde 2006, 
é uma fonte de informações sobre 

toda a ciência produzida na instituição, além de servir de 
suporte para tomada de decisões estratégicas relaciona-
das à pesquisa institucional.

I.SEARCH® (RESEARCH PROJECT MANAGEMENT 
SYSTEM)

An internet-based system that manages 
in one place all process involved during 
submission, analysis, execution, and 
monitoring of institutional research 
projects. This system was created in 
2006 and constitutes a database about 
all science produced at our institution, 

in addition to support strategic decision making related 
to research conducted at our institution.

CAPTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
PARA PESQUISA 

Esta importante área do NAP atua nos pro-
cessos conhecidos internacionalmente como 
pre award e post award. O pre award é res-
ponsável pela busca e divulgação de editais 
de financiamento à pesquisa e também rea-
liza para o pesquisador todo o processo de 
submissão às agências de fomento, nacio-

nais e internacionais. Após a concessão do recurso, é a 
área de post award que trabalha em conjunto com nossos 
pesquisadores para o correto gerenciamento e utilização 
dos recursos concedidos, além de realizar todas as pres-
tações de contas de acordo com as regras de compliance 
institucionais e das próprias agências de fomento.

FUNDRAISING AND RESOURCE MANAGEMENT 
FOR RESEARCH 

This important area of RSO operates 
in processes known internationally as 
pre and post awards. The pre award 
is responsible for searching and 
disseminating research funding notices 
and takes care of the entire process of 
submission to national and international 

development agencies. After the grant is awarded, 
the post award area works together with our 
researchers to correctly manage the resources 
and conduct accountability in accordance with the 
institution and grants agency’s compliance rules.
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SERVIÇO DE ESTATÍSTICA E DADOS  
As atividades deste serviço contem-
plam o apoio à descrição dos métodos 
estatísticos e estimação de tamanho 
amostral durante o planejamento e 
escrita do projeto de pesquisa, as-
sessoria na construção dos fluxos e 
estrutura para coleta de dados com o 

auxílio do REDCap (Research Electronic Data Capture), uma 
sofisticada plataforma para coleta, gerenciamento e disse-
minação de dados de pesquisas. Na fase de encerramento 
dos projetos, este serviço também realiza as análises es-
tatísticas e presta auxílio na interpretação dos resultados. 
Este suporte técnico é imprescindível para fortalecer as 
boas práticas científicas.

BIOSTATISTICAL AND DATA SERVICES 
This department provides 
descriptions of statistical methods 
and estimates sample sizes 
during the planning and writing 
of research projects, as well as 
advice on data collection using 
REDCap (Research Electronic Data 

Capture), a secure web-based application that 
supports data capture and management for research 
studies. During the project’s closing phase, this 
department also conducts statistical analyses and 
assists in the interpretation of results. This technical 
support is essential to strengthen good scientific 
practices.

ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO GERAL 
Todos os processos administrativos e 
financeiros que envolvem a gestão da 
pesquisa e, principalmente, a gestão 
de processos dos diversos comitês re-
lacionados às atividades científicas são 
gerenciados pelo NAP. Além disso, todo 
o suporte operacional a novos alunos 
bolsistas, pesquisadores e staff técnico 

é realizado nesta área.

GENERAL ADMINISTRATIVE SUPPORT 
All administrative and financial 
processes that involve research 
administration and the management of 
the various scientific committees are 
managed by RSO. RSO also provides 
all operational support for new 
scholarship students, researchers and 
technical staff.
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SISTEMA EINSTEIN  
INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
EINSTEIN INTEGRATED 
LIBRARY SYSTEM
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O Einstein conta com uma das mais extensas bi-
bliotecas na área da saúde em hospitais no Brasil. 
Nas unidades Morumbi, Paulista, Morato e Paraisó-
polis, pode-se consultar livros, periódicos, teses, 
dissertações, CDs e DVDs. Estão disponíveis cerca 
de 7.500 mil títulos, com aproximadamente 17.000 
exemplares de livros impressos e 20 tipos de perió-
dicos (jornais e revistas na área de saúde publicados 
no Brasil).

O Einstein procura investir recursos principal-
mente em bibliotecas digitais. Os títulos em forma-
to eletrônico possuem inúmeras vantagens, entre 
as quais o fato de poderem ser acessados interna e 
externamente, por vários usuários simultaneamente 
e serem personalizáveis, permitindo grifos e anota-
ções.

KNOWLEDGE FOR ALL 

Einstein has one of Brazil’s largest hospital health 
science libraries. At the Morumbi, Paulista, Morato 
and Paraisópolis units, books, journals, theses, 
dissertations, CDs and DVDs can be consulted. 
Approximately 7,500 thousand titles are available, 
with approximately 17,000 printed books and 20 
types of periodicals (health journals and magazines 
published in Brazil).

Einstein invests mainly in digital libraries. Titles 
in electronic format have numerous advantages, 
including the fact that they can be accessed internally 
and externally by several users simultaneously and 
are customizable, allowing for highlighting and 
note-taking.

CONHECIMENTO À DISPOSIÇÃO DE TODOS

ACERVO DIGITAL 

• 7.500 títulos de periódicos 
em parceria com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior

• 2.500 títulos de livros 
eletrônicos nas plataformas Clinical 
Key e Evolution.

DIGITAL COLLECTION

• 7,500 journal titles in 
partnership with Capes (the 
Organization for the Improvement 
of Higher Education Personnel)

• 2,500 electronic book titles 
on the Clinical Key and Evolution 
platforms.
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Além de periódicos eletrônicos, o Sistema Einstein 
Integrado de Bibliotecas coloca à disposição do alu-
no plataformas eletrônicas internacionais para busca 
de conteúdos como: Cinahl, Nursing Reference Cen-
ter, Web of Science, PubMed/Medline, Embase, Sco-
pus, Cochrane Library, BMJ Best Practice, The Medical 
Letter, UpToDate, Micromedex, STATdx, ClinicalKey e 
E-anatomy.

O Einstein também publica a revista científica 
einstein, que tem nível internacional e está indexada 
em grandes bases de dados da área da Saúde:

In addition to electronic journals, the Einstein 
Integrated Library System provides students with the 
following international electronic platforms: Cinahl, 
Nursing Reference Center, Web of Science, PubMed / 
Medline, Embase, Scopus, Cochrane Library, BMJ Best 
Practice, The Medical Letter, UpToDate, Micromedex, 
STATdx, ClinicalKey and E-anatomy.

Einstein also publishes the scientific journal Einstein, 
which has an international level and is indexed in large 
health databases:
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PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  
EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
GRADUATE PROGRAM  
IN HEALTH SCIENCES
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Propiciamos uma formação sob novos paradigmas 
e objetivamos que os alunos tenham melhor entendi-
mento teórico e prático no âmbito assistencial, cien-
tífico e educacional. Ao final dos cursos observamos 
uma transformação cognitiva e emocional dos alunos, 
que se sentem melhor capacitados para entender este 
ambiente e também, em muitos casos, motivados a 
se engajar pessoalmente em projetos de pesquisa, 
ensino, inovação e empreendedorismo.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE FORMAÇÃO

O Programa tem forte caráter inovador, oferecendo 
formação holística, centrada em um núcleo de disci-
plinas instrumentais consistente: Empreendedorismo e 
Inovação, Redação Científica, Didática, Inglês científico, 
Ética em Pesquisa, Gestão da Pesquisa, Tópicos avança-
dos de Ensino e Aprendizagem, para destacar algumas 
delas. Além do foco na qualidade científica, busca-se 
permanentemente a excelência nos processos, na re-
lação interpessoal alunos-docentes-programa e na in-
serção social. 

O Einstein promove um ambiente de inovação e em-
preendedorismo do qual os alunos da pós-graduação 
são convidados a participar. A dinâmica do Programa 
permite o ingresso no doutorado direto, com base em 

MASTER’S AND DOCTORATE PROGRAMS

We provide novel training paradigms and work so 
that students have a better theoretical and practical 
understanding in the areas of care, science and education. 
At the end of the courses we observe a cognitive and 
emotional transformation in students, who feel better 
prepared and also motivated to pursue research, teaching, 
innovation and entrepreneurship projects.

INNOVATIVE TRAINING EXPERIENCES

The Program has a strong innovative character, offe-
ring holistic training centered on a strong core of essen-
tial disciplines: Entrepreneurship and Innovation, Scienti-
fic Writing, Didactics, Scientific English, Research Ethics, 
Research Management, Advanced Teaching and Learning 
Topics, to highlight a few. In addition to the focus on 
scientific quality, we constantly seek excellence in execu-
tion, in the student-teacher-program relationship and in 
social integration.

Einstein promotes an environment of innovation and 
entrepreneurship where graduate students are invited to 
participate. Students can enter the direct doctorate pro-
gram or switch from the master’s to the doctorate pro-
gram, based on excellent research performance.  

MESTRADO E DOUTORADO
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critérios que ressaltam a atuação diferenciada do candi-
dato na área da pesquisa científica. Também possibilita a 
mudança de nível de alunos de alto desempenho acadê-
mico/científico do mestrado para doutorado. 

Os resultados das pesquisas desenvolvidas no Pro-
grama de Pós-graduação são compartilhados e ab-
sorvidos no dia a dia à beira do leito, no desenvolvi-
mento de protocolos, no aprimoramento das práticas 
assistenciais, na redução de custos operacionais, no 
fortalecimento das parcerias com o setor público, na 
abordagem ao cuidado com o paciente como expe-
riência contínua, no compromisso com a tomada de 
decisão transparente e orientada pela melhor evidên-
cia médica e científica, contemplando todo o comple-
xo hospitalar Albert Einstein, que também envolve as 
instituições municipais administradas pelo Einstein em 
parceria com a prefeitura de São Paulo: Hospital M´boi 
Mirim, Hospital Municipal Vila Santa Catarina, Unidade 
de Pronto-Atendimento III de Campo Limpo,  Programa 
de Transplantes pelo SUS,  três Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS), além das AMAs (Assistência Médica 
Ambulatorial) da Vila Prel, Campo Limpo, Pirajussara, 
Vila Sônia e Paraisópolis. 

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA
• Encontros bimestrais entre o coordenador do 

Programa e todos os alunos matriculados. 
• Workshops semestrais com todos os docentes cre-

denciados.
• Workshops anuais com os coordenadores das disci-

plinas visando aprimoramento da grade curricular.
• Os alunos respondem uma pesquisa de satisfação 

ao final de cada disciplina, em um processo de 
melhoria contínua.

• As teses e dissertações são enviadas por e-mail 
para as bancas examinadoras dos exames de 
qualificação e defesa, reforçando o compromisso 
institucional com a sustentabilidade.

• Assessoras científicas prestam serviço de revisão 
de artigos científicos, apresentações em inglês, re-
sumos para apresentação em eventos, sem custo 
para docentes e alunos.

• A Instituição mantém na estrutura do Núcleo de 
Apoio ao Pesquisador um grupo de estaticistas, 
que atuam nos projetos de pesquisa desde a fase 
de elaboração até a defesa de título.

• Toda a infraestrutura administrativa institucional é 
disposta de forma matricial – o que permite que o 
Programa se beneficie em sua atuação. 

PROGRAM DIFFERENTIALS
• Bimonthly meetings between the Program 

coordinator and all enrolled students.
• Semiannual workshops with all accredited 

instructors.
• Annual workshops with the course coordinators to 

improve the curriculum.
• Students answer a satisfaction survey at the end of 

each subject to ensure continuous improvement.
• Theses and dissertations are sent by e-mail to the 

examining and qualification boards, reinforcing 
the Institution’s commitment to sustainability.

• Scientific consultants provide review services for 
scientific articles, presentations in English, and 
presentation supplies for events, at no cost to 
teachers and students.

• The Research Support Center includes a group of 
statisticians who work on research projects from 
the preparation to the master’s/doctoral defense 
phase.

• The Institution’s entire administrative infrastructure 
is arranged in the form of a matrix to maximize its 
benefits.

The results of the research conducted in the Postgra-
duate Program are shared and absorbed on a daily basis 
at bedside, in protocol development, in improved care 
practices, in reduced operating costs, in the strengthe-
ning of partnerships with the public sector, in the appro-
ach to patient care as a continuous experience, in the 
commitment to transparent decision-making and guided 
by the best medical and scientific evidence, covering the 
entire Albert Einstein hospital complex, which also in-
volves the municipal institutions managed by Einstein 
in partnership with the city of São Paulo: Hospital M´boi 
Mirim, Hospital Municipal Vila Santa Catarina, Emergency 
Care Unit III of Campo Limpo, Transplant Program by SUS, 
three Psychosocial Care Centers (CAPS), in addition to the 
AMAs (Ambulatory Medical Assistance) in Vila Prel, Cam-
po Limpo, Pirajussara, Vila Sônia and Paraisópolis.



48

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA 
ALBERT EINSTEIN - CAMPUS  
CECÍLIA E ABRAM SZAJMAN



49

Com previsão de inauguração em 2020, o local abri-
gará os alunos da Faculdade Israelita de Ciências da 
Saúde Albert Einstein e pesquisadores do Einstein. 

A estrutura proverá um ambiente acolhedor e propí-
cio para que os profissionais em formação e os pesqui-
sadores – em sua permanente busca por novos avanços 
científicos – cumpram seu papel de fazer a diferença 
na sociedade, seja qual for o ramo da saúde em que já 
atuem ou pretendam atuar. 

O Centro ocupará uma área construída de mais de 
44 mil metros quadrados em terreno próximo à unidade 
Morumbi, em um projeto que integra arquitetura e pai-
sagismo interno e externo.

O projeto arquitetônico do novo prédio é assinado 
pelo renomado arquiteto israelo-americano Moshe Sa-
fdie. O arquiteto já conduziu grandes obras ao redor 
do mundo, como o Museu do Holocausto, Aeroporto de 
Telaviv e o Hotel Sands Marina Bay em Singapura. Em 
seu projeto para o Einstein, Safdie priorizou locais mais 
amplos, iluminados e o contato com a natureza, a fim de 
tornar o ambiente mais humano, zelando pelo bem-es-
tar de seus frequentadores. 

“Além de representar um legado, a criação do novo 
centro demonstra o compromisso do Einstein com o in-
vestimento contínuo em ensino e pesquisa. Temos como 
objetivo promover a melhoria da saúde no país ao for-
mar profissionais capacitados e também voltados para 
a gestão do setor”, afirma Sidney Klajner, presidente da 
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. 

COMMITMENT TO TEACHING AND RESEARCH

Scheduled to open in 2020, the site will house stu-
dents and researchers at the Albert Einstein Health Scien-
ces College (Faculdade Israelita de Ciencias da Saude Al-
bert Einstein).

The structure will provide a welcoming environment 
for professionals in training and researchers - in their 
permanent search for new scientific advances - to fulfill 
their role of making a difference in society, regardless of 
their specialty.

The Center will occupy an area of more than 44 thou-
sand square meters near the Morumbi unit, in a project 
that integrates architecture with internal and external 
landscaping.

The architectural design of the new building is signed 
by the renowned Israeli-American architect Moshe Safdie. 
Safdie has conducted major projects around the world, 
including the Holocaust Museum, Tel Aviv Airport and the 
Sands Marina Bay Hotel in Singapore. In his project for 
Einstein, Safdie prioritized larger, bright spaces and con-
tact with nature, in order to make the environment more 
humane, ensuring the well-being of its visitors.

“In addition to representing a legacy, the creation of 
the new center demonstrates Einstein’s commitment to 
continuous investment in teaching and research. We aim 
to promote health improvement in the country by trai-
ning qualified professionals focused on health manage-
ment”, says Sidney Klajner, president of the Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

COMPROMISSO COM O ENSINO E A PESQUISA
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PARA SABER MAIS sobre a área de Pesquisa do 
Einstein, acesse: www.einstein.br/pesquisa

TO LEARN MORE ABOUT Research at Einstein, visit 
www.einstein.br/pesquisa

Acompanhe o Einstein nas redes sociais:
Follow Einstein on social media: 

/HospitalAlbertEinstein

/hosp_einstein

/+HospitalAlbertEinstein

/HospitalEinstein

/hosp_einstein

ensinoepesquisa.einstein.br/


