
 

PROENF Saúde da Criança e do Adolescente Ciclo 8 dá ênfase ao aleitamento materno 

O Programa de Atualização em Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente (PROENF), 

Ciclo 8, destaca o aleitamento materno e a segurança do paciente. O Programa é 

desenvolvido a partir da parceria entre Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), 

Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras (Sobep) e Artmed Panamericana Editora, por 

meio do SESCAD®.  

De acordo com a prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Munhoz Gaiva, organizadora-geral do Ciclo, 

que tem ainda na organização Circéa Amalia Ribeiro e Elisa da Conceição Rodrigues, a 

abordagem sobre contribuições para o estabelecimento e a manutenção do aleitamento 

materno é feita de forma didática, prática e criativa. A prof.ª Dr.ª Maria Aparecida ainda 

acrescenta que as condutas da área de enfermagem, expostas no Ciclo, são baseadas em 

evidências científicas atuais.  

Já o tema segurança do paciente está presente em mais de um volume dos quatro que 

compõem o Ciclo. Nesse conteúdo, Maria Aparecida ressalta que um dos artigos aborda a 

prevenção de eventos adversos na assistência de enfermagem à criança hospitalizada. 

Questão que também estará inserida no assunto sobre os erros no preparo e administração 

de medicamentos em pediatria. 

O conteúdo científico do PROENF Saúde da Criança e do Adolescente é de responsabilidade 

da ABEn, que reconhece o esforço do aprendizado dos inscritos aprovados ao final do Ciclo, 

emitindo um certificado equivalente a 190 horas-aula, possibilitando-lhes contabilizar 

pontos para a carreira profissional. 

Como funciona o PROENF Saúde da Criança e do Adolescente 

Organizado por Ciclo que corresponde a 12 meses, o ingresso no PROENF pode ocorrer em 

qualquer período da sua vigência e está aberto a profissionais de qualquer parte Brasil. O 

conteúdo compreende atividades, situações clínicas e avaliações. 

O inscrito terá ainda acesso ao PORTAL VIRTUAL do SESCAD®, que conta com recursos do 

MedicinaNet. O PORTAL traz um ambiente para pesquisa, que inclui a Biblioteca Virtual e 

um espaço de informações, contendo entrevistas, matérias e notícias da área. 

 

Acompanhe as novidades do SESCAD® nas mídias sociais:  www.facebook.com.br/sescad e 

www.twitter.com/sescad. 

 

Mais informações: 

www.sescad.com.br 

info@sescad.com.br 

(51) 3025-2550 


