Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Coordenadoria de Recursos Humanos
Centro de Metodologia de Ensino em Saúde

Olá! Bem vindo aos cursos do Protocolo Covid. Temos o protocolo para Enfermeiro,
Fisioterapeuta, Médico e Técnico de Enfermagem. Segue a descrição de cada curso e o link
de inscrição de cada um deles. As inscrições é até 30/11/2022.
Estação Protocolo de Atendimento Covid-19 - Enfermagem
Este curso tem o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde na prevenção contra a Covid-19.
Neste curso você verá:
•

Orientações sobre o manejo ambulatorial de casos leves e moderados e graves em
salas de emergência e Unidades de Terapia Intensiva. Demonstração de procedimentos
de intubação e ventilação mecânica.

•

Conjunto de informações sobre equipamentos de proteção individual (EPI),
paramentação e lavagem de mãos.

•

Oxigenoterapia, Cateter Nasal de Alto Fluxo e Ventilação Não Invasiva;

•

Ajuste de Parâmetro Ventilatório na Presença de Hipercapnia;

•

Diferença entre os modos volume controlado e pressão controlada

•

Atendimento ao Paciente com Síndrome Gripal;

•

Monitoramento do Paciente com Síndrome Gripal

Carga horária: 36 horas.
Período de realização do curso: 01/08/2022 à 31/12/2022
Número de vagas: 1000
Eixo do curso: Assistencial
Link de inscrição do curso: Protocolo Atendimento Covid-19 - Enfermagem
http://eadses.saude.sp.gov.br/inscricoes/inscricao/prot-enfermeiro-t3-2022
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Estação Protocolo de Atendimento Covid-19 - Fisioterapeuta
Este curso tem o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde na prevenção contra a Covid-19.
Neste curso você verá:
•

Orientações sobre o manejo ambulatorial de casos leves e moderados e graves em
salas de emergência e Unidades de Terapia Intensiva.

•

Demonstração de procedimentos de intubação e ventilação mecânica.

•

Conjunto de informações sobre equipamentos de proteção individual (EPI),
paramentação e lavagem de mãos.

•

Oxigenoterapia, Cateter Nasal de Alto Fluxo e Ventilação Não Invasiva;

•

Ajuste de Parâmetro Ventilatório na Presença de Hipercapnia;

•

Diferença entre os modos volume controlado e pressão controlada

Carga horária: 36 horas.
Período de realização do curso: 01/08/2022 à 31/12/2022
Número de vagas: 500
Eixo do curso: Assistencial
Link de inscrição do curso: Protocolo Atendimento Covid-19 - Fisioterapeuta
http://eadses.saude.sp.gov.br/inscricoes/inscricao/prot-fisioterapeuta-t3-2022
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Estação Protocolo de Atendimento Covid-19 - Médico
Este curso tem o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde na prevenção contra a Covid-19.
Neste curso você verá:
•

Orientações sobre o manejo ambulatorial de casos leves e moderados e graves em
salas de emergência e Unidades de Terapia Intensiva.

•

Demonstração de procedimentos de intubação e ventilação mecânica.

•

Conjunto de informações sobre equipamentos de proteção individual (EPI),
paramentação e lavagem de mãos.

•

Oxigenoterapia, Cateter Nasal de Alto Fluxo e Ventilação Não Invasiva;

•

Ajuste de Parâmetro Ventilatório na Presença de Hipercapnia;

•

Diferença entre os modos volume controlado e pressão controlada e manobras de
recrutamento.

Carga horária: 40 horas.
Período de realização do curso: 01/08/2022 à 31/12/2022
Número de vagas: 500
Eixo do curso: Assistencial
Link de inscrição do curso: Protocolo Atendimento Covid-19 – Médico:
http://eadses.saude.sp.gov.br/inscricoes/inscricao/prot-medico-t3-2022
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Estação Protocolo de Atendimento Covid-19 – Técnico de Enfermagem
Este curso tem o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde na prevenção contra a Covid-19.
Neste curso você verá:
•

Orientações sobre o manejo ambulatorial de casos leves e moderados e graves em
salas de emergência e Unidades de Terapia Intensiva.Demonstração de procedimentos
de intubação e ventilação mecânica.

•

Conjunto de informações sobre equipamentos de proteção individual (EPI),
paramentação e lavagem de mãos.

•

Oxigenoterapia, Cateter Nasal de Alto Fluxo e Ventilação Não Invasiva;

•

Ajuste de Parâmetro Ventilatório na Presença de Hipercapnia;

•

Diferença entre os modos volume controlado e pressão controlada

•

Atendimento ao Paciente com Síndrome Gripal;

•

Monitoramento do Paciente com Síndrome Gripal

Carga horária: 36 horas.
Período de realização do curso: 01/08/2022 à 31/12/2022
Número de vagas: 2000
Eixo do curso: Assistencial
Link de inscrição do curso: Protocolo Atendimento Covid-19 – Técnico de Enfermagem:
http://eadses.saude.sp.gov.br/inscricoes/inscricao/prot-tecnicodeenfermagem-t3-2022

