Ciclo 3 do PROENF Gestão traz temas ainda pouco publicados
O Ciclo 3 do PROENF Gestão em Enfermagem aposta em temas ainda com pouca
literatura especializada, mas que estão na pauta das discussões do dia a dia. O
Programa de Atualização em Gestão de Enfermagem é desenvolvido pela Associação
Brasileira de Enfermagem (ABEn) em parceria com a Artmed/Panamericana Editora
por meio do SESCAD®. A organização geral é da Profa. Eucléa Gomes Vale. As demais
organizadoras são as Profas. Vanda Elisa Andres Felli e Simone Aparecida Peruzzo.
As organizadoras destacam que neste Ciclo estão sendo abordados temas importantes,
como “A enfermagem baseada em evidências como foco da qualidade do processo
de cuidar em enfermagem”. O assunto amplamente discutido no Brasil e comunidade
internacional descreve os métodos para revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica
e para revisões de intervenções de enfermagem que auxiliam na tomada de decisões.
Procedimentos que contribuem para obtenção de bons resultados em saúde.
Outro artigo colocado em evidência pela profa. Eucléa é “Gestão de construções e
reformas de serviços de saúde”, que se refere ao planejamento. O conteúdo oferece
subsídios técnicos importantes para que os ambientes de trabalho cumpram as
normas de segurança exigidas pelo Ministério da Saúde, facilitando o trabalho dos
profissionais e oferecendo segurança para os clientes internos e externos dos serviços
de saúde.
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 o PROENF Gestão Ciclo 3
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.
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