Ciclo 5 do PROENF Saúde Materna e Neonatal alia teoria e prática
O Ciclo 5 do PROENF Saúde Materna e Neonatal aprofunda a utilização da Teoria do
Conforto no cuidado de enfermagem à parturiente. O Programa de Atualização em
Enfermagem Saúde Materna e Neonatal, desenvolvido pela Associação Brasileira de
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) e Associação Brasileira de Enfermagem
(ABEn), em parceria com a Artmed Panamericana Editora, conta com organização geral
da profa. Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos. As demais organizadoras são as profas.
Kleyde Ventura de Souza e Elysangela Dittz Duarte.
De acordo com as organizadoras, o Ciclo 5 dá ênfase ao conhecimento teórico e
prático nas peculiaridades que envolve os ciclos da vida. Entre os artigos, destacam
“Gravidez na adolescência: limites e possibilidades da prevenção com ênfase no
cuidado de enfermagem”.
Também reforçam a importância dos conteúdos referentes aos diagnósticos de
enfermagem prioritários no prematuro no ambiente hospitalar e os cuidados
necessários para assegurar alimentação em crianças com deformidades craniofaciais.
Outros temas abordados nesse ciclo são: hemorragia puerperal e necessidade do
planejamento no cuidado de enfermagem nessa fase a fim de contribuir para redução
dos índices de mortalidade materna.
No final do Ciclo, a ABEn reconhece o esforço de aprendizado dos inscritos emitindo
um certificado equivalente a 190 horas-aula, possibilitando-lhes contabilizar pontos
para a sua carreira profissional.
Como funciona PROENF Saúde Materna e Neonatal Ciclo 5
Organizado por Ciclo que corresponde a 12 meses, o ingresso no PROENF Saúde
Materna e Neonatal pode ocorrer a qualquer momento. Ao todo são quatro volumes
enviados a partir da data de inscrição do participante. O conteúdo de cada volume
contém capítulos com atividades e situações clínicas.
O PORTAL VIRTUAL do programa está mais completo. O ambiente foi reformulado para
melhor atender às necessidades dos inscritos, trazendo alguns recursos do
MedicinaNet, o maior portal de conteúdo médico do Brasil. No Tomada de Decisão by
MedicinaNet, são disponibilizados artigos comentados, vídeos, imagens em medicina,

calculadoras médicas, casos clínicos, entre outros. Além da ampliação de conteúdo, o
espaço conta com novo layout, para garantir maior funcionalidade, e acesso por meio
de vários dispositivos móveis.
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