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EM ENSINO
CONHECIMENTO E 
GERAÇÃO DE VALOR



Criado para difundir conhecimento 
nas áreas de gestão e 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.

SOBRE O 
ENSINO EINSTEIN





SOLUÇÕES 
CORPORATIVAS 
EM ENSINO



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.

As Soluções Corporativas do Ensino
Einstein têm como objetivo contribuir 
para a formação contínua dos 
profissionais das áreas assistenciais, 
administrativas e de gestão de 
instituições de 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.

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:

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.

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.

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.

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.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVO

MODELO 
DE ATUAÇÃO

1. DIAGNÓSTICO

2. DESENVOLVIMENTO
    DO PROGRAMA

3. EXECUÇÃO

4. AVALIAÇÃO



PROGRAMAS
EDUCACIONAIS



Cursos presenciais exclusivos nas 
instalações do Ensino Einstein:

Aulas expositivas (sala de aula);

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

Utilização do Centro de 
Experimentação e Treinamento em 
Cirurgia (práticas e simulações).

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

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

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

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

Turmas compostas por colaboradores de 
várias empresas. Esta solução é adequada 
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.

Esta modalidade é adequada 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 ajuste a sua 
necessidade ao calendário dos cursos e 
com investimento reduzido pela compra 
de vagas em volume.

PRINCIPAIS MODALIDADES 
DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 
EDUCACIONAIS

1. CURSOS PRESENCIAIS

a.
b.

c.

2. CURSOS IN COMPANY

3. CURSOS A DISTÂNCIA

4. CURSOS SEMIPRESENCIAIS

5. CURSOS MISTOS

TURMAS EM CONSÓRCIO

TURMAS MISTAS



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.

São cursos com formato presencial, de 
longa duração.

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 entre 
a atividade do profissional e aulas teóricas 
e práticas (hands-on).

São cursos com formato presencial, de 
longa duração.

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). São cursos de 
curta e média duração.

Com curta e média duração, os cursos
de atualização têm foco na prática e no
desenvolvimento de habilidade 
profissional.

São voltados para profissionais da área da
saúde que queiram atualizar e revisar a 
prática em diversas áreas para aplicação 
imediata do aprendizado em seu 
ambiente de trabalho.

Ministrados por profissionais de 
referência em cada tema, os cursos 
integram conhecimento teórico e 
prático e exploram várias metodologias 
utilizando transmissão ao vivo, conteúdo 
presencial ou ambos.

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

PORTFÓLIO DO ENSINO  
PROGRAMAS EDUCACIONAIS

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CURSOS TÉCNICOS

CURSOS EAD

O portfólio está dividido em 
dois grandes eixos: cursos de 
assistência e de gestão.

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO



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 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 brasileira.

Estes programas têm por objetivo:

Programas voltados às equipes 
comerciais, de marketing e outras 
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.

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

• 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.

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

CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO 
DE COLABORADOR

AÇÕES DE RELACIONAMENTO
– MARKETING



ASSISTÊNCIA 
SISTEMA INTEGRADO 
DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE

PROGRAMAS EDUCACIONAIS



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.



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.

Carga horária: 420 horas.

A complexidade que envolve o cuidado 
de pacientes críticos é o foco de 
especialização em Terapia Intensiva 
Adulto. Uma área que requer profissionais 
altamente capacitados para agir 
rapidamente, de forma humanista e com 
alto conhecimento sobre as tecnologias 
mais avançadas, para tratar casos 
graves e agudos. O curso tem aspecto 
multiprofissional, o que é fundamental 
no trabalho nas unidades de terapia 
intensiva.

Carga horária: 420 horas.

A complexidade que envolve o cuidado 
de pacientes cardiológicos é o foco 
da especialização em Cardiologia. A 
área requer profissionais altamente 
capacitados para agir rapidamente, de
forma humanista e com alto 
conhecimento nas tecnologias 
mais avançados para tratar casos 
ambulatoriais, graves e agudos. O curso 
tem uma visão holística abrangendo 
todas as esferas da especialidade como 
prevenção, tratamento e reabilitação.

Carga horária: 360 horas.

O curso de especialização em 
Emergências Pediátricas tem como 
objetivo atualizar o profissional no 
atendimento de casos de urgência
e emergências pediátricas, desde a 
abordagem diagnóstica até a melhor 
intervenção terapêutica. Este curso 
promove discussões atualizadas 
com a melhor evidência científica e 
apresentação de casos clínicos em 
aulas interativas.

Carga horária: 360 horas.

CURSOS DE ASSISTÊNCIA

MEDICINA

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 
ASSISTÊNCIA E FLUXO 
DO PACIENTE

TERAPIA INTENSIVA ADULTO

CARDIOLOGIA PARA MÉDICOSEMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS



O constante avanço em diagnósticos e 
tratamentos gera a necessidade de se 
manter atualizado. Com a Pós-graduação 
em Enfermagem Clínica e Cirúrgica, os 
enfermeiros têm acesso ao que há de 
mais novo em assistência à saúde e são
preparados a atuar nas áreas da 
internação do adulto com um foco 
especial em Cardiologia, Oncologia, 
Geriatria, Transplante, Ortopedia ou
Neurologia.

Carga horária: 360 horas.

O curso de especialização em 
Enfermagem em Cardiologia e 
Hemodinâmica é referência para os
profissionais que atuam nas áreas 
de cardiologia clínica e cirúrgica, 
intervencionista e emergência.
Os alunos contam com docentes 
renomados e estágio curricular realizado 
na área de Cardiologia do Hospital 
Israelita Albert Einstein.

Carga horária: 360 horas.

A Pós-graduação em Enfermagem 
em Terapia Intensiva prepara o 
enfermeiro para a assistência ao 
paciente gravemente enfermo, por 
meio da aquisição de conhecimento 
teórico-prático baseado em evidências. 
Para vivenciar o ambiente de alta 
complexidade, os profissionais participam 
de aulas em laboratório e no Centro de 
Simulação Realística. Este curso inclui 
também a certificação “ACLS – Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia”,
chancelada pela American Heart 
Association.

Carga horária: 420 horas.

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.

A especialização em Enfermagem em 
Emergência e Urgência capacita os 
profissionais a atuarem com agilidade e 
abordagem humanizada no atendimento 
de pacientes adultos, pediátricos e idosos 
em situações de emergência e urgência, 
tanto no pré-hospitalar quanto no intra-
hospitalar. Por meio do aprendizado dos
protocolos de instituições renomadas 
nacionais e internacionais, o aluno 
é treinado a gerenciar até mesmo o 
atendimento em catástrofes. Este curso
inclui também a certificação “ACLS 
– Suporte Avançado de Vida em 
Cardiologia”, chancelada pela American 
Heart Association.

Carga horária: 360 horas.

ENFERMAGEM

ESPECIALIDADES

ENFERMAGEM CLÍNICA
E CIRÚRGICA

ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA
E HEMODINÂMICA

ENFERMAGEM EM 
TERAPIA INTENSIVA

FISIOTERAPIA HOSPITALAR

ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA
E URGÊNCIA



Neste curso, os profissionais da área 
de saúde têm a oportunidade de 
conhecer, aprofundar e debater seus 
conhecimentos entre Oncologia e a 
importância da multidisciplinaridade 
neste cenário. Somado a isso, os 
profissionais desenvolvem a sua 
habilidade para uma gestão eficiente 
do fluxo de paciente, tão importante no 
contexto oncológico. 

Público-alvo: Dentistas, Enfermeiros, 
Farmacêuticos, Fisioterapeutas e 
Nutricionistas.
Carga horária: 420 horas.

As transformações sociodemográficas 
dos últimos anos foram responsáveis pelo 
aumento da parcela de idosos em todo o 
mundo. Em 2030, segundo estimativas, o 
Brasil terá a quinta maior população idosa 
do mundo. Nesse contexto, as mudanças
biopsicossociais inerentes ao 
envelhecimento necessitam de um 
entendimento holístico. Essa
é a proposta do curso de especialização 
em Gerontologia, que aborda o idoso no 
contexto global e leva a compreender 
o envelhecimento em todos os seus 
aspectos, visando à qualidade de vida 
desse público.

Carga horária: 360 horas.

Mais de 70% dos atendimentos em 
serviços de emergência são devidos à 
dor. Apesar dos avanços substanciais na 
investigação da dor nas últimas décadas, 
o controle inadequado da dor aguda
ainda é mais regra do que exceção. 
E quando pensamos em dor crônica, os 
dados mostram que, em média, 30 % da 
população global sofre com dores crônicas. 

Considerando que a dor afeta a
qualidade de vida das pessoas, causando 
prejuízos em vários aspectos da vida, 
o conhecimento para adequado 
gerenciamento da dor se faz necessário.
O curso convida todos os profissionais 
da área da saúde a aprofundarem 
seus conhecimentos para prestarem 
assistência integral aos pacientes com
dores agudas e crônicas.

Público-alvo: Médico, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, 
Farmacêutico, Profissionais da Saúde e 
Odontologista.
Carga horária: 360 horas.

O curso oferece capacitação para 
profissionais de diferentes áreas da saúde, 
para atuação especializada em transição 
de cuidados, com foco em processos de 
desospitalização, transição hospitalar e 
cuidados paliativos.

Público-alvo: Profissionais da Saúde.
Carga horária: 360 horas.

O atual panorama mundial da saúde 
demanda novas áreas voltadas 
não apenas para o diagnóstico e 
o tratamento de doenças, mas ao 
conceito de saúde com foco no 
bem-estar físico, emocional, social e 
espiritual. Com essa visão, a efetiva 
promoção da saúde e bem-estar requer 
uma intervenção interdisciplinar e 
uma oferta de práticas e cuidados 
informados em evidências inovadoras 
e atualizadas. Neste curso, profissionais 
da saúde são convidados a refletir o 
conceito de Medicina e sua real sinergia 
com a promoção da saúde integrativa e 
bem-estar. 

Público-alvo: Profissionais da Saúde.
Carga horária: 420 horas.

MULTIPROFISSIONAIS
PÓS-GRADUAÇÃO EM ONCOLOGIA
MULTIPROFISSIONAL: ASSISTÊNCIA
E FLUXO DO PACIENTE

GERONTOLOGIA

DOR

PÓS-GRADUAÇÃO EM TRANSIÇÃO
DE CUIDADOS E ASSISTÊNCIA
INTEGRAL À SAÚDE

BASES DE SAÚDE INTEGRATIVA
E BEM-ESTAR



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.

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.

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.

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.

O reconhecimento dos sinais e sintomas 
que demonstram gravidade nos 
pacientes da faixa etária pediátrica é de 
suma importância para o prognóstico. 
O enfermeiro é o profissional que 
normalmente faz a primeira avaliação 
desse paciente. Assim, é também 
responsável pela correta identificação 
dos agravos e o atendimento precoce. 
A abordagem inicial é crucial para 
evolução do caso e até mesmo para 
evitar uma parada cardiorrespiratória 
(PCR), choque, insuficiência respiratória 
ou piora do quadro clínico vigente. Se 
corretamente atendido, o prognóstico do 
paciente melhora, assim como diminui 
a possibilidade de complicações e de 
sequelas.

Público-alvo: Enfermeiro.
Carga horária: 30 horas.

CURSOS DE ASSISTÊNCIA

ENFERMAGEM

MULTIPROFISSIONAIS

EAD - ENSINO A DISTÂNCIA

ELETROCARDIOGRAMA
PARA ENFERMEIROS

LABORATÓRIO CLÍNICO CONTROLE DE INFECÇÃO
HOSPITALAR

FERIDAS E CURATIVOS
PARA ENFERMEIROS

EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS 
PARA ENFERMEIROS



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.

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.

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.

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.

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.

Aprofunde seus conhecimentos nas 
abordagens nutricionais específicas e 
aplique esses conceitos na prática clínica 
e no manejo da Obesidade.

Carga horária: 30 horas.

MULTIPROFISSIONAIS

ESPECIALIDADES

COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS

VENTILAÇÃO MECÂNICA
BÁSICA EM ADULTOS

NUTRIÇÃO: AVALIAÇÃO
HOSPITALAR

TERAPIA NUTRICIONAL
EM ONCOLOGIA

VENTILAÇÃO MECÂNICA
AVANÇADA EM ADULTOS

ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 
NA OBESIDADE 



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.

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.

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.

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.

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.

MANEJO ODONTOLÓGICO DO
PACIENTE ONCO-HEMATOLÓGICO

PSICOLOGIA: AVALIAÇÃO
HOSPITALAR

TRANSTORNO ANSIOSO
E DEPRESSIVO

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA:
EVIDÊNCIAS E APLICAÇÕES
CLÍNICAS

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM
PEDIATRIA E NEONATOLOGIA

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.

RADIOFARMÁCIA EM
MEDICINA NUCLEAR



Capacite-se a realizar, classificar e 
interpretar exames de US de tireoide 
com estratificação de risco (ACR-TI-RADS). 

Público-alvo: Médico.
Carga horária: 12 horas.

Capacite-se para realizar procedimentos 
ambulatoriais cirúrgicos e clínicos.

Público-alvo: Médico.
Carga horária: 16 horas.

Atualize os seus conhecimentos em 
ultrassom point-of-care no atendimento 
ao paciente pediátrico crítico com 
abordagem prática.

Público-alvo: Médico, Estudante de 
Graduação em Medicina.
Carga horária: 12 horas.

Atualize-se nas técnicas de Cirurgia 
Colorretal Minimamente Invasiva 
utilizando as mais modernas tecnologias.

Público-alvo: Médico, Residente.
Carga horária: 30 horas.

Compreenda os mecanismos de resposta 
e adaptação a possíveis intervenções 
genético-clínicas aplicadas pela Medicina 
de Precisão. 

Público-alvo: Médico.
Carga horária: 8 horas.

Aprofunde seus conhecimentos na área 
de infectologia e aprimore a prática 
médica no ambiente hospitalar. 

Público-alvo: Médico.
Carga horária: 30 horas.

Receba treinamento prático e aprenda 
o correto manuseio das tecnologias 
utilizadas, indicações e contraindicações 
da técnica. 

Público-alvo: Médico.
Carga horária: 9 horas.

Conheça as mais novas técnicas da 
área e capacite-se em determinados 
procedimentos a partir de sessões 
práticas no CETEC do Einstein.

Público-alvo: Médico.
Carga horária: 8 horas.

CURSOS DE ASSISTÊNCIA

MEDICINA
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

PUNÇÃO ASPIRATIVA POR 
AGULHA FINA EM TIREOIDE (PAAF)

PROCEDIMENTOS MÉDICOS 
AMBULATORIAIS

ULTRASSOM POINT-OF-CARE 
NA ABORDAGEM DO PACIENTE 
CRÍTICO PEDIÁTRICO

IMERSÃO EM CIRURGIA 
COLORRETAL MINIMAMENTE 
INVASIVA (CCMI)

MEDICINA DE PRECISÃO 
E EVOLUÇÃO HUMANA

ABORDAGEM PRÁTICA À 
INFECTOLOGIA HOSPITALAR

CIRURGIA ENDOSCÓPICA 
DA COLUNA LOMBAR

HANDS-ON: ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA TERAPÊUTICA



Capacite-se para o manejo do dispositivo 
de acordo com competências técnicas e 
legais, em relação às novas tecnologias e 
boas práticas. 

Público-alvo: Enfermeiro.
Carga horária: 21 horas.

Atualize seus conhecimentos com as 
mais modernas práticas da Cirurgia 
Robótica com o acompanhamento de 
tutores especializados.

Público-alvo: Instrumentador.
Carga horária: 28 horas.

Capacite-se a indicar as práticas seguras
que promovem a melhoria do 
condicionamento físico e da qualidade 
de vida do paciente. 

Público-alvo: Fisioterapeuta.
Carga horária: 18 horas.

 Amplie seus conhecimentos em todas 
as fases do transplante, tipos e principais 
complicações, de acordo com as últimas 
evidências da área. 

Público-alvo: Enfermeiro.
Carga horária: 16 horas.

Capacite-se no uso do recurso auxiliar por 
meio de conteúdos atualizados e prática 
de procedimentos em modelos vivos. 

Público-alvo: Enfermeiro.
Carga horária: 7 horas.

Aprenda mais sobre fisiopatologia 
da cicatrização, período cicatricial e 
tratamento de lesões de acordo com o 
quadro de cada paciente.

Público-alvo: Enfermeiro.
Carga horária: 13 horas.

ENFERMAGEM

ESPECIALIDADES

IMPLANTAÇÃO DE CATETER 
CENTRAL DE INSERÇÃO 
PERIFÉRICA — PICC: CAPACITAÇÃO 
E CERTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

INSTRUMENTAÇÃO EM CIRURGIA 
ROBÓTICA

REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR 
AMBULATORIAL

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO 
TRANSPLANTE DE CÉLULAS-
TRONCO HEMATOPOIÉTICAS

AVALIAÇÃO DO VOLUME VESICAL 
E RETENÇÃO URINÁRIA COM O 
USO DE RECURSOS AUXILIARES – 
POINT-OF-CARE

FERIDAS E COBERTURAS



Compreenda o papel do profissional e 
conheça as principais alterações bucais 
em pacientes críticos, tratamentos e 
protocolos de higiene. 

Público-alvo: Dentista.
Carga horária: 12 horas.

Conheça os protocolos clínicos, 
mecanismos de ação e aplicações da 
terapêutica. Receba treinamento hands-
on com práticas no CETEC. 

Público-alvo: Dentista.
Carga horária: 60 horas.

Atualize seus conhecimentos na área: 
Sistema 10-20 de colocação de eletrodos, 
realização do exame em pacientes críticos 
e vídeo-EGG. 

Público-alvo: Enfermeiro, Profissionais da 
Saúde, Técnico de Enfermagem.
Carga horária: 13 horas.

 Atualize-se para promover uma 
assistência odontológica segura e 
qualificada para pacientes idosos em 
ambiente ambulatorial ou home care.

Público-alvo: Dentista.
Carga horária: 30 horas.

Conheça as possibilidades de atuação do 
Psicólogo no hospital e vivencie a prática 
profissional por meio da Telessimulação 
do Einstein. 

Público-alvo:  Estudante, Psicólogo.
Carga horária: 20 horas.

Capacite-se nas ferramentas que proporcionam um 
ambiente de aprendizado estimulante, com foco na 
resolutividade da atenção à saúde. 

Público-alvo:  Biomédico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, 
Farmacêutico, Psicólogo, Nutricionista, Fonoaudiólogo, 
Terapeuta Ocupacional, Dentista.
Carga horária: 14 horas.

MULTIPROFISSIONAL

ATUAÇÃO DO 
CIRURGIÃO-DENTISTA NA UTI

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA

ELETROENCEFALOGRAFIA 
PARA TÉCNICOS 

ODONTOGERIATRIA E 
HOME CARE NA PRÁTICA

PSICOLOGIA HOSPITALAR — 
INTENSIVO DE FÉRIAS

PREPARAÇÃO DO PRECEPTOR DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE



Atualize os seus conhecimentos 
para elaborar e aplicar as estratégias 
nutricionais mais efetivas para pacientes 
em tratamento oncológico.

Público-alvo: Nutricionista, Médico. 
Carga horária: 10 horas.

Receba treinamento prático em cenários 
clínicos de alta fidelidade, de estratégias 
ventilatórias em pacientes de alta 
complexidade. 

Público-alvo: Médico, Fisioterapeuta.
Carga horária: 12 horas.

Compreenda aspectos relevantes 
da prática diagnóstica e terapêutica, 
incluindo análise de testes moleculares.

Público-alvo: Médico, Biomédico, 
Residente.
Carga horária: 14 horas.

Capacite-se no atendimento a vítimas de 
acidentes domésticos urgentes até que a 
equipe especializada chegue ao local.

Público-alvo:  Outro.
Carga horária: 9 horas.

Capacite-se para classificar, prevenir 
e tratar complicações decorrentes do 
diabetes mellitus, além de promover o 
autocuidado. 

Público-alvo: Enfermeiro, Fisioterapeuta.
Carga horária: 10 horas.

Defina os melhores métodos de suporte 
ventilatório em ambiente de Terapia 
Intensiva Neonatal, Pediátrica e na Sala 
de Emergência. 

Público-alvo: Médico, Fisioterapeuta.
Carga horária: 73 horas.

Aprenda a produzir imagens de alta 
qualidade, conhecendo a tecnologia e 
protocolos e aprendendo sobre massa 
óssea e composição corporal.

Público-alvo: Biomédico, Tecnólogo em 
Radiologia, Técnico de Radiologia.
Carga horária: 30 horas.

Capacite-se à crescente demanda de 
cuidados com a população idosa, atuando 
nos aspectos físicos, sociais e psicológicos 
do paciente. 

Público-alvo: Cuidadores de Idosos.
Carga horária: 60 horas.

NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA VENTILAÇÃO MECÂNICA 
AVANÇADA COM SIMULAÇÃO 
REALÍSTICA 

BASES DA GENÔMICA DO CÂNCER 
E ONCOLOGIA DE PRECISÃO

PREVENÇÃO DE ACIDENTES E 
CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDOS 
E CRIANÇAS

PODIATRIA: CUIDADOS COM 
O PÉ DIABÉTICO

SUPORTE VENTILATÓRIO EM 
NEONATOLOGIA E PEDIATRIA: 
DA OXIGENIOTERAPIA À ECMO

DENSITOMETRIA ÓSSEA

CURSO PRÁTICA DE CUIDADOS 
COM IDOSOS



O curso aborda diversos 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.

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.

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.

O objetivo é revisar e capacitar o 
profissional na prática de procedimentos 
básicos rotineiros da assistência em 
saúde. 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 em Enfermagem.
Carga horária: 12 horas.

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.

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)

CURSOS TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA
ENFERMAGEM

PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS

ATUALIZAÇÃO EM EMERGÊNCIA

ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA

REVISÃO DE PROCEDIMENTOS
PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

DOR E CUIDADOS PALIATIVOS

LIDERANÇA ASSISTENCIAL



Preceptoria presencial que aborda o 
câncer de mama, desde o diagnóstico 
até o tratamento. Composto por aulas 
expositivas, discussão de casos clínicos e 
visita monitorada.
 
Público-alvo: Médicos Mastologistas e 
Oncologistas.
Carga horária: 08 horas.

Curso on-line ao vivo, que visa atualizar 
farmacêuticos que atuam em farmácias 
hospitalares, referente a temas atuais 
e pertinentes como segurança do 
paciente em terapia intensiva, em uso de 
antimicrobianos, em uso de analgesia e 
farmacoeconomia.

Público-alvo: Farmacêuticos Hospitalares.
Carga horária: 16 horas.

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 alunas que tenha concluído o 
curso técnico em Radiologia ou Tecnologia Radiológica.

O programa reúne conteúdo teórico e prático (com a metodologia de Simulação Realística). 
A parte teórica conta 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 IN COMPANY 
E PRECEPTORIA

ESPECIALIDADES

PRECEPTORIA EM CÂNCER 
DE MAMA 

FARMÁCIA HOSPITALAR

MAMOGRAFIA PARA TÉCNICAS E TECNÓLOGAS EM RADIOLOGIA

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E CONFLITO



Curso composto por aulas on-line (com 
transmissão ao vivo), discussões de cases 
e workshop presencial, com o objetivo 
de profissionalizar a educação médica 
na instituição, com impactos positivos 
também na formação em serviço 
de estagiários e internos; melhorar a 
qualidade dos egressos; melhorar a 
qualidade dos programas de residência 
médica especializada.

Público-alvo: Profissionais que atuam 
com programas de residência médica e 
preceptores destes programas.
Carga horária: 25 horas.

FORMAÇÃO DE PRECEPTORES: 
RESIDÊNCIA MÉDICA

Preceptoria presencial que aborda o 
Câncer de Pulmão desde o diagnóstico 
até o tratamento. Composto por aulas 
expositivas, discussão de casos clínicos 
e apresentação de vídeo de cirurgia 
torácica em 3D. 

Público-alvo: Médicos Oncologistas e 
Cirurgiões.
Carga horária: 16 horas.

PRECEPTORIA EM CÂNCER DE 
PULMÃO E CIRURGIA TORÁCICA

Curso presencial imersivo em cirurgia em que o aluno (médico ou multiprofissional) 
compreenderá o funcionamento de uma área especifica de cirurgia do Hospital Israelita 
Albert Einstein, acompanhando o dia a dia dos profissionais no pré, intra e pós-operatório. 

Público-alvo: Profissionais que atuam em centro cirúrgico (médicos, enfermeiros, 
instrumentadores). Grupos de até dois profissionais por categoria.
Carga horária:  24 horas. (3 dias de 8 horas)

IMERSÃO EM CIRURGIA: COLOPROCTOLOGIA



CURSOS DE ASSISTÊNCIA
CHANCELADOS (AMERICAN HEART ASSOCIATION - AHA)

ACLS – SUPORTE AVANÇADO
DE VIDA EM CARDIOLOGIA

BLS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA

PRIMEIROS SOCORROS COM
RCP E DEA — SALVA-CORAÇÕES

ATLS – SUPORTE AVANÇADO
DE VIDA EM TRAUMA

PALS – SUPORTE AVANÇADO
DE VIDA EM PEDIATRIA

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.

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.

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 
mais de 15 anos e interesse no tema.
Carga horária: 8 horas.

O curso é destinado aos profissionais de 
saúde que participam do atendimento 
a 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.

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.



GESTÃO E EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

PROGRAMAS EDUCACIONAIS



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, a capacitar e 
desenvolver os colaboradores (médicos, 
enfermeiros e equipe multiprofissional) 
em temas ligados à melhoria da gestão, 
de processos, eficiência operacional e 
redução de custos, ou seja, aspectos 
que impactam diretamente nos 
avanços de indicadores relacionados à 
sustentabilidade da organização.



CURSOS DE GESTÃO
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE SAÚDE

MBA EXECUTIVO

MBA EXECUTIVO EM LIDERANÇA E GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Com um olhar no futuro e com o objetivo de desenvolver a próxima geração de 
líderes do setor de saúde no Brasil, o MBA Executivo em Gestão de Saúde do Einstein 
combina teorias fundamentais com aprendizado prático, por meio de uma estrutura 
curricular interdisciplinar, que privilegia o conhecimento aplicável, e metodologias 
ativas, que desenvolvem a capacidade analítica dos participantes e estimulam as 
discussões de alto nível. 

Público-alvo: Profissionais graduados em diversas áreas do conhecimento 
(Administração, Medicina, Enfermagem etc.), que atuam em organizações públicas 
ou privadas pertencentes ao sistema de saúde, que desejam desenvolver ou ampliar 
sua compreensão em Gestão da Saúde e que precisam competir em um espaço 
estratégico singularmente complexo e em rápida evolução.

Requisitos: Experiência profissional mínima de 7 anos | Experiência mínima 
desejada de 3 anos em gestão | Conhecimento intermediário em inglês para leitura | 
Adequação do momento profissional e pessoal para cursar o programa.

Carga horária: 620 horas.

Com um olhar no futuro e com o objetivo de desenvolver a próxima geração de 
líderes, o Einstein criou o MBA Executivo em Liderança e Gestão Pública em Saúde. 
Um programa inovador, de formato inédito, com conteúdos específicos geralmente 
não oferecidos em escolas tradicionais de negócios. Pautado nas competências 
fundamentais para esses profissionais desenvolverem e otimizarem sua performance, 
o curso é embasado na expertise de mais de 15 anos de atuação do Hospital Israelita 
Albert Einstein no Sistema Único de Saúde (SUS), que atualmente administra 24 
unidades públicas de saúde na cidade de São Paulo, e que, somente no âmbito da 
Prefeitura de São Paulo, já realizou mais de 4 milhões de atendimentos. A ênfase do 
programa em Liderança e Gestão na prática foi projetada para o desenvolvimento 
de habilidades técnicas, comportamentais e humanas, garantindo uma liderança 
mais sólida para a promoção de mudanças e manutenção da competitividade das 
empresas públicas ou que se relacionam com o setor público. 

Público- alvo: Profissionais graduados em diversas áreas do conhecimento 
(Administração, Medicina, Enfermagem, Direito, Engenharia de Produção etc.), que 
buscam capacitação estratégica diferenciada a fim de aperfeiçoar seu desempenho 
gerencial para melhor atuar no Setor Público (municipal, estadual ou federal) ou junto 
ao governo e organizações públicas.

Requisitos: Experiência Profissional mínima de 7 anos. | Experiência mínima 
desejada de 3 anos em Gestão. | Conhecimento Intermediário em inglês para leitura | 
Adequação do momento profissional e pessoal para cursar o programa.

Pré-requisitos: Formação superior completa. | Aderir ao código de ética e conduta do 
Einstein.
                    
Carga horária: 620 horas.



CURSOS DE GESTÃO
EXCELÊNCIA OPERACIONAL NA 
ÁREA DA SAÚDE – LEAN SIX SIGMA

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA 
QUALIDADE E SEGURANÇA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES

PÓS-GRADUAÇÃO

Na área da saúde, em que os custos 
associados são cada vez maiores, 
torna-se imprescindível melhorar 
o gerenciamento dos processos e 
aumentar a eficiência operacional, 
de modo a criar um ambiente seguro 
e propício à prática assistencial e 
otimização dos recursos empregados. O 
curso de especialização em Excelência 
Operacional na área da Saúde – Lean 
Six Sigma capacita o aluno a identificar 
oportunidades de melhoria em 
processos assistenciais e administrativos 
a fim de melhorar o desempenho de 
suas instituições com o aumento da 
produtividade, garantia de segurança 
e satisfação dos pacientes, redução 
de desperdícios e custos em hospitais, 
clínicas, laboratórios, operadoras de 
saúde ou indústria farmacêutica.         
A metodologia Lean trabalha com 
avaliações das rotinas para eliminar 
o que não tem valor para o cliente, 
garantindo agilidade aos processos, 
enquanto o Six Sigma utiliza 
ferramentas estatísticas para redução 
de defeitos e melhoria da consistência 
dos processos. Ambas vêm sendo 
largamente utilizadas na área da saúde 
nos últimos cinco anos em países como 
Estados Unidos, Alemanha, Suécia, 
entre outros. Tais conceitos, com 
mínimas adaptações, vêm se mostrando 
aplicáveis a qualquer tipo de processo, 
área ou setor de atuação da empresa.

Público-alvo: Gestor, Médico, 
Biomédico, Nutricionista, Psicólogo, 
Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, 
Farmacêutico, Enfermeiro e 
profissionais de outras áreas.
Carga horária: 420 horas.

Este curso de especialização em Gestão 
da Qualidade e Segurança nas
Organizações de Saúde prepara o aluno 
para planejar, organizar e desenvolver 
ações de melhoria, além de avaliar 
processos assistenciais e gerenciais 
no serviço de saúde, a partir de 
conceitos, princípios, ferramentas e 
métodos atuais focados em qualidade 
e segurança. Aborda as diversas 
perspectivas de atuação do líder em 
Qualidade e Segurança para direcionar 
as decisões estratégicas e promover a 
alta confiabilidade das organizações 
de saúde. Engloba conhecer tanto 
habilidades gerenciais quanto 
metodologias e técnicas para atuação 
em qualidade e segurança. Sua principal 
responsabilidade consiste em garantir a 
adequação dos processos de qualidade, 
melhoria contínua, segurança 
e excelência. 

Carga horária: 368 horas.

A complexidade atual da administração 
em saúde tem justificado a necessidade 
de um movimento progressivo profissional 
de gestão em saúde, contribuindo com 
a formação de lideranças executivas que 
sejam capazes de promover uma ligação 
eficiente entre assistência com qualidade 
e gestão. Neste cenário, os gestores das 
organizações de saúde devem desenvolver 
ou aperfeiçoar as habilidades (conjunto de 
conhecimentos, competências e atitudes) 
para assumir a liderança de novos modelos 
de gestão e tornar os processos mais 
eficientes e utilizados, criando o valor para 
os pacientes e a sustentabilidade dos 
hospitais.

Carga horária: 360 horas.



PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GESTÃO EMOCIONAL NAS 
ORGANIZAÇÕES - CULTIVATING 
EMOTIONAL BALANCE

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPRAS 
E SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Um dos grandes desafios enfrentados 
pelas organizações são as relações 
interpessoais. Este curso oferece 
ferramentas que facilitam a 
regulação emocional por meio de um 
aprofundamento da compreensão das 
emoções que se manifestam no próprio 
indivíduo e nos outros. São ferramentas 
necessárias tanto para equipes quanto 
para profissionais qualificados. O 
resultado é um clima organizacional 
mais equilibrado e permite que cada 
colaborador ofereça seu melhor. O curso 
é baseado no programa Cultivating 
Emotional Balance, criado por Paul 
Ekman, um dos maiores psicólogos 
do século XX, sua filha Eve Ekman, 
pós-doutora no tema do burnout 
pela Universidade da Califórnia e Alan 
Wallace, escritor de referência em 
Ciências Contemplativas e um dos mais 
qualificados professores de meditação 
do Ocidente.

Carga horária: 420 horas.

A complexidade atual da administração 
em saúde tem justificado a necessidade 
de profissionalização dos processos 
ligados à gestão em saúde, contribuindo 
com a formação de profissionais que 
sejam capazes de promover uma ligação 
competente e eficaz entre os serviços de 
assistência com qualidade e as melhores 
práticas do mercado corporativo, criando 
assim valor a toda a cadeia do mercado 
de Saúde. Pensando nos desafios que 
o setores da saúde e educação nos 
apresentam, os profissionais da área de 
gestão do Ensino Einstein desenvolveram 
o Curso de Pós-Graduação de Compras 
e Suprimentos em Saúde, um programa 
inédito no Brasil, direcionado para 
profissionais que atuam, que possuam 
interface ou que queiram aprofundar 
suas competências e habilidades 
analíticas, com foco nos conceitos, 
métodos e ferramentas mais sofisticadas 
do mercado de Supply Chain, sendo 
orientado e capacitado pelos melhores 
profissionais do segmento de Compras e 
Suprimentos do Brasil.

Carga horária: 420 horas.



PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE

A Pós-graduação em gestão em saúde da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein, SBIBAE, foi desenvolvida exatamente para esse público, buscando desenvolver 
em seus participantes as competências requeridas para os novos tempos. O programa, que 
fornece uma visão tática aos participantes, prepara os profissionais para o planejamento 
e execução da gestão, aprimorando competências, tais como: visão de negócios, 
planejamento, estratégia, indicadores, custos, finanças, processos e fluxos, gestão de pessoas, 
capacidade de inovação etc. No Ensino Einstein, os programas de Pós-graduação são 
desenvolvidos por profissionais e especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein visando 
ampliar a atuação profissional do participante, contribuindo para que ele assuma novas 
responsabilidades, responda por processos, protagonize a resolução de problemas e forneça 
os melhores resultados à organização. Aliam a tradição e o pioneirismo do Einstein às mais 
modernas práticas na área da saúde, preparando os profissionais para os desafios do mundo 
contemporâneo. A visão do Ensino é:

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

Esta trajetória pautada na excelência em Educação em Saúde nos aproximou da introdução 
de novos modelos de ensino além da sala de aula, e os recursos tecnológicos e virtuais 
ganharam protagonismo. Nesse contexto, a utilização de formatos de aulas on-line síncronas 
e assíncronas se tornam essenciais e fundamentais como compromisso no posicionamento 
do Ensino Einstein, atualizando e desenvolvendo profissionais para o Mercado em Saúde, 
seguindo critérios referenciais de qualidade e padrões para todos os cursos.

Carga horária: 360 horas.



PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GOVERNANÇA, ÉTICA E 
COMPLIANCE NA SAÚDE

PÓS-GRADUAÇÃO 
EM FINANÇAS EM SAÚDE

No mundo todo, temos assistido a uma 
crise de valores morais que permeia não 
apenas as relações sociais, mas também 
se reflete dentro das organizações.  Na 
área da saúde os dilemas éticos afetam 
não apenas a reputação e imagem das 
organizações, como podem impactar a 
saúde e segurança dos pacientes. 
As estruturas de Governança Corporativa 
e os Programas de Compliance visam a 
promover a conduta ética nas relações 
e garantir mecanismos de prevenção 
e controle que permitam gerenciar 
riscos assistenciais e não assistenciais, 
melhorando e corrigindo processos, 
além de garantir o estabelecimento 
e disseminação de normas que 
promovam a cultura ética, fortalecendo 
a credibilidade das instituições. 
A especialização em Governança, Ética 
e Compliance na Saúde desenvolve 
a capacidade do aluno em entender 
as etapas e fundamentos para a 
estruturação de um programa de 
integridade efetivo nas instituições 
de saúde.

Carga horária: 360 horas.

Nos últimos anos, o crescimento do 
setor de saúde no Brasil expôs inúmeros 
desafios para organizações e profissionais 
da área, sobretudo no que diz respeito aos 
resultados financeiros. Com gastos cada 
vez mais elevados, os gestores precisaram 
rediscutir modelos de negócios, buscar 
soluções integradas, ganhar eficiência 
operacional e melhorar a prestação de 
serviços com estratégias que valorizam 
temas como prazos de recebimento, 
gestão de estoques, ocupação e 
precificação, entre outros relacionados 
com o desempenho econômico. Nesse 
cenário, o mercado busca cada vez mais 
especialistas preparados para planejar 
e liderar ações que promovam os 
resultados financeiros. E a Pós-graduação 
Finanças em Saúde do Ensino Einstein 
foi desenvolvida para formar profissionais 
com esse perfil, com as competências 
exigidas por uma saúde de alta 
performance e capacidade para atuar na 
gestão de instituições públicas e privadas, 
como hospitais, clínicas, laboratórios, 
planos de saúde, secretarias e ministérios, 
além de healthtechs de diversas áreas.

Carga horária: 420 horas.



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.

CURSOS DE GESTÃO EAD - ENSINO A DISTÂNCIA



GESTÃO DE RISCO E 
SEGURANÇA EM SAÚDE

GESTÃO DE PROCESSOS EM SAÚDE

GESTÃO DE PROJETOS EM SAÚDE
GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE

GESTÃO DE FLUXO DE PACIENTES

GESTÃO DE PESSOAS EM SAÚDE

Capacita o profissional 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.

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.

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.

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.

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.

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.



LEAN SIX SIGMA NA SAÚDE INTRODUÇÃO À 
ÉTICA E COMPLIANCE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL E BIG DATA EM SAÚDE

EPIDEMIOLOGIA GERENCIAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE
EM SERVIÇOS DE 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.

Programas de Compliance visam a 
promover uma conduta ética nas 
relações e garantir mecanismos de 
prevenção e controle que permitam 
gerenciar riscos assistenciais e 
não assistenciais, melhorando 
e corrigindo processos, além 
de garantir o estabelecimento 
e disseminação de normas que 
promovam a cultura ética e 
fortaleçam a credibilidade das 
Instituições. No curso EAD Ética e 
Compliance em Saúde, o aluno será 
capacitado a implantar, em sua rotina 
prática, mecanismos para prevenção 
e controle de irregularidades éticas.

Público-alvo: Prof issionais que 
atuam ou desejam atuar como 
gestores em serviços de saúde como 
clínicas, laboratórios, consultórios, 
hospitais e operadoras de planos 
de saúde. Também são público-
alvo do programa prof issionais da 
área  do Direito,  da Administração, 
acadêmicos, áreas correlatas e 
demais prof issionais interessados 
em conhecer um programa de 
compliance e sua aplicabilidade nas 
empresas.
Carga horária: 15 horas.

O curso dissemina a cultura data-
driven e fornece os conceitos básicos 
e fundamentais sobre Inteligência 
Artificial e Big Data para quem não 
tem formação específica na área, com 
enfoque nas questões associadas 
à área da saúde, engajando os 
profissionais da saúde nas rotinas de 
Ciência de Dados, permitindo que eles 
colaborem e participem em iniciativas 
da área, aumentando o valor dos 
resultados produzidos por equipes 
multidisciplinares.

Público-alvo: Profissionais que atuam 
ou desejam atuar como gestores 
em serviços de saúde como clínicas, 
laboratórios, consultórios, hospitais e 
operadoras de planos de saúde e que 
buscam ascensão em suas carreiras. 
Também são público-alvo do programa 
demais profissionais interessados em 
conhecer os conceitos introdutórios da 
Inteligência Artificial e Big Data
Carga horária: 20 horas.

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.

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.



INTRODUÇÃO À EXPERIÊNCIA 
DO PACIENTE

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL, COMUNICAÇÃO 
E FEEDBACK NA PRÁTICA DA 
LIDERANÇA

GARANTIA DA RECEITA – 
CONTA CERTA (GESTÃO DE 
CONTAS EM SAÚDE)

O programa busca introduzir ao 
participante os conceitos da Experiência 
do Paciente apresentando uma 
metodologia de trabalho dentro de 
uma instituição de saúde, apresentando 
como a experiência do paciente pode 
ser implementada nas organizações. 
O curso também visa a sensibilizar sobre 
a necessidade de se inserir o paciente 
no centro do cuidado, de modo que os 
participantes possam se apropriar da 
metodologia e criar mais valor para seus 
negócios.

Público-alvo: Profissionais que exerçam 
cargos de liderança nas organizações 
de saúde; profissionais que desejam 
adquirir conhecimento sobre a 
experiência do paciente; profissionais 
que buscam promover mudança na 
área da saúde, inserindo o paciente no 
centro do cuidado.
Carga horária: 30 horas.

As organizações vivem em um momento 
de mudanças constantes devido ao 
avanço tecnológico e à chegada da nova 
geração ao mercado de trabalho. Dentro 
deste contexto, é necessário preparar os 
profissionais para estabelecer relações 
de confiança e transparência, apoiando, 
orientando e direcionando em suas 
jornadas, tornando-os protagonistas de 
sua trajetória de carreira. Neste curso, 
abordaremos diferentes conceitos, cases 
e referências que utilizam da prática 
de Diálogos Contínuos com foco no 
desenvolvimento de cada profissional.

Público-alvo: Profissionais que atuam ou 
pretendem atuar em cargos de liderança 
e buscam aperfeiçoar suas habilidades de 
comunicação em equipe, suas maneiras 
de promover um bom feedback e liderar 
de forma efetiva seu grupo.
Carga horária: 30 horas.

Esse curso abordará, por meio de 
exemplos práticos, assuntos relacionados 
à gestão das contas, relacionamento 
com áreas parceiras, acompanhamento 
de indicadores, cases reais e resultados 
alcançados. Esperamos que o curso traga 
insights para a utilização dos conceitos 
apresentados e promova ajustes nos 
fluxos e processos capazes de favorecer as 
instituições e todo segmento da saúde. 

Público-alvo: Gestores, Médicos, 
Enfermeiros, Administradores e 
demais profissionais que atuam na 
gestão de serviços de saúde, além de 
profissionais da área da saúde que 
buscam incrementar ou melhorar a 
performance na área de gestão financeira 
dos investimentos pessoais e de seus 
negócios, como clínicas, consultórios, 
laboratórios, entre outros, e profissionais 
que atuam ou pretendem atuar na gestão 
em saúde, em áreas como financeira, 
comercial, auditoria e assistencial.
Carga horária: 30 horas.



LEAN SIX SIGMA NA 
ÁREA DA SAÚDE

THE JOURNEY: EMOTIONAL 
MANAGEMENT EXPERIENCE

CERTIFICATE EM CONSULTORIA 
EM SAÚDE

LIDERANÇA E GESTÃO DE
PESSOAS EM SAÚDE COM
MÓDULOS DE SIMULAÇÃO
REALÍSTICAO intuito do curso 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.

Trata-se de um programa prático, 
inovador e experiencial que visa 
sensibilizar, empoderar e munir o 
líder com ferramentas práticas para 
conseguir promover o seu próprio bem-
estar emocional e o da sua equipe e 
canalizar o foco para seus objetivos, 
evitando desgastes desnecessários com 
interações destrutivas.

Público-alvo: Gestores em geral 
(Empreendedores, Diretores, Gerentes 
e líderes de equipes); executivos que 
atuam na liderança há pelo menos 5 
anos; e consultores, business partners e 
profissionais de RH, que buscam o seu 
equilíbrio emocional e o da sua equipe, 
influenciando positivamente aqueles 
que os rodeiam.
Carga horária: 45 horas.

O programa, desenvolvido por 
especialistas do Einstein, fornece aos 
alunos uma visão estratégica e processual 
dos serviços de consultoria em saúde, 
preparando-os para uma atuação 
diferenciada no mercado, contribuindo, 
assim, para assumirem novas 
responsabilidades, protagonizarem o 
desenvolvimento de soluções inovadoras 
e alcançarem os melhores resultados 
para as organizações de saúde. 

Público-alvo: Consultores em atividade 
e Empreendedores que enfrentam 
diariamente desafios gerenciais e 
buscam manterem-se atualizados para 
melhorar seus resultados. Profissionais 
que têm potencial para assumir futuras 
posições de liderança em organizações 
de saúde e que desejam desenvolver 
competências específicas do mercado 
de saúde. Consultores autônomos e 
profissionais liberais que possuam ou 
planejem investir em sua própria empresa 
de consultoria em saúde, buscando 
aprofundar seus conhecimentos como 
vantagem competitiva no mercado. 
Carga horária: 90 horas.

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



SISTEMA DE SAÚDE E O ACESSO
A NOVAS TECNOLOGIAS

SAÚDE MENTAL 
NAS ORGANIZAÇÕES

BIG DATA, ANALYTICS E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA
LIDERANÇAS NA SAÚDE

O Estado tem papel fundamental na 
viabilização do acesso da população aos 
cuidados em saúde, e está inclusa nesse 
contexto a oferta de novas tecnologias 
em saúde, como medicamentos,
produtos, equipamentos e mesmo 
procedimentos. Diante disso, torna-
se imperativo compreender as forças 
e as dinâmicas do sistema de saúde 
nas suas diferentes dimensões 
(histórica, ideológica, estrutural, 
política, econômica, regulatória, 
epidemiológica etc.) para entender 
como as decisões são tomadas e como 
as novas tecnologias se encaixam 
nesses contextos. Estas podem ser 
encaradas como investimentos que são 
compensados por benefícios clínicos 
compatíveis e que, portanto, valem 
a pena, ou custos que precisam ser 
evitados dependendo dos desafios
que elas trazem consigo. Desta forma, 
sem conhecer o “outro lado”, ou seja, 
o lado do sistema de saúde nas suas 
vertentes pública, suplementar e 
privada, é impossível compreender o 
que pode vir a influenciar positiva ou 
negativamente a oferta de uma nova 
tecnologia. 

Público-alvo: Gestores públicos e 
privados, Profissionais de Saúde, 
Auditores que atuam na área da 
saúde e gostariam de compreender a 
complexidade do sistema de saúde, seu 
financiamento, o acesso a cuidados em 
saúde e a incorporação de tecnologias 
neste contexto. Profissionais que 
assumiram recentemente cargo
na área de acesso ao mercado (público 
ou privado), economia da saúde ou 
relações governamentais e buscam uma 
visão geral sobre o setor de saúde
brasileiro. Profissionais de formação 
diversificada, que tenham como 
objetivo de carreira migrar para área 
de gestão de tecnologias em saúde, 
acesso a mercado, economia da saúde e 
relações governamentais.

Carga horária: 92 horas.

O programa é pautado no 
aperfeiçoamento das competências 
socioemocionais, discutindo questões 
ligadas à reconexão de propósito, gestão
do estresse e das relações sociais, 
comportamentos tóxicos e formas de 
lidar com eles, comunicação não violenta 
e gestão de conflitos no ambiente do 
trabalho. O programa permite uma 
experiência transformadora, que 
ajudará os participantes na travessia do 
enfrentamento diário de seus desafios,
em busca de sua própria saúde mental e a 
de seus colaboradores. 

Público-alvo: Profissionais que não 
atuam na área da saúde e que buscam 
conhecimentos sobre como identificar e 
garantir a saúde mental dos colaboradores 
da sua instituição; profissionais da área 
da saúde que buscam a expansão de 
conhecimentos acerca da saúde mental 
dentro das organizações.
Carga horária: 88 horas.

O programa foi planejado para líderes 
com interesse em conhecer as principais 
aplicações e tendências da área a fim de 
direcionar tais iniciativas em empresas 
de Healthcare. O conteúdo desmistifica 
conceitos e aborda a aplicação do 
conhecimento nas situações reais, com 
foco no enfrentamento dos desafios 
relacionados ao tema. Após a realização 
do programa, os participantes terão 
adquirido conhecimentos teóricos e 
vivência prática sobre Big Data, Analytics 
e Inteligência Artificial na saúde, suas 
oportunidades e desafios, estando mais 
aptos a tomarem decisões baseadas 
em dados e a conduzirem iniciativas 
similares em suas organizações, podendo 
selecionar parcerias e criar projetos com 
maior segurança. 

Público-alvo: Diretores e Gerentes 
Sêniores de Instituições de Saúde. 
Pré-requisito: 5 anos de experiência em 
cargos de liderança.
Carga horária: 39 horas.



PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
EM GESTÃO (PDG)

Projetado para desenvolver os 
participantes em habilidades e 
conhecimentos necessários para a
sua transição de especialista funcional 
para gestor geral, o programa oferece 
uma oportunidade única para 
aqueles que buscam expandir seu 
conhecimento em gestão e negócios. 
O formato modular altamente 
integrado deste programa intensivo visa 
instrumentalizar os gestores funcionais, 
que demonstram potencial para liderar
iniciativas multifuncionais, com 
ferramentas de gestão para escalar 
novos patamares em suas carreiras. 
Criamos um programa baseado em
experiência, que desafia os gestores 
a atualizarem seu próprio estilo de 
gerenciamento, sua abordagem e
o núcleo de sua organização.

Público-alvo: Diretores, 
Superintendentes e Gerentes de áreas 
assistenciais, técnicas e coorporativas 
de hospitais, operadoras de planos de 
saúde, clínicas e laboratórios. 
Carga horária: 80 horas presenciais 
+ 41 horas via transmissão on-line 
+ 12 horas de mentoring on-line para o 
desenvolvimento do projeto aplicado 
+ sessões de coaching.



PROGRAMA LIDERANÇA EM
TEMPOS COMPLEXOS

HABILIDADES GERENCIAIS EM
SAÚDE: DESAFIOS DA GESTÃO

CERTIFICATE EM TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NA SAÚDE

O curso aborda os riscos e 
oportunidades atrelados às funções da 
liderança por meio de diálogos que
levam em conta o contexto de 
transformação atual. O participante 
aprenderá a liderar em cenários
complexos e ambíguos, a construir 
equipes de alta performance, a 
energizar e mobilizar pessoas
para alcançarem um objetivo comum, 
exercendo uma liderança autêntica e 
eficaz, facilitando a promoção
de mudanças. Ao final do curso, o 
participante estará mais fortalecido em 
seu papel de líder, se valendo
de seu poder de influência e empatia, 
tornando-se, ainda, um bom leitor dos 
fatos no contexto de transformação.

Público-alvo: Coordenador Sênior, 
Gerente, Chefe de Departamento e/ou 
Diretor Funcional - Gerente de área, 

Supervisor de seção hospitalar,
Diretor Médico, Diretor Clínico e etc, 
que desejam ou estão em processo 
de assumir outros níveis de liderança, 
aumentando ainda mais o impacto de 
sua atuação e assumindo maiores
responsabilidades em suas 
organizações.
Carga horária: 60 horas.

O programa discute as principais 
questões enfrentadas na jornada de 
liderança e de gestão de equipes, 
buscando o desenvolvimento de
habilidades, atitudes e comportamentos 
requeridos pelo mercado para que os 
gestores consigam fazer suas equipes 
performarem melhores resultados, de
forma consistente e inspiradora.

Público-alvo: Coordenadores, 
Supervisores e Profissionais da 
área da Saúde com demandas de 
gerenciamento de pessoas, áreas e 
projetos; profissionais atuando na 
primeira liderança, ou que
em breve irão assumir novas 
responsabilidades.
Carga horária: 42 horas.

O programa busca discutir os principais 
conceitos e ferramentas tecnológicas e 
de negócios existentes no dia a dia de 
uma grande empresa que lidera
a transformação digital no setor de 
saúde. Com o emprego de metodologias 
ativas, o curso fornece uma visão 
integrada da nova liderança digital, com
base na discussão de conteúdos 
multidisciplinares, tais como: futuro e 
tendências, organizações
exponenciais e analíticas, experiência do 
consumidor e cultura digital na prática, 
modelos de negócio em saúde digital, 



PROGRAMA DE ACELERAÇÃO EM
GESTÃO PARA PROFISSIONAIS
DA SAÚDE

FUTURO DA SAÚDE – ASPECTOS
LEGAIS (DUPLA CERTIFICAÇÃO COM A 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA E MÓDULO
INTERNACIONAL INCLUSOS)

papéis e responsabilidades da
liderança digital, gestão de equipes 
ágeis e de alta performance, 
desafios e sinergias da inovação e 
da transformação digital na saúde, 
mudança cultural e construção de 
processos e habilidades para a
entrega da teleassistência. 

Público-alvo: Gerentes ou Supervisores 
de empresas de saúde em busca 
de sólidos conhecimentos sobre 
transformação digital, telemedicina, 
inovação e novos modelos de negócios; 
profissionais que aspiram ou que 
assumiram recentemente novas
responsabilidades que envolvem o 
gerenciamento de áreas de negócio, 
tecnologia ou pessoas.
Carga horária: 96 horas.

O programa apresenta os principais 
conceitos e ferramentas para o 
desenvolvimento do participante, que 
aprenderá a identificar, analisar,
projetar e influenciar processos 
organizacionais críticos e a alcançar 
resultados efetivos, reforçando
sua capacidade de liderar e acompanhar 
o mundo dos negócios e suas 
constantes mudanças. 

Público-alvo: Gerentes ou Supervisores 
há até 3 anos e que buscam 
treinamento adicional em gestão, 
que são especialistas funcionais, cujo 
sucesso depende do entendimento do 
negócio como um todo, que não estão 
em cargos de supervisão/gerência, mas 
lideram outras pessoas e/ou precisam
trabalhar com os outros profissionais e 
querem melhorar suas habilidades de 
gestão, que têm potencial para assumir 
futuras funções de gerência.
Carga horária: 96 horas.

Discute as tendências do setor, o avanço 
das novas tecnologias, o impacto da 
LGPD e os mecanismos técnicos e 
jurídicos capazes de assegurar e tornar
efetiva a proteção do maior bem 
na atualidade – a informação. É um 
programa inovador e inédito no Brasil, 
focado na atualização de
conhecimentos para os profissionais do 
setor de saúde – hospitais, operadoras 
de planos de saúde, clínicas privadas, 
profissionais liberais, operadores
de Direito, que buscam compreender as 
interações entre: tendências do setor de 
saúde, Direito e novas tecnologias

Público-alvo: Diretores, Gestores e 
Advogados que atuam na área da 
saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, 
operadoras, cooperativas, demais
serviços, sistemas e unidades privadas, 
filantrópicas ou públicas).
Carga Horária: 130 horas + 40 horas 
(módulo internacional)

WORKSHOP DE LIDERANÇA
ADAPTATIVA E INOVAÇÃO 
(COM TRADUÇÃO SIMULTÂNEA)

A liderança é melhor vista como 
uma prática e não como um 
conjunto de características pessoais. 
Quando entendemos a natureza e o 
desenvolvimento da liderança, sabemos 
como gerar mais e melhores resultados. 
A mudança cria turbulências que 
precisam ser analisadas e superadas 
com estratégias direcionadas e 
um mindset de crescimento, o que 
nos permite conectar com o nosso 
propósito e mudar tudo ao nosso 
redor, da motivação às interações. O 
Workshop de Liderança Adaptativa e 
Inovação ensinará, na prática, o método 
diferenciado de liderança criado
na renomada Universidade de Harvard.

Público-alvo: Supervisores, Gerentes, 
Diretores, Médicos e Multiprofissionais 
da área da Saúde que desejam 
desenvolver suas habilidades de 
liderança e inovação. Pré-requisito: 
inglês, nível básico.
Carga horária: 40 horas.



GESTÃO DA EXPERIÊNCIA 
DO PACIENTE

JORNADA DO 
AUTOCONHECIMENTO

GESTÃO DO ATENDIMENTO E 
EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS

FINANÇAS PARA LÍDERES 
EM SAÚDE

O Programa é ideal para profissionais 
que desejam aumentar rapidamente 
suas habilidades gerenciais e sua 
perspectiva estratégica por meio da 
gestão da experiência do paciente como 
diferencial estratégico do negócio. 
O curso de gestão da Experiência do 
Paciente é um curso obrigatório para 
os profissionais que buscam sólidos 
conhecimentos sobre como incorporar 
este diferencial estratégico em seu 
negócio. 

Público-alvo: Gerentes ou Supervisores 
de empresas de saúde, profissionais 
que aspiram ou que assumiram 
recentemente novas responsabilidades 
que envolvem o gerenciamento de 
áreas de negócio que dependem da 
gestão da experiência do paciente, 
que são especialistas funcionais, cujo 
sucesso depende do gerenciamento 
da experiência do paciente, que têm 
potencial para assumir futuras funções 
de gerência ou coordenação onde a 
experiência do paciente tem papel 
fundamental na área do negócio e que 
desejam se manter competitivos e 
atualizados no mercado de saúde.
Carga horária: 60 horas.

O programa de autoconhecimento 
tem como principal objetivo trabalhar 
o processo de autopercepção do 
líder e como seus comportamentos 
interferem em seu estilo de liderança. 
Por meio de módulos direcionados para 
o desenvolvimento da autoconsciência, 
autoliderança e liderança, os 
participantes serão capazes de evoluir 
de forma consistente sua forma de 
liderar. 

Público-alvo: Líderes interessados 
em aprimorar seu autoconhecimento 
para atuarem de maneira mais efetiva, 
adaptativa e humanizada. 
Carga Horária: 27 horas. 
+ 3 horas de mentoria.

Com o objetivo de desenvolver serviços 
de excelência ao cliente, desde a 
estratégia até a prática, esse curso foi 
desenvolvido em seis módulos teórico-
práticos, com as seguintes abordagens: 
Visão Estratégica do Atendimento 
e Serviços, Perfil e Hábitos dos 
Consumidores, Excelência nos Serviços, 
Gestão do Atendimento ao Cliente, 
Gestão de Serviços de Apoio (Facilities), 
Consciência Situacional e Tomada de 
Decisão, Jornada da Excelência na Prática. 

Público-alvo: Líderes, Supervisores e 
Coordenadores de atendimento ao 
cliente e áreas de apoio que buscam 
implementar ou aperfeiçoar os serviços 
de atendimento ao cliente da sua 
instituição.
Carga horária: 64 horas.

O curso foi desenvolvido para 
profissionais que não possuem 
formação na área de finanças, mas que 
precisam aprimorar suas habilidades 
para a tomada de decisões financeiras 
por meio do entendimento de conceitos 
fundamentais de finanças. 

Público-alvo: Profissionais que 
exercem atividades que envolvem o 
gerenciamento de áreas de negócio 
que dependem do conhecimento de 
finanças; que almejam aprimorar as 
habilidades para a tomada de decisões 
financeiras por meio do entendimento 
de conceitos fundamentais de finanças; 
que atuam ou pretendem atuar na 
gestão financeira de serviços públicos 
ou privados de saúde. 
Carga horária: 27 horas.



BLACK BELT UPGRADE 
NA ÁREA DA SAÚDE

CERTIFICATE EM LIDERANÇA 
PARA ENFERMEIROS

O curso Black Belt Upgrade na 
Área da Saúde é o terceiro nível de 
capacitação na metodologia Lean 
Six Sigma e visa complementar a 
formação de profissionais que já 
possuem a certificação Green Belt, 
fornecendo ferramentas de análises 
mais aprofundadas, que habilitam 
para o desenvolvimento de projetos 
mais complexos. O profissional será 
capacitado a identificar e priorizar 
projetos alinhados às diretrizes 
estratégicas do negócio, gerar 
mudanças significativas na organização 
em que atua e suportar líderes de 
projetos (Lean e Green Belts) quanto 
ao desenvolvimento de iniciativas que 
utilizam a Lean Six Sigma.

Público-alvo: O curso é destinado a 
Profissionais com Certificação Green 
Belt* envolvidos com iniciativas de 
qualidade e que estejam em busca 
de aperfeiçoamento de habilidades 
para mentoria de líderes de projetos, 
aprofundamento na metodologia e em 
ferramentas específicas para a resolução 
de problemas relacionados a processos 
na área da Saúde. 
Carga horária: 80 horas.

*É obrigatória a apresentação de um 
certificado de realização de treinamento 
Green Belt (podendo ter sido realizado em 
outras instituições ou na própria Academia 
Einstein de Excelência Operacional).

O desafio proposto pela Campanha 
Nursing Now [Organização Mundial 
da Saúde e Conselho Internacional 
de Enfermeiros] com o objetivo de 
capacitar jovens enfermeiros sobre 
aspectos de liderança, estimulou a 
criação de conteúdo programático 
para alcançar um número maior de 
profissionais que, atuando na linha 
de frente assistencial já com bom 
desenvolvimento técnico, busca 
capacitação voltada para competências 
de liderança fundamentais para a 
carreira do profissional enfermeiro.

Público-alvo: Enfermeiros que atuam 
na assistência direta ao paciente; 
enfermeiros que atuam em posições 
administrativas; enfermeiros que 
aspiram ou assumiram recentemente 
novas responsabilidades que envolvem 
gestão; enfermeiros que têm potencial 
para assumir futuras funções de 
liderança, gerência ou coordenação 
onde as competências de liderança 
têm papel fundamental; enfermeiros 
que desejam se manter competitivos e 
atualizados no mercado da saúde.
Carga horária: 96 horas.



HEALTHCARE LEADERSHIP 
AND MANAGEMENT PROGRAM 
- MÓDULO INTERNACIONAL NA 
JOHNS HOPKINS

EXPEDIÇÃO - THE FUTURE 
OF HEALTHCARE - ISRAEL 
EXECUTIVE IMMERSION 
PROGRAM

O propósito deste programa de 5 dias
em Baltimore é apresentar aos 
participantes o sistema de saúde dos 
Estados Unidos e também as áreas de 
excelência pelas quais a Johns Hopkins 
Medicine é conhecida, como segurança 
do paciente, pesquisa e inovação, e 
excelência no atendimento clínico.

Público-alvo: Profissionais de 
Saúde Sênior (Diretores, Gerentes, 
Coordenadores, Administradores 
Associados etc.) com pelo menos 5 anos 
de experiência; executivos atuantes no 
setor da saúde.
Carga horária: 40 horas.

Programa de 6 dias com foco em 
healthtech que apresenta de forma 
aprofundada a realidade do mercado 
de saúde israelense e os avanços em 
gestão, tratamentos e tecnologia 
em prol da Medicina. Através de um 
olhar comparativo entre as realidades 
de Israel e outras já conhecidas, os 
participantes poderão desenvolver 
uma visão crítica e sistêmica que 
impulsionará a aplicação dessa cultura 
empreendedora e inovadora em seus 
contextos profissionais.

Público-alvo: Líderes da área da 
Saúde, incluindo Gestores, Diretores 
e Executivos com interesse em 
transformação digital, inovação e 
tecnologia desenvolvidas em Israel; 
empreendedores e investidores 
atuantes do setor da saúde ou com 
interesse na área; profissionais de outras 
áreas com interesse em aprofundar o 
conhecimento em tecnologia, inovação 
e no cenário da saúde em geral, 
desenvolvidas em Israel. 
Carga Horária: 130 horas + 40 horas 
(módulo internacional) 

PROGRAMAS INTERNACIONAIS
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL



CONSULTORIA
EDUCACIONAL



Tem como foco apoiar a estruturação, o
desenvolvimento e a organização 
das áreas de treinamento e 
desenvolvimento profissional de
instituições de saúde, passando por:

Por meio de um ciclo de reuniões 
e entrevistas com seus principais 
gestores e tomadores de decisão, a 
equipe de coordenadores do Ensino 
Einstein faz uma imersão na cultura 
das organizações para obter um 
diagnóstico técnico aprofundado sobre 
as necessidades de conhecimento 
de cada nível hierárquico. E, a partir 
dessa análise, desenha soluções 
de aperfeiçoamento profissional 
e treinamento completamente 
customizadas à organização e a seus 
colaboradores.

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. O trabalho 
compreende as seguintes atividades:

Mapas educacionais e trilhas de 
aprendizado são exemplos de ações 
para apoiar instituições e outras 
empresas da cadeia de valor do 
mercado de saúde no desenvolvimento 
e capacitação, tanto dos profissionais 
ligados à assistência quanto para as 
áreas administrativas e de gestão.

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.

• EDUCAÇÃO CONTINUADA;
• ENSINO CORPORATIVO;
• UNIVERSIDADES CORPORATIVAS;
• CENTROS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA;
• EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD).

METODOLOGIA



CONVÊNIO
EDUCACIONAL



OBJETIVO DO CONVÊNIO

PREMISSAS

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.

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: inscrições adquiridas 
diretamente por profissionais (PF) das 
instituições de saúde e/ou empresa e 
só terão efeito quando apresentados os 
comprovantes de vínculo empregatício. 
Caso o profissional (PF) que obteve o 
benefício do Convênio Varejo se desligue 
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



DESTAQUES

O setor de saúde vive um cenário 
complexo e exigente que demanda 
especialistas cada vez mais capacitados. 
Por isso, o conhecimento é o mais 
importante recurso dos profissionais 
da área, que permanentemente se 
mobilizam pela eficácia e precisão na 
assistência aos seus pacientes. Em 
grande parte, as respostas para os 
desafios do setor estão na contínua 
atualização e aprimoramento. Por 
isso, a Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein entende 
que compartilhar conhecimento é 
fundamental para a aprendizagem no 
âmbito assistencial, sendo os eventos 
científicos ricas fontes de absorção e 
troca de informações. 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 é mais uma 
maneira de disseminar conhecimento e
proporcionar 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 online.

• 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.



POR QUE SER UM 
PATROCINADOR?

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, em um 
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.



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

PAULISTA II
Av. Paulista, 2.300 - Bela Vista / Edifício 
São Luis Gonzaga - São Paulo - SP

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) 2151-3385
solucoescorporativas@einstein.br
ensino.einstein.br




