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“Comprometidos com os desafios 
atuais e do futuro, seguimos 
apoiando os profissionais de saúde 
para que atuem com competência, 
confiança e qualificação no 
enfrentamento da Covid-19. Focamos 
em inovação, buscamos novas 
tecnologias e disseminamos 
informação e conhecimento para um 
maior e melhor cuidado à população, 
transformando vidas.”

Gisleine  Eimantas
Diretora Executiva
Escola de Educação Permanente do HCFMUSP

“O trabalho desenvolvido pela Escola 
de Educação Permanente durante a 
pandemia tem sido de grande 
importância para a sociedade. 
Continuamos a contribuir para o 
treinamento dos profissionais da 
saúde, mantendo a excelência no 
ensino e, além disso, conscientizamos 
a população a seguir as condutas 
corretas em todas as situações.”
Decio Mion Jr.
Diretor Geral
Escola de Educação Permanente do HCFMUSP
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INTRODUÇÃO
Os impactos da Covid-19 trouxeram grandes mudanças e têm 

exigido grandes esforços da sociedade para o enfrentamento da 

pandemia. Diante dessa nova realidade, compartilhar informação 

com ética e transparência torna-se ainda mais importante.

Em resposta a esse novo e complexo desafio, a Escola de Educação 

Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP, ciente do seu papel social e educacional, buscou soluções para 

auxiliar alunos, professores e colaboradores. 

Migramos cursos presenciais para o EAD e seguimos contribuindo 

para capacitação e treinamento de profissionais da saúde. Tudo isso 

com uso de tecnologia adequada à necessidade de todos os 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Apesar do 

distanciamento, continuamos juntos, e a atuação de cada um pode 

afetar o presente e o futuro de todos. Por isso, temos certeza que 

estamos investindo no mais importante para nós: as pessoas.
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São Paulo, julho de 2020.



ADEQUEÇÃO À NOVA REALIDADE
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Com objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia 
do novo coronavírus, os professores da Escola de Educação 
Permanente (EEP) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) passaram a 
ministrar aulas online, ao vivo, por meio de videoconferência, 
usando modernas plataformas de ensino virtual.

Capacitação e treinamento de médicos e outros 
profissionais de saúde 

Suporte tecnológico e pedagógico em tempo 
real a professores e alunos

1.830 alunos e professores
Apoio e acompanhamento em tempo real 

3800 aulas
Gravação de mais de

Transformação de 63 cursos presenciais em EAD

Mais de 2.000 alunos atendidos  



APOIO A RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS
 E ALUNOS DE ESPECIALIZAÇÃO COM BOLSA
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O suporte administrativo à COREMU-HC (Comissão de Residência 
Multiprofissional do Hospital das Clínicas) permitiu a realocação dos 
residentes multiprofissionais para cenários de práticas em variados 
âmbitos de sua formação, assim como a efetivação do cadastro no 
programa do Ministério da Saúde para recebimento da bonificação. 
Além disso, foi intensificada a parceria com as empresas de transportes 
para liberação dos bilhetes SPTRANS e EMTU e foram feitos os 
encaminhamentos em cooperação com o setor de humanização do 
HCFMUSP para captação e distribuição de doações aos residentes.

Parcerias com empresas de 
transporte público

Parceria com o setor de 
humanização do Hospital das 

Clínicas, para captação e 
distribuição de doações aos 

residentes

Auxílio a 198 estudantes 
de especialização com bolsa e 

médicos estrangeiros

Apoio na realocação de 

212 residentes 
multiprofissionais, 

de acordo com as respectivas áreas



SUPORTE ÀS AÇÕES DO COMPLEXO
DO HCFMUSP
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Ultrassonografia 
para Triagem e 
Monitoramento

Para os profissionais do HCFMUSP 
que estão na linha de frente, foi 
oferecido gratuitamente o 
treinamento “Ultrassonografia 
para Triagem e Monitoramento de 
Covid-19”. O curso utiliza simulação 
com realidade virtual do nosso 
Centro de Treinamento, em 
parceria com o Instituto Simutec. 
O conteúdo apresenta abordagem 
completa de escaneamento, 
documentação e notificação para 
realizar um exame pulmonar.  Com 
inovação e modernas tecnologias, 
o objetivo é treinar e capacitar 
profissionais de maneira segura, 
com base em teoria, atividades 
hands-on e achados pulmonares e 
ecocardiográficos de pacientes 
com Covid-19. 

Simulação - US Pulmonar
73 médicos treinados

Simulação Acesso Venoso Central
50 médicos agendados
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Simuladores para a prática de habilidades
Outra iniciativa foi a concessão dos manequins e do equipamento 
móvel único utilizados para qualificação e treinamento das equipes do 
HCFMUSP, responsáveis pelo tratamento de pacientes graves da 
Covid-19. Os materiais foram fornecidos pela empresa Laerdal.

ICHC e INCOR 
450 profissionais de saúde treinados
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Cursos abertos para profissionais do HCFMUSP

A Escola de Educação Permanente também disponibilizou, de forma 

gratuita, diversos cursos de seu portfólio EAD para profissionais do 

Hospital das Clínicas. A iniciativa representa um esforço da instituição 

em dar apoio, treinar e aperfeiçoar habilidades e técnicas para quem 

atua na linha de frente no combate à Covid-19.

Cursos oferecidos: 

Fluxo de manipulação de cateteres central e de Pressão 
Arterial Invasiva
Fluxo de Transporte Intra e Inter Hospitalar
Metas de Segurança do Paciente
Boas Práticas na Assistência de Enfermagem aos 
Pacientes Portadores de Cateteres
Procedimentos de Enfermagem do Hospital das 
Clínicas da FMUSP
Curso de Biossegurança
Cateteres Implantáveis
Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde
UTI Online

Mais de 14.700 profissionais matriculados



DIFUSÃO DE CONHECIMENTO 
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Para disseminar ao máximo o conhecimento para profissionais de saúde, 
a instituição colocou à disposição, de forma gratuita, cursos específicos 
da modalidade EAD durante a pandemia.

Lista de cursos disponibilizados

Mais de 30 mil alunos matriculados

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos

Primeiros Socorros em Adultos
Workshop de Cirurgia Segura

Transferência de Pacientes 

Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos
Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde

Pacote NR32



CURSOS GRATUITOS SOBRE 
O NOVO CORONAVÍRUS



17

Mais de 50 mil alunos inscritos

Devido à urgente necessidade de manter os profissionais de saúde 

aptos para o enfrentamento seguro da Covid-19, a EEP colocou sua 

equipe na elaboração e produção de cursos gratuitos na modalidade 

EAD. A iniciativa, feita em parceria com o Centro de Desenvolvimento 

de Educação Médica (CEDEM-FMUSP), oferece as mais recentes 

atualizações sobre o novo coronavírus.

O curso “Covid-19 Atualização e evidências para profissionais da 

saúde” visa atualizar os médicos e todos os profissionais da área com 

conhecimentos técnico-científicos sobre o vírus e a doença, assim 

como as melhores práticas envolvidas no processo do cuidado, tanto 

do paciente, como daqueles que estão na linha de frente. O conteúdo 

tem carga horária de 40 horas.
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Mais de 2000 alunos matriculados

O curso “Covid-19 Ações assistenciais” é 
direcionado ao  planejamento e 
execução de ações do preparo de um 
hospital de capacidade extra no 
atendimento a pacientes infectados 
pela doença. O conteúdo foi produzido 
pela EEP e tem carga horária de 15 horas.



O curso surge da necessidade de propiciar um suporte especial 
para o atendimento de pacientes internados por Covid-19 que 
sofrem com outras enfermidades, como diabetes, obesidade, 
hipertensão e tuberculose. 
O conteúdo é direcionado aos profissionais interessados em 
Medicina Interna e visa  compartilhar as experiências dos 
profissionais da Disciplina de Clínica Geral da FMUSP. A 
iniciativa representa mais um esforço da EEP para contribuir 
com a comunidade médica de todo o Brasil.  

Manejo Hospitalar de Comorbidades 
Clínicas Mais Prevalentes na Covid-19

Novo curso
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O site oficial da EEP conta também com diversos tutoriais e 
aulas gratuitas sobre Covid-19 para profissionais de saúde, que 
vão desde “Desmame da Ventilação Mecânica”, a “Lavagem de 
Mãos”. Além disso, também foram disponibilizadas videoaulas 
para se aprofundar nos protocolos do novo coronavírus. O 
conteúdo foi elaborado em parceria com o Instituto do Coração 
(InCor) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e tem a 
coordenação de Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, professor 
titular da Disciplina de Pneumologia do HCFMUSP.

UTI e Covid-19: Tutoriais e aulas para 
profissionais de saúde

Mais de 83 mil acessos
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INFORMAÇÃO À SOCIEDADE
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Ciente do papel transformador da Educação, durante todo esse 

período foram criados conteúdos diários sobre a Covid-19 nas redes 

sociais e blog. A EEP produziu diversos infográficos com orientações e 

alertas para a população em geral. Todo esse conteúdo foi adaptado e 

transformado em um e-book, disponível no site da Escola e oferecido 

gratuitamente a Hospitais públicos e privados.  

Conteúdo diário sobre a 
Covid-19 nas redes sociais e 

blog da EEP

Mais de 700 mil 
pessoas impactadas 

nas redes sociais

 400 mil visitantes 
no site

 em pouco mais de 2 meses

E-book com orientações e 
cuidados sobre a Covid-19 



Diante desse enorme e complexo desafio, a EEP segue 
acreditando ainda mais no poder da informação, da 
experiência e da inovação como instrumentos para 
transformar vidas. É um compromisso pelo conhecimento 
e pelas pessoas. Hoje e sempre. 
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