Saúde mental é um dos destaques do Ciclo 2 do PROENF Atenção
Primária e Saúde da Família
O Ciclo 2 do PROENF Atenção Primária e Saúde da Família aborda a saúde mental. O
conteúdo é voltado a situações diversificadas que as equipes de atenção básica
atendem no seu cotidiano, como relação terapêutica, abordagem domiciliar e
abordagem aos familiares de pessoas com transtorno mental.
O Programa de Atualização em Enfermagem Atenção Primária e Saúde da Família é
desenvolvido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) em parceria com a
Artmed/Panamericana Editora, por meio do Sistema de Educação em Saúde
Continuada a Distância (SESCAD®). A organização geral é de responsabilidade da profa.
Carmen Elizabeth Kalinowski. Os demais organizadores são os profs. Adriano de
Oliveira e Darlisom Sousa Ferreira.
A profa. Carmen reforça outros dois temas de alta relevância. O primeiro deles é a
territorialização, que pode ser usada como instrumento no processo de trabalho de
uma equipe da Saúde da Família. O segundo refere-se ao cuidado com feridas – como
avaliar e acompanhar uma pessoa na sua residência, como orientar os seus familiares e
como a família pode ajudar neste processo.
No final do Ciclo, a ABEn reconhece o esforço de aprendizado dos inscritos aprovados
emitindo um certificado equivalente a 190 horas-aula, possibilitando-lhes contabilizar
pontos para a sua carreira profissional.
Como funciona PROENF Atenção Primária e Saúde da Família Ciclo 2
Organizado por Ciclo que corresponde a 12 meses, o ingresso no PROENF pode ocorrer
a qualquer momento do programa. 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.
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

