
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
EM ENSINO



SOBRE O INSTITUTO 
ISRAELITA DE ENSINO 
E PESQUISA

Criado para difundir conhecimento na área 
da saúde, o Ensino Einstein estimula a 
evolução contínua de alunos e profissionais 
do Hospital Israelita Albert Einstein e de 
outras instituições, investindo fortemente 
em inovação, por meio das mais modernas 
tecnologias de educação e treinamento. 
Ensino e Pesquisa são os aliados do Einstein 
em sua missão de atuar como um sistema 
de saúde de excelência.

O Ensino apresenta-se como alternativa de 
ponta para permitir que os profissionais da 
saúde estejam atualizados em relação a esse 
extraordinário avanço do conhecimento. Sua 
atuação se fixa na transferência do saber 
para a transformação dos conhecimentos 
adquiridos em soluções práticas, em favor do 
desenvolvimento do setor da saúde no Brasil.
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MISSÃO
Melhorar a qualidade da as-
sistência e da gestão em 
saúde no país, difundindo co-
nhecimento e desenvolvendo 
profissionais, como forma de 
evidenciar a contribuição da 
Comunidade Judaica para a         
sociedade brasileira.

VISÃO
Ser a referência de excelência 
para a Educação em Saúde 
na América Latina.

PROPÓSITO 
DO ENSINO
A concretização de seu proje-
to de ensino se reflete na for-
mação contínua de milhares 
de profissionais que passam 
pelo Instituto Israelita de Ensi-
no e Pesquisa Albert Einstein, 
com o propósito de compar-
tilhar conhecimento em favor 
da sociedade.



SOLUÇÕES 
CORPORATIVAS
EM ENSINO
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APRESENTAÇÃO
A Diretoria de Ensino do Hospital  
Israelita Albert Einstein tem como objetivo 
melhorar a qualidade da assistência e 
da gestão em saúde no País, difundindo 
conhecimento e desenvolvendo 
profissionais, como forma de evidenciar a 
contribuição da Comunidade Judaica para 
a sociedade brasileira. 

Nesse cenário, a área de Soluções 
Corporativas é a responsável por atuar 
junto a empresas e instituições a fim 
de elaborar o melhor programa de 
ensino para aperfeiçoamento dos seus 
funcionários, levando em consideração 
as necessidades do cliente.

OBJETIVO
As Soluções Corporativas do Ensino 
Einstein têm como objetivo contribuir com 
a formação contínua dos profissionais 
das áreas assistenciais, administrativas 
e de gestão de instituições da saúde e 
empresas que participam da cadeia de 
valor da saúde em todo o Brasil, por meio 
de uma série de soluções educacionais e 
de desenvolvimento de pessoas, tais como: 
cursos de Pós-graduação, Atualização e 
Cursos Técnicos, sejam eles presenciais, 
a distância ou mistos, além de Consultorias 
Educacionais para construção e melhoria 
de áreas de Educação Corporativa, Centros 
de Treinamentos com Simulação Realística  
e áreas de desenvolvimento de cursos. 

Com essa iniciativa, conseguimos 
colocar em prática nossa visão 
institucional, compartilhando com as 
demais instituições do Brasil todo o 
conhecimento adquirido, formando 
profissionais que farão a diferença 
dentro das suas instituições, melhorando 
a saúde do país como um todo.

MODELO DE ATUAÇÃO
Nosso time de Soluções Corporativas 
é formado por profissionais com 
experiência em projetos educacionais 
que visam não só ao treinamento e à 
qualificação de mão de obra, mas sim  
à articulação de competências individuais e 
organizacionais em um contexto corporativo 
mais amplo. 

Nosso modelo de atuação consiste em:

    1. DIAGNÓSTICO
Nesta etapa, nossos profissionais, em parceria com 
o cliente, fazem um levantamento dos objetivos 
organizacionais e, com auxílio de técnicas de 
diagnóstico (assessment, entrevistas, focus group e 
etc.), mapeiam as necessidades de ação e as soluções 
de aprendizagem mais adequadas ao diagnóstico.

    2. DESENVOLVIMENTO  
              DO PROGRAMA
Após a etapa de análise/diagnóstico, nossa equipe de 
produtos inicia o trabalho de construção da solução 
educacional, considerando os objetivos esperados, a 
metodologia adequada, os objetos de aprendizado, 
o volume de conteúdo, a disponibilidade de horas do 
público-alvo, os métodos de avaliação e as rotinas 
de execução.

 

    3. EXECUÇÃO
Cada solução educacional apresentada pressupõe 
um acompanhamento diferenciado da equipe de 
produtos do Ensino Einstein, mas em todos os 
casos o cliente contará com o apoio do nosso time 
na aplicação das soluções, na avaliação regular  
da evolução do discente e de sua satisfação,  
bem como na avaliação final de aprendizagem  
e satisfação do discente e da empresa.

    4. AVALIAÇÃO
Nesta etapa, em conjunto com o cliente, realizamos 
o debriefing do projeto, levando em consideração 
o alcance dos objetivos iniciais, a qualidade 
da execução e lições aprendidas, a satisfação 
do cliente e do discente e as possibilidades de 
evolução do projeto.



PROGRAMAS 
EDUCACIONAIS
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Principais modalidades de execução 
de projetos educacionais:

1- Cursos presenciais exclusivos nas 
instalações do Ensino Einstein:

a. Aulas expositivas (sala de aula);

b. Utilização do Centro de Simulação 
Realística Einstein (práticas 
e simulações);

c. Utilização do Centro de Experimenta-
ção e Treinamento em Cirurgia (práti-
cas e simulações).

2- Cursos presenciais exclusivos nas 
instalações do cliente (in company).

3- Cursos a distância, com auxílio do ambiente 
virtual de aprendizagem EAD Einstein.

4- Cursos semipresenciais (com aplicação 
de teoria em ambiente virtual de 
aprendizagem e realização de práticas 
monitoradas em Centro de Simulação 
ou de Experimentação).

5-  Cursos mistos (com aplicação de teoria 
em ambiente virtual de aprendizagem, 
bem como em salas de aula presenciais).

Outros modelos de atuação:

Turmas em Consórcio: turmas 
compostas por colaboradores de várias 
empresas. Esta solução se adequa às 
empresas que procuram investir de 
forma direcionada na educação e no 
desenvolvimento de seus colaboradores, 
porém, não possuem massa crítica 
de profissionais na especialidade ou 
temática abordada que justifique a 
realização de uma turma exclusiva. 

Turmas Mistas: esta modalidade se 
adequa a empresas que desejam investir 
na educação e no desenvolvimento de 
seus colaboradores, por meio das turmas já 
abertas dos cursos oferecidos pelo Ensino 
Einstein, em que são disponibilizadas 
opções de datas para que a instituição 
adeque a sua necessidade ao calendário 
dos cursos, porém, com investimento 
reduzido pela compra de vagas em volume. 
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PORTFÓLIO DO ENSINO - PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Para contribuir com a capacitação e o aperfeiçoamento dos profissionais,  
o Ensino Einstein oferece diversas categorias de formação: 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Os cursos de Pós-Graduação do Ensino 
Einstein destinam-se ao aperfeiçoamento 
de profissionais de instituições de saúde. 
Todos emitem certificação lato sensu após 
sua conclusão.

Possuem um método de ensino que aplica 
a teoria à prática e são ministrados por 
docentes especialistas em suas áreas de 
atuação. Tratam-se de cursos com formato 
presencial, de longa duração.

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
Os cursos de atualização são voltados a 
Médicos e Equipe Multiprofissional que 
queiram atualizar e revisar a prática em 
diversas áreas de atuação. Possuem 
diferentes durações para facilitar a 
participação e conciliação com a atividade 
do profissional, com aulas teóricas e 
práticas (hands-on). Tratam-se de cursos 
com formato presencial ou blended 
(presencial e EAD simultaneamente),  
de curta e média duração.

CURSOS TÉCNICOS
Os cursos técnicos são promovidos 
pela Escola Técnica do Instituto Israelita 
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. 
Possuem diferentes durações para 
facilitar a participação e conciliação com 
a atividade do profissional, com aulas 
teóricas e práticas (hands-on). Tratam-
se de cursos com formato presencial,  
de longa duração.

CURSOS EAD
Metodologia de ensino a distância que 
reúne foco em competências e qualidade. 
Oferece liberdade ao participante para 
montar seu próprio horário e ritmo de estudo, 
segundo sua conveniência e disponibilidade, 
valorizando a tecnologia como ferramenta 
para a construção do conhecimento.

Neste segmento, é trabalhado o 
desenvolvimento de competências 
e habilidades, com conteúdo atual, 
customizado de acordo com a necessidade 
de cada instituição, de forma interativa e 
com o apoio de diferentes mídias (vídeos, 
artigos científicos, estudos de casos e 
atividades). Tratam-se de cursos de curta e 
média duração.

O portfólio está dividido em dois grandes 
eixos: cursos de assistência e de gestão.
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O Hospital Israelita Albert Einstein reúne toda 
a expertise de uma das mais importantes 
instituições de saúde da América Latina 
e está habilitado a preparar profissionais 
e organizações do setor a liderar em 
suas frentes de atuação com qualidade 
e competência, oferecendo uma série de 
Programas Educacionais Customizados, 
direcionados especialmente às empresas 
que atuam no setor de saúde brasileiro. 

Estes programas têm por objetivo:

CAPACITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE COLABORADORES
Programas voltados às equipes comerciais, 
de marketing e outras das indústrias  que 
atuam em  instituições de saúde e/ou 
diretamente com o Corpo Clínico – Médicos, 
Enfermeiros e Equipe Multiprofissional.

• MSL – Medical Science Liaison;

• Executivos Comerciais – Key Accounts; 

• Representantes Comerciais;

• Gerentes Regionais;

• Gerentes de Business Unit.

AÇÕES DE RELACIONAMENTO 
– MARKETING
Seguindo premissas modernas que 
consideram a “educação como o novo 
Marketing”, desenvolvemos programas 
customizados para indústrias, para que 
elas possam oferecer aos profissionais de 
saúde um conteúdo relevante e, junto a 
isso, promover ações de relacionamento 
direcionadas a:

SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM ENSINO PARA 
INDÚSTRIAS DA CADEIA DE VALOR DA ÁREA DA SAÚDE

• Lançamento de produto;

• Road Show, contendo palestras de 
conteúdo relevante para a disseminação 
do conhecimento associado ao produto 
da empresa;

• Capacitação de equipes de parceiros 
comerciais da indústria;

• Simulação de uso de produtos e 
equipamentos das empresas, associada 
a conteúdos de relevância científica, 
aplicados por médicos e profissionais do 
Hospital Israelita Albert Einstein.



ASSISTÊNCIA 
SISTEMA 
INTEGRADO
DE EXCELÊNCIA 
EM SAÚDE

PROGRAMAS EDUCACIONAIS
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A assistência está entre os quatro pilares 
estratégicos que fazem do Hospital 
Israelita Albert Einstein referência na 
prática médica, com foco em um sistema 
integrado de saúde. Para manter seu 
compromisso com a medicina de qualidade, 
a instituição promove a revisão sistemática 
de processos, visando a combater 
desperdícios e aumentar a produtividade, 
além de gerar conhecimento e estimular a 
assistência. 

Os cursos do eixo da assistência estão 
ligados principalmente à implementação, 
revisão e atualização de práticas e 
protocolos que impactam diretamente na 
qualidade e segurança do paciente, além 
de contribuir para disseminar uma cultura 
de boas práticas.
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MEDICINA DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA
O curso proporciona ao profissional a possibilidade 
de conhecer mais a fundo os novos protocolos 
estabelecidos nesta área, no Brasil e no mundo. 
A metodologia inclui atividades no Centro de 
Simulação Realística e o acompanhamento do 
dia a dia de outros setores da Instituição.

Público-Alvo: Médico

Carga horária: 420 horas

CURSOS DE ASSISTÊNCIA 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

MEDICINA

EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS
O programa visa a preparar o profissional 
para o atendimento de casos graves, tanto no 
Pronto Atendimento, quanto nas Unidades de 
Terapia Intensiva.

Público-Alvo: Médico

Carga horária: 420 horas

TERAPIA INTENSIVA ADULTO
Com aspecto multiprofissional, o curso visa  a 
capacitar profissionais para agir rapidamente, 
de forma humanista e com alto conhecimento 
nas tecnologias mais avançadas, para o 
tratamento de casos graves e agudos.

Público-Alvo: Médico

Carga horária: 420 horas

CARDIOLOGIA PARA MÉDICOS
O curso promove uma visão holística, 
abrangendo todas as esferas da especialidade, como 
prevenção, tratamento e reabilitação.

Público-Alvo: Médico

Carga horária: 420 horas
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 ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA 
E UROLOGIA
O objetivo é capacitar profissionais em relação às mais 
avançadas técnicas em Nefrologia e Urologia, com 
estágio nas respectivas áreas e também no Centro 
de Hemodiálise do Hospital Israelita Albert Einstein. 

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 420 horas

ENFERMAGEM 
EM TERAPIA INTENSIVA
O curso visa a preparar o profissional para a 
assistência ao paciente gravemente enfermo, por 
meio de conhecimento teórico-prático baseado em 
evidências, com aulas em laboratório e no Centro de 
Simulação Realística. 

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 420 horas

ESPECIALIDADES
FISIOTERAPIA HOSPITALAR
O programa habilita o profissional a atuar tanto 
nas Unidades de Terapia Intensiva quanto 
nas Unidades de Internação, na prevenção e 
tratamento de complicações musculoesqueléticas, 
cardiorrespiratórias e neurológicas.

Público-alvo: Fisioterapeuta

Carga horária: 420 horas

ENFERMAGEM
ENFERMAGEM CLÍNICA 
E CIRÚRGICA
O programa oferece o que há de mais novo em 
assistência em saúde, no qual os profissionais são 
preparados a atuar nas áreas de internação adulta, 
com foco especial em Cardiologia, Oncologia, 
Geriatria, Transplante, Ortopedia ou Neurologia.

Público-Alvo: Enfermeiro

Carga horária: 420 horas

ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 
E HEMODINÂMICA
Este curso é referência para os profissionais que querem 
trabalhar nas áreas de Cardiologia Clínica e Cirúrgica, 
Intervencionista e Emergência. Além de docentes 
renomados, o curso conta com estágio na área de 
Cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein.

Público-Alvo: Enfermeiro

Carga horária: 420 horas
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MULTIPROFISSIONAIS
ONCOLOGIA
Este curso oferece aos profissionais das áreas de 
saúde a oportunidade de conhecer, aprofundar 
e debater seus conhecimentos em Oncologia e a 
importância da multidisciplinaridade na prevenção, 
diagnóstico e tratamento das doenças, bem como o 
papel de cada profissional neste processo. 

Público-alvo: Biomédico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, 

Enfermeiro, Farmacêutico e Fisioterapeuta

Carga horária: 420 horas 

GERONTOLOGIA
O objetivo deste curso é possibilitar ao profissional a 
compreensão sobre o envelhecimento da população, 
abordando o idoso em seu contexto global, em  
todos os aspectos, visando à sua qualidade de vida.
Público-alvo: Médico, Biomédico, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 

Nutricionista, Profissionais da Saúde e Psicólogo

Carga horária: 420 horas 

DOR
O curso tem por objetivo aperfeiçoar o conhecimento 
de profissionais da saúde para prestar assistência 
integral aos pacientes com dores agudas e crônicas.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, 
Nutricionista, Psicólogo, Farmacêutico,  

Profissionais da Saúde e Odontologista

Carga horária: 420 horas

CUIDADOS PALIATIVOS
De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a expressão Cuidados Paliativos significa: 
uma abordagem que promove a qualidade de 
vida de pacientes e seus familiares que enfrentam 
doenças que ameacem a continuidade da vida, 
por meio da prevenção e alívio do sofrimento. 
Requer a identificação precoce, avaliação e 
tratamento da dor e outros problemas. O curso visa  
a abordar todos os aspectos voltados a esse tipo 
de tratamento.

Público-alvo: Enfermeiro, Fisioterapeuta, 

Nutricionista, Fonoaudiólogo e Médico

Carga horária: 420 horas

BASES DE SAÚDE INTEGRATIVA  
E BEM-ESTAR
Pensando no panorama atual da saúde, com foco 
no bem-estar (físico, emocional, social e espiritual), 
o curso ressalta a necessidade da intervenção 
interdisciplinar e a oferta de práticas e cuidados 
baseados em evidências. O objetivo é a promoção 
coletiva da saúde e bem-estar.

Público-alvo: Profissionais da Saúde

Carga horária: 420 horas
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CURSOS DE ASSISTÊNCIA  
EAD - ENSINO A DISTÂNCIA

MEDICINA
ABORDAGEM DAS URGÊNCIAS  
E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS  
NO PRONTO SOCORRO
O programa tem por objetivo fornecer o conhecimento, 
raciocínio clínico e ferramentas necessárias que 
possibilitem ao médico realizar o manejo correto 
do paciente grave na Unidade de Emergência. Os 
diferenciais deste curso são: a informação prática 
de situações do dia a dia, o sumário das evidências 
das principais diretrizes clínicas vigentes, além dos 
casos clínicos reais de profissionais que vivenciam o 
atendimento de emergências clínicas em geral.

Público-alvo: Médico e Residente

Carga horária: 30 horas 

ABORDAGEM DAS URGÊNCIAS 
CARDIOLÓGICAS  
NO PRONTO SOCORRO
O reconhecimento imediato da parada 
cardiorrespiratória e a aplicação de manobras  
de ressuscitação de alta qualidade, recentemente 
revisadas, têm fundamental importância no 
atendimento das urgências cardiológicas. O curso 
capacita o médico a interpretar o eletrocardiograma 
e a radiografia de tórax no contexto de emergência.

Público-alvo: Médico e Residente

Carga horária: 30 horas

ABORDAGEM DA DOR TORÁCICA  
NO PRONTO SOCORRO
O curso visa a instrumentalizar o médico na 
realização de um manejo adequado da dor 
torácica, levando em consideração tanto os 
diagnósticos diferenciais quanto a implantação  
de protocolos assistenciais.

Público-alvo: Médico e Residente
Carga horária: 30 horas

ABORDAGEM DAS TONTURAS  
NO PRONTO SOCORRO
O objetivo é capacitar o médico na realização de 
uma abordagem estruturada, baseada nos fatores 
desencadeantes da tontura, na duração do sintoma, 
antecedentes pessoais e nas manobras de exame 
físico. Essa abordagem estruturada busca avaliar os 
movimentos oculares e permite identificar os casos 
de maior gravidade.

Público-alvo: Médico e Residente

Carga horária: 30 horas 

EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS  
PARA MÉDICOS
É de fundamental importância a aptidão do pediatra em 
reconhecer precocemente situações de emergência, 
a fim de orientar e instituir o tratamento adequado 
aos pacientes. Este curso visa instrumentalizar o 
pediatra no manejo das emergências mais comuns 
na população pediátrica.

Público-alvo: Médico e Residente

Carga horária: 30 horas 

ABORDAGEM CLÍNICO-
RADIOLÓGICA DA DISPNEIA
As principais afecções pulmonares encontradas 
nos serviços de urgência e emergência podem ser 
diagnosticadas pelo médico por meio da abordagem 
clínico-radiológica da dispneia. Por isso, este curso 
visa a instrumentalizar o médico para o manejo 
seguro e adequado desses pacientes.

Público-alvo: Médico e Residente

Carga horária: 30 horas 

FIBRILAÇÃO ATRIAL
O curso aborda a fibrilação atrial no contexto 
ambulatorial e emergencial. Serão discutidos 
temas como:  fisiopatologia, classificações atuais; 
diagnóstico e terapêutica, com ênfase no controle 
do ritmo cardíaco, controle da frequência cardíaca e 
anticoagulação. Será também debatida a indicação 
e uso dos novos anticoagulantes.

Público-alvo: Médico

Carga horária: 15 horas
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ENFERMAGEM 
ELETROCARDIOGRAMA 
PARA ENFERMEIROS
Este curso visa a capacitar o profissional sobre 
os principais aspectos do ECG, da realização 
à avaliação do traçado.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 30 horas

FERIDAS E CURATIVOS 
PARA ENFERMEIROS
Este curso visa a instrumentalizar o enfermeiro 
para a realização de sua assistência, desde o 
conhecimento sobre a anatomia e fisiologia da 
pele até a realização de medidas de prevenção 
das lesões cutâneas.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 30 horas 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
NAS LESÕES POR PRESSÃO
A enfermagem tem papel fundamental no cuidado 
das lesões por pressão, que podem causar grande 
impacto social, econômico, na qualidade de vida dos 
pacientes e nas instituições de saúde. Este curso 
aborda temas importantes como epidemiologia, 
escalas de avaliação de risco, aspectos preventivos, 
tratamento, além da discussão de casos clínicos.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 30 horas

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
EM UTI NEONATAL
Neste curso, o profissional é preparado para 
reconhecer sinais e sintomas de gravidade e 
cuidados específicos de enfermagem, como: 
prematuridade, enterocolite necrotizante, nutrição 
parenteral, infecções graves e sepse (prevenção, 
infecção da comunidade e sepse).

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 15 horas

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
NO AVC AGUDO NA UTI 
Neste curso, são abordados os cuidados de 
enfermagem no AVC agudo na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), com o intuito de demonstrar 
o tratamento agudo, prevenção de complicações 
e reabilitação precoce dos pacientes.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 15 horas
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
NO AVC AGUDO NA EMERGÊNCIA 
O programa aborda os cuidados da enfermagem 
no AVC agudo na Emergência, desde o 
reconhecimento, ensinando como deve ser feito 
o atendimento inicial do paciente (da triagem 
até o preparo e administração do trombolítico 
endovenoso), bem como os diferentes tipos de 
tratamento. São apresentados os seguintes temas: 
definição, tipos, epidemiologia, fatores de risco, 
exames de neuroimagem e tratamento. 

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 15 horas

CÁLCULO DE MEDICAÇÃO E 
CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 
MÓDULO BÁSICO
Este curso visa a capacitar o auxiliar e técnico em 
enfermagem no preparo, administração e registro 
da medicação, a fim de garantir uma assistência 
segura e com qualidade.

Público-alvo: Auxiliar de Enfermagem, 
Técnico em Enfermagem e Enfermeiro

Carga horária: 20 horas

CÁLCULO DE MEDICAÇÃO E 
CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 
MÓDULO AVANÇADO
Além de abordar os principais conceitos para 
a realização de cálculos na administração de 
medicamentos, o curso também visa a aperfeiçoar os 
conhecimentos sobre os cuidados de enfermagem 
necessários, destacando as responsabilidades do 
enfermeiro para garantir uma prática com segurança 
e qualidade.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 30 horas 
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MULTIPROFISSIONAIS 
LABORATÓRIO CLÍNICO
Quatro grandes temas compõem este curso: Erros 
em Laboratório, Síndrome Metabólica/Métodos 
Bioquímicos, Controle de Qualidade/Métodos 
Quantitativos e Métodos em Imunologia. Seu objetivo 
é capacitar o profissional no diagnóstico preciso da 
prática clínica.

Público-alvo: Médico, Residente, Biomédico, 
Enfermeiro, Farmacêutico e Profissionais da Saúde

Carga horária: 30 horas

CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR
Proporciona o aperfeiçoamento das técnicas 
de prevenção e controle das IRAS (Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde), a fim de 
garantir a segurança do paciente e melhorar a 
qualidade da assistência.

Público-alvo: Médico, Biomédico, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Psicólogo, Residente, Terapeuta 

Ocupacional e Profissionais da Saúde

Carga horária: 30 horas 

COMUNICAÇÃO 
DE MÁS NOTÍCIAS
Este curso tem o intuito de promover a comunicação 
efetiva na tríade paciente-família-profissional, 
utilizando a melhor estratégia para sua execução.

Público-alvo: Médico, Residente, Biomédico, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional e Profissionais da Saúde

Carga horária: 30 horas
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ESPECIALIDADES
VENTILAÇÃO MECÂNICA 
BÁSICA EM ADULTOS
Este curso visa a capacitar o profissional na 
realização dos cuidados necessários durante 
a ventilação mecânica, a fim de minimizar 
os riscos aos pacientes durante o tratamento.

Público-alvo: Médico, Residente, Fisioterapeuta 
e Enfermeiro

Carga horária: 30 horas

VENTILAÇÃO MECÂNICA 
AVANÇADA EM ADULTOS
Alcançar ajustes dos modos ventilatórios existentes, 
bem como aprimorar os modos avançados, que 
ainda necessitam em grande medida de mais 
estudos experimentais, é possível por meio de um 
conjunto de ações. Este curso tem por objetivo 
capacitar o profissional no uso adequado dos modos 
ventilatórios, avançados ou não, à beira-leito. 

Público-alvo: Fisioterapeuta, Médico e Enfermeiro

Carga horária: 30 horas 

NUTRIÇÃO: AVALIAÇÃO 
HOSPITALAR
O paciente hospitalizado pode apresentar 
importantes alterações nutricionais. Por isso, é 
fundamental que o nutricionista avalie e identifique 
pacientes em risco de desnutrição ou desnutridos, a 
fim de prevenir complicações durante o período de 
hospitalização.

Público-alvo: Nutricionista

Carga horária: 30 horas

TERAPIA NUTRICIONAL 
EM ONCOLOGIA
O curso visa a ensinar o profissional sobre os 
aspectos importantes da conduta nutricional e 
dietética, o impacto da nutrição na manutenção e/
ou recuperação dos pacientes oncológicos e a 
prevenção das possíveis complicações associadas 
à má nutrição, com o objetivo de garantir melhor 
qualidade de vida e bem-estar.

Público-alvo: Nutricionista e Médico

Carga horária: 30 horas

MANEJO ODONTOLÓGICO DO 
PACIENTE ONCO-HEMATOLÓGICO 
Fazer com que o profissional desenvolva habilidades 
necessárias para descrever os principais agravos 
bucais nesses pacientes, bem como os tratamentos 
existentes (preventivos e curativos), é o principal 
objetivo deste curso.

Público-alvo: Cirurgião-dentista

Carga horária: 30 horas

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA: 
EVIDÊNCIAS E APLICAÇÕES 
CLÍNICAS 
O uso da ventilação mecânica não invasiva tem 
importante aplicabilidade na rotina hospitalar. 
Quando utilizada de maneira adequada, 
relacionando a fisiopatologia da doença de base 
com a condição clínica do paciente, traz inúmeros 
benefícios. Este curso capacita o profissional na 
avaliação e uso clínico da VNI, buscando práticas 
assistenciais com qualidade e segurança.

Público-alvo: Médico, Residente, Fisioterapeuta 
e Enfermeiro

Carga horária: 30 horas 
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VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM 
PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
A ventilação não invasiva diminui os riscos e 
complicações associadas à técnica convencional, 
especialmente no público infantil. Este curso visa  a 
capacitar o fisioterapeuta no manuseio da ferramenta, 
tanto na indicação e contraindicação, quanto na 
manutenção, interrupção, monitorização e cuidados 
específicos necessários.

Público-alvo: Médico, Residente, Fisioterapeuta  
e Enfermeiro

Carga horária: 30 horas

PSICOLOGIA: AVALIAÇÃO 
HOSPITALAR
O adoecimento e a internação hospitalar podem 
ocasionar problemas psicológicos capazes de 
contribuir de maneira negativa na recuperação do 
paciente, se não tratados adequadamente. Daí a 
importância do psicólogo na avaliação hospitalar. 
Por isso, este curso tem por objetivo capacitar o 
psicólogo nos seguintes aspectos: conhecimento 
da condição clínica, psicológica e da situação (seja 
do paciente ou familiar envolvido), bem como a 
realização da evolução em prontuário e feedback ao 
solicitante da avaliação.

Público-alvo: Psicólogo

Carga horária: 30 horas

MANEJO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 
Este curso tem por objetivo capacitar o fisioterapeuta, 
correlacionando a fisiopatologia da doença com 
as limitações funcionais e cardiorrespiratórias 
existentes. O aluno se tornará apto a aplicar as 
melhores práticas em fisioterapia no paciente com 
insuficiência cardíaca, compreendendo as técnicas 
e avaliando os resultados após sua realização.
Público-alvo: Médico e Fisioterapeuta

Carga horária: 30 horas 

TRANSTORNO ANSIOSO  
E DEPRESSIVO 
O programa visa a oferecer ao profissional 
uma abordagem específica sobre os principais 
transtornos ansiosos e depressivos, demonstrando 
características e etiologia.

Público-alvo: Psicólogo e Profissionais da Saúde

Carga horária: 15 horas 

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA 
DO PACIENTE NEUROLÓGICO 
ADULTO - FASE AGUDA
O programa está dividido em módulos: introdução 
geral aos tópicos neurofuncionais, critérios de 
desfechos da avaliação, linhas de tratamento, 
funcionalidade precoce e discussões de casos 
clínicos mais frequentes no contexto hospitalar. 

Público-alvo: Fisioterapeuta

Carga horária: 30 horas

RADIOFARMÁCIA EM  
MEDICINA NUCLEAR
O curso oferece todos os conceitos necessários 
para a atualização e capacitação dos profissionais 
já atuantes na Medicina Nuclear, bem como para o 
profissional que deseja ingressar nesse mercado 
de trabalho.

Público-alvo: Biomédico e Farmacêutico

Carga horária: 30 horas
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MEDICINA 
ULTRASSOM POINT-OF-CARE  
NA EMERGÊNCIA
Possibilita ao profissional uma visão geral (baseada 
em evidências) das principais modalidades de 
uso do ultrassom Point-of-Care em situações de 
emergência, incluindo treinamento hands-on.  
A metodologia inclui aulas teóricas, prática 
monitorada e a utilização de simuladores de 
ultrassom.
Público-alvo: Clínico, Cirurgião e Pediatra que 
atuem em Departamento de Emergência ou Unidade 
de Terapia Intensiva

Carga horária: 12 horas 

ECOCARDIOGRAFIA 
TRIDIMENSIONAL  
NO SÉCULO 21
O curso conta com aulas teóricas, discussões de 
caso e demonstração da técnica de ecocardiografia 
transtorácica e transesofágica tridimensional, 
propondo a atualização do profissional sobre a 
moderna técnica de investigação diagnóstica não 
invasiva em Cardiologia.
Público-alvo: Cardiologista Clínico, Cardiologista 
com Formação em Ecocardiografia, Cardiologista 
com Formação em Hemodinâmica, Cirurgião 
Cardíaco e Anestesiologista Cardiovascular

Carga horária: 20 horas

ECOCARDIOGRAFIA 
HEMODINÂMICA PARA PEDIATRAS
O curso ensina o profissional a realizar 
ecocardiograma focado à beira-leito e avaliar 
câmaras cardíacas, função biventricular, refluxos 
valvares significativos, volemia e derrame 
pericárdico. Inclui aulas teóricas, discussão  
de vídeos e aulas práticas (hands-on).
Público-alvo: Pediatra Intensivista, Emergencista e 
Pediatra interessado em Imagem Cardiovascular

Carga horária: 14 horas 

CURSOS DE ASSISTÊNCIA  
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  
EM MAMA: REVISÃO BIRADS  
POR MEIO DE CASOS PRÁTICOS 
Tem por objetivo capacitar o profissional a 
identificar, por meio de casos práticos, as principais 
características das patologias mamárias, aplicando 
a classificação BIRADS, nas atividades em 
workstations individuais com acesso integral ao 
PACS e às imagens dos exames. Os casos serão 
selecionados por contexto clínico e por patologia, 
de maneira didática e com alta qualidade. 

Público-alvo: Mastologista, Ginecologista, 
Ultrassonografista e Radiologista

Carga horária: 4 horas 

IMAGEM: EMERGÊNCIAS 
EM NEURORRADIOLOGIA 
DIAGNÓSTICA COM 
ÊNFASE EM RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA
O curso aborda as indicações de exames por Imagem 
para as principais doenças encefálicas e vasculares 
cervicais. Seu objetivo é capacitar o profissional a 
identificar os principais aspectos das patologias – 
com ênfase em RM e TC, por meio de atividades 
em workstations individuais com acesso integral ao 
PACS e às imagens dos exames. Os casos serão 
selecionados por patologia, de maneira didática e com 
alta qualidade. 

Público-alvo: Médico e Residente das Áreas de 
Radiologia, Neurologia, Neurocirurgia e Emergência

Carga horária: 4 horas 
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IMAGEM: EMERGÊNCIAS 
RADIOLÓGICAS ABDOMINAIS 
COM ÊNFASE EM RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA
O curso visa a discutir as indicações e os protocolos 
de realização de exames abdominais no contexto 
de urgências. O aluno irá aprender como avaliar 
e como relatar exames radiológicos no contexto 
das urgências, por meio de atividades práticas em 
workstations individuais com acesso integral ao 
PACS e às imagens dos exames.

Público-alvo: Radiologista, Emergencista, 
Cirurgião Gastrointestinal e Gastroenterologista, 
incluindo Residente

Carga horária: 8 horas

INTERPRETAÇÃO DE 
ELETROCARDIOGRAMA 
PARA MÉDICOS
O objetivo é ensinar o aluno a interpretar o 
eletrocardiograma e fazer sua correlação com as 
principais doenças que causam alteração na prática 
clínica. Com aulas teóricas e práticas, a metodologia 
inclui a discussão de casos.

Público-alvo: Médico e Estudante de Medicina

Carga horária: 5 horas

ELETROENCEFALOGRAFIA
O conteúdo abrange os principais temas em 
eletroencefalografia e discussões baseadas em 
casos reais, incluindo epilepsia em adultos e crianças 
e EEG de pacientes ambulatoriais e internados, EEG 
contínuo, vídeo-EEG e poligrafia neonatal.

Público-alvo: Médico com interesse na área

Carga horária: 18 horas 
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ENFERMAGEM 
IMPLANTAÇÃO DE CATETER 
CENTRAL DE INSERÇÃO 
PERIFÉRICA - PICC: CAPACITAÇÃO 
MÓDULOS BÁSICO E AVANÇADO
O curso visa a capacitar o enfermeiro por meio de 
aulas teóricas relacionadas à técnica, questões 
de segurança para o procedimento, prevenção 
de riscos ao paciente e debates sobre as melhores 
práticas. O profissional tem a oportunidade de 
praticar em grupo o procedimento de inserção 
de PICC e realizar a certificação individualmente.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 20 horas

FERIDAS E COBERTURAS
Com aulas expositivas e demonstração prática 
de coberturas para curativos, o curso proporciona 
ao aluno a habilidade de identificar os estágios 
das feridas e reconhecer as indicações e 
contraindicações das coberturas.

Público-alvo: Enfermeiro

Carga horária: 8 horas
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MULTIPROFISSIONAIS 
PARTO ADEQUADO
Pautado na criação de modelos inovadores de 
atenção ao parto e em busca do aprimoramento 
da assistência à gestante e ao bebê, o curso 
capacita os profissionais na abordagem obstétrica, 
garantindo a segurança do paciente, direcionando 
ao parto adequado e treinando habilidades. O 
programa promove o raciocínio clínico necessário 
ao manejo de complicações, estimula habilidades 
requeridas durante a comunicação de má notícia 
ao familiar, contribui na aderência ao pré-natal e 
no gerenciamento de conflitos por meio da prática 
realizada no Centro de Simulação Realística.

Público-alvo: Profissional da Área da Saúde

Carga horária: 12 horas 

IMUNO-HEMATOLOGIA E 
SOROLOGIA LABORATORIAL 
EM BANCO DE SANGUE 
Proporciona conhecimentos sorológicos e 
moleculares básicos em Imuno-hematologia e 
Sorologia. Conta com aulas teóricas, exposição 
das técnicas mais utilizadas, casos clínicos para 
exemplificação da rotina dos laboratórios de Imuno-
hematologia Eritrocitária, Imunologia Plaquetária e 
Sorologia, além de visita monitorada ao Banco de 
Sangue do Hospital Israelita Albert Einstein.

Público-alvo: Médico ou Residente, Graduando e 
Pós-Graduando em Hematologia ou Hemoterapia, 
Biomédico, Biólogo, Farmacêutico, Enfermeiro e 
Profissional da Área da Saúde

Carga horária: 8 horas
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ESPECIALIDADES 
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS  
E CARDIOLÓGICAS COM  
SIMULAÇÃO REALÍSTICA
O curso traz a oportunidade de profissionais 
atualizarem seus conhecimentos em protocolos 
avançados de atendimento de emergências clínicas 
e cardiológicas e vivenciarem na prática situações 
reais por meio da Simulação Realística.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro e Fisioterapeuta

Carga horária: 8 horas 

VENTILAÇÃO MECÂNICA 
AVANÇADA COM SIMULAÇÃO 
REALÍSTICA
Os profissionais são treinados em estratégias 
ventilatórias invasivas utilizadas em pacientes 
de alta complexidade. O curso conta com aulas 
teóricas e práticas realizadas em grupos, no Centro 
de Simulação Realística.

Público-alvo: Médico e Fisioterapeuta

Carga horária: 16 horas

REABILITAÇÃO 
CARDIOPULMONAR 
AMBULATORIAL 
Conta com aulas expositivas e práticas em 
treinamento aeróbio, anaeróbio e outros recursos 
como eletroterapia avançada, VNI, além de 
discussão de casos clínicos e familiarização com os 
recursos físicos e equipamentos.

Público-alvo: Fisioterapeuta e aluno de Graduação 
em Fisioterapia

Carga horária: 19 horas 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 
A PACIENTES EM CUIDADOS 
PALIATIVOS E EM  
FIM DE VIDA
Seu propósito é oferecer ao aluno os principais 
conceitos sobre os cuidados paliativos, as 
possibilidades e limites da atuação do psicólogo 
hospitalar (no âmbito do paciente, família e equipe), 
bem como a compreensão da importância do rigor 
teórico como base para a atuação do psicólogo no 
hospital frente a esses casos. 

Público-alvo: Estudante de Psicologia e Psicólogo

Carga horária: 8 horas
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ENFERMAGEM 
PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS
O curso aborda temas como Administração de 
Medicamentos, Precauções Padrão, Sondagem 
Vesical de Demora, Parâmetros Vitais (5 sinais vitais) 
e Aspectos Éticos. 

Público-alvo: Técnico e Auxiliar de Enfermagem 

Carga horária: 20 horas 

ATUALIZAÇÃO EM EMERGÊNCIA
A fim de aperfeiçoar o conhecimento dos 
profissionais no atendimento de emergência, o 
programa aborda os seguintes temas: Arritmias, RCP, 
Drogas Vasoativas, Monitorização Hemodinâmica e 
Ventilação Mecânica. 

Público-alvo: Técnico e Auxiliar de Enfermagem

Carga horária: 20 horas 

ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Entre os temas do curso de Atualização em 
Pediatria estão: Parâmetros Vitais, Administração de 
Medicamentos, Cuidados de Enfermagem, Drenos 
e Cateteres Venosos, Atendimento de Enfermagem 
em Parada Cardiorrespiratória e Assistência à 
Criança Internada. 

Público-alvo: Técnico e Auxiliar de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

REVISÃO DE PROCEDIMENTOS  
PARA TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM
O objetivo é revisar e capacitar o profissional na 
prática de procedimentos básicos rotineiros da 
assistência em saúde do dia a dia. Consiste em aula 
teórica com discussão de casos, demonstração 
da prática e estações com validação individual 
dos procedimentos em punção venosa periférica, 
aspiração traqueal, sondagem nasogástrica e 
técnica básica para curativos

Público-alvo: Técnico de Enfermagem.

Carga horária: 12 horas 

DOR E CUIDADOS PALIATIVOS
O curso aborda as técnicas necessárias para 
a prática de cuidados aos pacientes (e seus 
familiares) com doenças que podem causar a morte, 
possibilitando melhor qualidade de vida. Esses 
cuidados compreendem técnicas para a prevenção 
e alívio do sofrimento, identificação precoce, 
avaliação e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais.

Público-alvo: Técnico e Auxiliar de Enfermagem

Carga horária: 8 horas 

LIDERANÇA ASSISTENCIAL
O curso de Liderança Assistencial conta com dois 
módulos. O teórico aborda temas como a Comunicação, 
Estilos de Comunicação, Relacionamento Interpessoal, 
Tomada de Decisão, Liderança e Poder da Influência. Por 
meio da metodologia de Simulação Realística, o módulo 
prático tem como objetivo destacar as habilidades 
de comunicação e feedback no relacionamento com 
paciente e família e na gestão de equipe, despertar a 
capacidade de liderar de modo eficaz, exercitando a 
habilidade de tomada de decisão e treinar habilidades 
de negociação e gerenciamento de conflito.

Público-alvo: Enfermeiro
Carga horária: 8 horas (divididas entre as  

duas etapas) 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  
E CONFLITO
O programa reúne conteúdo teórico e prático (com a 
metodologia de Simulação Realística). A parte teórica 
contará com abordagem visando ao aprimoramento em 
Relacionamento Interpessoal, Comunicação Assertiva, 
Estilos de Comunicação e Gerenciamento de Conflitos. 
Já o conteúdo trabalhado no Centro de Simulação 
Realística tem como objetivo treinar habilidades 
atitudinais e comportamentais nas situações de conflito 
com paciente, família e equipe multiprofissional, além de 
destacar as questões éticas no atendimento ao cliente.

Público-alvo: Técnico e Auxiliar de Enfermagem
Carga horária: 4 horas (divididas entre as  

duas etapas)

CURSOS DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICOS
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ESPECIALIDADES 
MAMOGRAFIA PARA TÉCNICAS E 
TECNÓLOGAS EM RADIOLOGIA
O curso é composto por módulos teóricos e prática 
supervisionada. Sua metodologia proporciona 
aos alunos situações ativas de aprendizagem e 
vivência profissional: proposição de situações-
problemas, discussões em grupo, exposições 
dialogadas, estudos de casos, avaliação dos 
critérios de qualidade da imagem, atendimento ao 
cliente e relacionamento multi e interdisciplinar. 

Público-alvo: Técnica e Tecnóloga em Radiologia 
e/ou aluna que tenha concluído o curso técnico em 
Radiologia ou Tecnologia Radiológica

Carga horária: 72 horas
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ACLS – SUPORTE AVANÇADO  
DE VIDA EM CARDIOLOGIA
 O curso é destinado a profissionais de saúde que 
participam do tratamento de pacientes vítimas 
de parada cardiorrespiratória (PCR) ou que 
apresentam emergências cardiovasculares, como 
arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidente 
vascular cerebral.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro e Estudante 

Carga horária: 16 horas 

PALS – SUPORTE AVANÇADO  
DE VIDA EM PEDIATRIA
Curso destinado aos profissionais da área da 
saúde que participam do tratamento de pacientes 
vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR). 
O objetivo é reforçar conceitos importantes de 
avaliação sistemática do paciente pediátrico, 
suporte básico de vida, algoritmos de 
tratamento do PALS, ressuscitação efetiva  
e dinâmica de equipe.

Público-alvo: Enfermeiro, Médico, Residente  

e Estudante 
Carga horária: 16 horas

CURSOS DE ASSISTÊNCIA 
CHANCELADOS (AMERICAN 
HEART ASSOCIATION - AHA)

BLS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
O curso aborda tanto o reconhecimento quanto o 
tratamento dos sintomas cardíacos e respiratórios no 
ambiente pré-hospitalar, incluindo a ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) e a desfibrilação. O curso é 
teórico-prático, com ênfase na prática ministrada 
em manequins desenvolvidos especialmente para o 
ensino das técnicas de reanimação cardiopulmonar. 

Público-alvo: Enfermeiro, Médico, Estudante,  
Nutricionista, Psicólogo, Residente, Terapeuta 
Ocupacional, Profissionais da Saúde, Educador 
Físico, Biomédico, Técnico em Enfermagem  
e Auxiliar de Enfermagem 
Carga horária: 8 horas

PRIMEIROS SOCORROS COM 
RCP E DEA - SALVA CORAÇÕES
Destinado a todas as pessoas que precisam 
aprender sobre os aspectos básicos dos primeiros 
socorros (atribuições do trabalho, regulamentação e 
outros requisitos), bem como qualquer pessoa que 
tenha interesse em se preparar para lidar com uma 
situação de emergência, independentemente da 
área de formação.

Público-Alvo: qualquer pessoa com interesse  
no tema, a partir de 15 anos

Carga horária: 8 horas
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ATLS – SUPORTE AVANÇADO 
DE VIDA EM TRAUMA
 O curso é destinado aos profissionais de saúde 
que participam do atendimento de pacientes 
vítimas de trauma para reforçar conceitos 
importantes de avaliação sistemática e 
concisa do paciente, de forma prática e efetiva.

Público-alvo: Médico

Carga horária: 20 horas 

ATCN – TRAUMA AVANÇADO 
PARA ENFERMEIROS
Destinado a enfermeiros interessados em aprimorar 
seu conhecimento no atendimento ao paciente 
traumatizado, este treinamento é baseado na 
simulação de situações reais em estações práticas, 
nas quais os profissionais podem aprofundar suas 
competências a fim de promover uma abordagem 
padronizada ao paciente.

Público-Alvo: Enfermeiro

Carga horária: 20 horas



GESTÃO 
E EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL

PROGRAMAS EDUCACIONAIS
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Gestão e Eficiência Operacional são temas 
prioritários nas instituições de saúde e 
consolidam atributos fundamentais para a 
construção de uma organização sólida e 
perene. Manter o equilíbrio financeiro, sem 
deixar de lado a qualidade e a segurança 
na assistência ao paciente, é o fruto de um 
planejamento estratégico robusto, no qual a 
Gestão e a Eficiência Operacional caminham 
lado a lado para proporcionar um crescimento 
racional e sustentável, mantendo a saúde 
financeira do hospital, com produtividade e 
redução de desperdícios.

No Hospital Israelita Albert Einstein, a Gestão 
e a Eficiência Operacional reúnem toda 
a expertise de uma das mais importantes 
instituições de saúde da América Latina, 
habilitada a preparar profissionais e 
organizações do setor a liderar em suas 
frentes de atuação com qualidade e 
competência. 

Os cursos do eixo de gestão visam, 
principalmente, capacitar e desenvolver 
os colaboradores (médicos, enfermeiros e 
equipe multiprofissional) em  temas ligados à 
melhoria da gestão, melhoria de processos, 
eficiência operacional e redução de custos, 
ou seja, aspectos que impactam diretamente 
na melhoria de indicadores relacionados à 
sustentabilidade da organização.
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EXCELÊNCIA OPERACIONAL NA 
ÁREA DA SAÚDE – LEAN SIX SIGMA
Capacita o profissional a identificar oportunidades 
de melhorias em processos assistenciais e 
administrativos, a fim de elevar o desempenho de 
suas instituições com o aumento da produtividade, 
garantia de segurança e satisfação dos pacientes, 
redução dos desperdícios e custos em hospitais, 
clínicas, laboratórios, operadoras de saúde ou 
indústrias farmacêuticas.   

Público-alvo: Gestor, Médico, Biomédico, 
Nutricionista, Psicólogo, Fonoaudiólogo, 
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Enfermeiro, 
e profissionais de outras áreas

Carga Horária: 420 horas

GESTÃO DA QUALIDADE 
EM SAÚDE
Prepara o profissional para planejar, organizar 
e desenvolver ações, além de avaliar processos 
assistenciais e gerenciais no serviço de saúde 
público ou privado, a partir de conceitos, princípios 
e ferramentas focados em qualidade e segurança.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro, Biomédico, 
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Psicólogo, além de outros Profissionais 
da Saúde e Profissionais de outras Áreas

Carga Horária: 420 horas

GESTÃO DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES
Promove o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 
competências (conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes) para o profissional assumir a liderança de 
novos modelos de gestão, tornando processos mais 
eficientes e eficazes, criando valor aos pacientes e 
mantendo a sustentabilidade dos hospitais.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro, Gestor, Biomédico, 
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Psicólogo, Profissionais da Saúde e 
Profissionais de outras Áreas

Carga Horária: 420 horas

CURSOS DE GESTÃO
PÓS-GRADUAÇÃO

LIDERANÇA E GESTÃO DE 
PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE
Prepara o profissional para refletir sobre o papel do gestor 
de pessoas, bem como planejar, analisar, desenvolver 
ações e avaliar as configurações atuais e dilemas sobre 
os desafios no gerenciamento de equipes.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro, Gestor, Biomédico, 
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Psicólogo, Profissionais da Saúde 
e Profissionais de outras Áreas

Carga Horária: 420 horas

AUDITORIA EM SERVIÇOS 
DE SAÚDE
Desenvolve habilidades e competências técnicas 
para atividades de controle, avaliação e auditoria 
em sistemas de saúde, possibilitando a melhoria 
de processos e resultados da assistência.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Odontologista, Fisioterapeuta, Nutricionista, 
Psicólogo e Profissionais da Saúde

Carga Horária: 420 horas



31Soluções Corporativas em Ensino

CURSOS DE GESTÃO
EAD - ENSINO A DISTÂNCIA

GESTÃO DA QUALIDADE E 
SEGURANÇA DO PACIENTE
Instrumentaliza o profissional, desde a compreensão 
dos principais conceitos relacionados à gestão 
da qualidade, até a aplicação de ferramentas 
para impulsionar a melhoria contínua, destacando 
os caminhos mais eficazes para um tratamento 
adequado das ocorrências e eventos adversos, 
para que não voltem a acontecer.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas

Carga Horária: 30 horas 

GESTÃO DE RISCO 
E SEGURANÇA EM SAÚDE
Capacita os profissionais no uso de ferramentas 
de gerenciamento de risco e na implantação de 
políticas em suas instituições, a fim de diminuir 
danos e proporcionar o fortalecimento da cultura 
de segurança nos estabelecimentos de saúde, na 
perspectiva de articulação sistêmica e integrada das 
práticas de gestão, vigilância e cuidado em saúde.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas. 

Carga Horária: 30 horas 

GESTÃO DE FLUXO DE PACIENTES
O curso visa a capacitar o profissional na avaliação, 
planejamento e execução do fluxo de pacientes, a 
fim de assegurar o cuidado certo, no lugar certo, na 
hora certa, promovendo mais segurança e satisfação 
no atendimento.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas

Carga Horária: 30 horas

GESTÃO DE PESSOAS EM SAÚDE
O programa visa a aperfeiçoar os conhecimentos 
do profissional no uso adequado dos métodos para 
melhorar o desempenho individual e organizacional, 
desenvolver e reter talentos, garantir a motivação e o 
engajamento dos colaboradores e um ambiente de 
trabalho saudável.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas

Carga Horária: 30 horas
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GESTÃO DE PROCESSOS  
EM SAÚDE
O curso visa a capacitar o profissional na aplicação de 
ferramentas e técnicas essenciais para o entendimento 
e implementação de melhorias nos processos, de forma 
objetiva para a otimização dos resultados.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas 

Carga Horária: 30 horas

GESTÃO DE PROJETOS  
EM SAÚDE
Os gestores de projetos são compreendidos 
pelas instituições como um importante elemento 
estratégico. Este curso visa a instrumentalizar 
o profissional no planejamento, gerenciamento, 
implementação e avaliação de um projeto.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas 

Carga Horária: 30 horas

GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE
O curso visa a prover o conhecimento necessário para 
que o profissional possa melhorar o desempenho de 
suas funções de gestão, por meio do entendimento 
dos conceitos financeiros inseridos na gestão global 
de sua organização.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas 

Carga Horária: 30 horas

GESTÃO NO RELACIONAMENTO 
COM O CLIENTE, SETOR DA SAÚDE 
Este programa capacita o profissional a buscar 
um excelente atendimento, propondo técnicas 
para a solução de problemas e para intermediar a 
reconciliação com o cliente. Todas as organizações 
podem viabilizar um serviço excepcional, desde que 
seus conceitos estejam permeados no cruzamento 
entre processos, local e indivíduo.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas

Carga Horária: 30 horas

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 
EM SERVIÇOS DE SAÚDE (ÊNFASE 
EM GESTÃO AMBIENTAL)
Capacita profissionais a reconhecerem os 
principais impactos que as atividades das 
instituições de saúde podem causar, propondo 
medidas de gerenciamento dos componentes  
que integram a sustentabilidade da instituição.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas

Carga Horária: 30 horas 
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LEAN SIX SIGMA NA SAÚDE
O curso visa a habilitar colaboradores da área da 
saúde na metodologia LSS e no uso de ferramentas 
que poderão ser aplicadas a qualquer tipo de 
processo, buscando a excelência operacional.

Público-alvo: Profissionais da Saúde, Biomédico, 
Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, 
Psicólogo, Residente, Terapeuta Ocupacional e 
Profissionais de outras Áreas

Carga Horária: 30 horas

CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR
Aperfeiçoa técnicas de prevenção e controle das 
IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde), a fim de garantir a segurança do paciente 
e melhorar a qualidade da assistência, evitando 
custos excedentes para a instituição.

Público-alvo: Profissionais da Saúde, Biomédico, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente e Terapeuta Ocupacional

Carga Horária: 30 horas

EPIDEMIOLOGIA GERENCIAL
Qualifica o profissional a aplicar técnicas de análise 
epidemiológica para entendimento dos cenários de 
saúde, utilizando os resultados como apoio à tomada 
de decisão baseada em evidências científicas e 
informações técnicas.

Público-alvo: Profissionais da Saúde, Biomédico, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente e Terapeuta Ocupacional

Carga Horária: 30 horas 

SEGURANÇA DO PACIENTE  
E AS 6 METAS INTERNACIONAIS
Este curso tem por objetivo capacitar o profissional  
na execução das 6 Metas Internacionais de 
Segurança, reforçando compromissos internos e 
externos, como o estabelecido pela Aliança Mundial 
para a Segurança do Paciente.

Público-alvo: Enfermeiro, Auxiliar e Técnico  
de Enfermagem

Carga Horária: 20 horas

COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS
Este curso visa a capacitar o profissional para 
uma comunicação efetiva na tríade paciente-
família-profissional, utilizando a melhor estratégia 
para sua execução.

Público-alvo: Profissionais da Saúde, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médico, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Biomédico e Residente

Carga Horária: 30 horas
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SAC E PLANETREE: 
HUMANIZAÇÃO NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE
O curso visa a capacitar o profissional na aplicação de 
ações a fim de garantir uma experiência satisfatória 
ao cliente. O objetivo é buscar um atendimento de 
excelência, com a prática diária de uma assistência 
humanizada. 

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas 

Carga Horária: 15 horas

ATENDIMENTO AO CLIENTE 
EM SERVIÇOS DE SAÚDE
O curso visa a capacitar o profissional no 
planejamento e execução do atendimento 
ao cliente com excelência.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médico, Nutricionista, Psicólogo, Residente e 
Terapeuta Ocupacional

Carga Horária: 15 horas 

RELACIONAMENTO COM O 
CLIENTE, SETOR DA SAÚDE
O ponto central no relacionamento com o cliente 
é sempre a busca por um excelente atendimento 
e, caso não ocorra, é necessária a intermediação 
da reconciliação, e não apenas a resolução de 
um problema, sendo esta capacitação o principal 
objetivo deste curso.

Público-alvo: Gestor, Biomédico, Educador 
Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, 
Residente, Terapeuta Ocupacional e Profissionais 
de outras Áreas 

Carga Horária: 30 horas 

COMPREENDENDO 
O SETOR DA SAÚDE
O curso aborda o sistema de saúde brasileiro e como 
sua cadeia de valor está organizada, discutindo as 
principais tendências que irão moldar a realidade da 
saúde brasileira nos próximos anos.

Público-alvo: Enfermeiro e Gestor

Carga Horária: 30 horas
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LEAN SIX SIGMA NA ÁREA  
DA SAÚDE
Seu intuito é capacitar profissionais da saúde para 
uso das ferramentas da Metodologia Lean Six Sigma, 
que poderão ser aplicadas em qualquer processo. 
Seus objetivos são a redução de custos e a melhoria 
de indicadores assistenciais e de gestão.

Público-alvo: Profissionais e Gestores da área 
da Saúde, envolvidos ou não com qualidade, que 
estejam buscando ferramentas específicas para a 
resolução de problemas relacionados a processos 
do seu dia a dia

Carga Horária: 36 horas 

FERRAMENTAS DE MELHORIA  
DA QUALIDADE
Seu objetivo é subsidiar os profissionais com 
ferramentas e inovações para os processos 
de identificação de problema, aplicação e 
implementação de melhoria contínua na busca pela 
qualidade e redução da variação da assistência e 
sustentabilidade das instituições de saúde.

Público-alvo: Profissionais da área da saúde que 
trabalham com qualidade hospitalar ou em hospitais 
que buscam acreditação

Carga Horária: 12 horas

LIDERANÇA E GESTÃO DE 
PESSOAS EM SAÚDE COM 
MÓDULOS DE SIMULAÇÃO 
REALÍSTICA
O propósito do curso é capacitar líderes na gestão 
dos recursos humanos, com o suporte da Simulação 
Realística. Entre os objetivos: aprimoramento de 
habilidades de seleção, desenvolvimento e retenção 
de talentos, comunicação e feedback, gestão do 
clima e trabalho, motivação e engajamento, gestão 
de desempenho individual e organizacional e 
melhores práticas em gestão de recursos humanos.

Público-alvo: Diretores, Supervisores, 
Coordenadores e demais lideranças

Carga Horária: 20 horas

CURSOS DE GESTÃO 
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

SISTEMATIZAÇÃO  
DA ASSISTÊNCIA DE  
ENFERMAGEM – SAE
Seu objetivo é esclarecer ao profissional as etapas 
que compreendem a sistematização da assistência 
e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento 
do raciocínio clínico na elaboração do diagnóstico 
de enfermagem. O curso inclui uma exposição 
teórica e atividade prática com estudo de caso e 
visa à melhoria dos indicadores assistenciais, dos 
projetos de acreditação e da imagem da instituição.

Público-alvo: Enfermeiros

Carga Horária: 8 horas

IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO  
DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS
O curso visa a  proporcionar o conhecimento necessário 
para implantação, manutenção e gerenciamento de 
protocolos de acordo com as novas demandas da 
saúde, procurando eliminar desperdícios, reduzir 
variabilidades assistenciais, promover acesso, eficácia 
e segurança. Além disso, tem como objetivo viabilizar 
a redução de custos, a melhoria dos indicadores 
assistenciais e da imagem da instituição.   

Público-alvo: Profissionais da área da saúde que 
trabalham com qualidade hospitalar ou em hospitais 
que buscam acreditação

Carga Horária: 12 horas
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CAPACITAÇÃO EM FARMÁCIA 
HOSPITALAR: ABORDAGEM 
TEÓRICA E PRÁTICA
O curso é destinado ao conhecimento de toda a 
cadeia de valor dentro do ambiente hospitalar, 
com aulas expositivas, visitas in loco para 
demonstração e treinamento no Centro de 
Simulação Realística do Einstein. Entre seus 
principais objetivos estão a redução de custos 
e a melhoria de indicadores assistenciais.  

Público-alvo: Farmacêuticos e Estudantes de 
Farmácia (último ano)

Carga Horária: 12 horas

GESTÃO DE GASES MEDICINAIS 
EM HOSPITAIS (GASOTERAPIA)
Tem o objetivo de qualificar profissionais para 
desenvolver com segurança as principais funções 
relacionadas ao sistema de gases medicinais, desde 
suas instalações até o conhecimento das normas 
regulamentadoras, resultando no uso seguro e 
eficaz desse sistema. Inclui aulas teóricas e visita 
monitorada.  

Público-alvo: Coordenadores dos Serviços de 
Gasoterapia, Engenheiros e Técnicos de Engenharia 
Clínica e Manutenção

Carga Horária: 12 horas
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CONSULTORIA 
EDUCACIONAL
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Tem como foco apoiar a estruturação, 
o desenvolvimento e a organização das 
áreas de treinamento e desenvolvimento 
profissional de instituições de saúde, 
passando por:

• EDUCAÇÃO CONTINUADA

• ENSINO CORPORATIVO

• UNIVERSIDADES CORPORATIVAS 

• CENTROS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA

• EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

Com abordagem prática e metodologia 
própria - testada e comprovada em processos 
internos do hospital referência na América 
Latina - a área de Consultoria Educacional do 
Ensino Einstein faz uma verdadeira imersão 
nas empresas, interagindo com seus líderes 
e identificando as competências necessárias 
a serem desenvolvidas. Realiza projetos 
educacionais que são conduzidos em 
paralelo com o setor de recursos humanos 
e com os executivos que coordenam a área-
foco da consultoria realizada, visando sempre 
à obtenção dos resultados especificados 
por cada empresa. Neste trabalho, estão 
compreendidas as seguintes atividades:

• Levantamento das necessidades 
de conhecimento do grupo (gaps 
educacionais e técnicos);

• Definição dos objetivos dos treinamentos 
(learning goals), conteúdo programático 
e cases práticos a serem abordados;

• Execução dos projetos  e acompanhamento 
dos alunos;

• Verificação de resultados e discussão com 
a empresa sobre potenciais de melhorias.

Mapas educacionais e trilhas de aprendiza-
do são exemplos do que pode ser desen-
volvido para apoiar instituições e outras em-
presas da cadeia de valor do mercado de 
saúde no desenvolvimento e capacitação, 
tanto dos profissionais ligados à assistên-
cia, quanto para as áreas administrativas e 
de gestão. 

Metodologia
A equipe de coordenadores do 
Ensino Einstein imerge na cultura das 
organizações por meio de um ciclo de 
reuniões e entrevistas com seus principais 
gestores e tomadores de decisão, 
objetivando obter um diagnóstico técnico 
aprofundado sobre as necessidades de 
conhecimento de cada nível hierárquico, 
para então desenhar soluções de 
aperfeiçoamento profissional e treinamento 
que sejam completamente customizadas 
à organização e a seus colaboradores.



CONVÊNIO
EDUCACIONAL
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Objetivo do Convênio  
Proporcionar aos profissionais de instituições 
de saúde e/ou empresas conveniadas 
acesso a todos os cursos oferecidos pelo 
IIEP do Hospital Israelita Albert Einstein 
em condições especiais: Pós-graduação 
Lato Sensu, Atualização, EAD, Simulação 
Realística e Eventos Científicos.

Premissas  
Serão elegíveis ao Convênio: instituições de 
saúde e empresas do segmento de saúde 
ou demais segmentos que tenham sinergia 
com os programas oferecidos.

Convênio Varejo: são as inscrições 
adquiridas diretamente por profissionais 
(PF) das instituições de saúde e/ou empresa 
e só terão efeito quando apresentados os 
comprovantes de vínculo empregatício. Se 
o profissional (PF) que obteve os descontos 
referentes ao Convênio Varejo se desligar 
da instituição e/ou empresa, terá seu 
desconto retirado.

Convênio Corporativo: compreende as 
inscrições adquiridas em sua totalidade 
(100%) por uma instituição de saúde e/ou 
empresa (B2B). Os descontos são sempre 
mais vantajosos que na modalidade Varejo e 
variam conforme a quantidade de inscrições 
adquiridas pela instituição e/ou empresa.



EVENTOS
CIENTÍFICOS
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O setor de saúde vive um cenário complexo e exigente, 
que requer do mercado profissionais cada vez mais 
capacitados. O conhecimento é o mais importante 
recurso desse profissional, que permanentemente se 
mobiliza pela eficácia e precisão na assistência aos 
seus pacientes. As respostas a tais desafios estão na 
contínua atualização e busca pelo aprimoramento. 
Para a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Albert Einstein, o compartilhamento é um importante 
mecanismo de aprendizagem no âmbito assistencial 
e os eventos científicos são ricas fontes de absorção 
de informações e conhecimentos. A atualização, 
a disseminação de evidências científicas, as boas 
práticas, os cases de sucesso e as novas tecnologias 
conferem maior capacidade de decisão sobre as ações 
do cuidado, o que se refletirá diretamente na qualidade 
da assistência prestada ao paciente. 

O calendário anual de Fóruns, Congressos e Simpósios 
são mais uma maneira de disseminar conhecimento e 
proporcionar o acesso à qualidade Einstein, estimulando 
as boas práticas e atualizando os profissionais sobre o que 
há de mais novo e relevante na área da saúde, seja de 
forma presencial ou on-line.

Destaques:

• Em média, 40 eventos científicos e mais de 10 mil participantes por ano;

• Realização de workshops/estações práticas de treinamento;

• Palestrantes nacionais e internacionais de prestígio em sua área 
de atuação;

• Parceria com renomadas instituições da área da saúde. 

Em 2019, serão realizados eventos nas áreas de 
Anestesia, Banco de Sangue, Cardiologia, Cirurgia, 
Educação e Pesquisa, Ginecologia, Imagem, Inovação, 
Materno-infantil, Multiprofissional, Neurologia, Oncologia, 
Ortopedia, Otorrinolaringologia,Terapia Intensiva,além 
de eventos institucionais.
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Potencializar a presença de sua marca junto ao 
seu principal público-alvo é um dos grandes 
benefícios de se tornar um patrocinador 
Einstein, marcando presença em eventos 
conceituados e já tradicionais no mercado. 
Essa visibilidade junto aos stakeholders 
representa mais um fator influenciador na 
tomada de decisões da rotina hospitalar. 

Os patrocinadores dos Eventos Científicos 
têm a oportunidade de divulgar e compartilhar 
suas experiências relativas ao tema do evento, 
diferenciando-se no mercado por meio da 
geração direta de valor entre os participantes, 
num ambiente de debate democrático de 
alto nível, marcado tanto por integrantes do 
setor público, quanto de indústrias, hospitais 
privados, fontes pagadoras, imprensa e demais 
núcleos. O evento também representa uma 
excelente oportunidade de relacionamento 
entre todos os participantes.

POR QUE SER UM PATROCINADOR?
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UNIDADES DE ENSINO
MORUMBI
Av. Albert Einstein, 627 – 1º SS – Bloco A

Morumbi - São Paulo - SP

FARIA LIMA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 12º andar, 1.188
Jardim Paulistano - São Paulo – SP

MORATO
Av. Professor Francisco Morato, 4.293
Butantã - São Paulo - SP

PAULISTA
Av. Paulista, 2064 - 2º, 3º e 4º andares, Edifício
Paulista / Shopping Center 3, São Paulo – SP
Acesso veículos: Rua Luis Coelho, 91

UNIDADE DE TREINAMENTO IPIRANGA
Av. Presidente Tancredo Neves, 180
Ipiranga - São Paulo – SP

RIO DE JANEIRO
Rua do Passeio, 42, 3º andar
Centro - Rio de Janeiro – RJ

BELO HORIZONTE
Rua Paraíba, 550
Savassi - Belo Horizonte – MG

HOSPITAL VILA SANTA CATARINA
Av. Santa Catarina, 2785
Vila Santa Catarina, São Paulo - SP

CONSULTE-NOS:
SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM ENSINO
+55 (11) 2151-2601
incompany@einstein.br
www.einstein.br/ensino
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