
 
 

PROENF Saúde do Adulto ciclo 8 aborda condutas no cuidado dos transplantados 

 

Diagnósticos, intervenções e condutas de enfermagem no cuidado às pessoas submetidas à 

transplantes estão entre os destaques do Ciclo 8 do PROENF/Saúde do Adulto. O Programa, desenvolvido 

em parceria entre Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e Artmed Panamericana Editora, por meio 

do SESCAD®, também aborda o cuidado de enfermagem às famílias de pacientes graves,  apresentando 

estratégias de enfrentamento que pode ser desenvolvida com os familiares. 

O Programa é organizado pelas professoras Elizabeth Teixeira, Jussara Gue Martini e Helga 

Bresciani. “O ciclo traz temas ligados às doenças da modernidade e, com isto, dá subsídios para os 

enfermeiros trabalharem com estes pacientes”, comenta a professora Helga. Entre eles a Sistematização da 

assistência de enfermagem ao paciente com balão intra-aórtico, a Assistência de adultos em distúrbios 

endocrinológicos, radioterapia pós-neoplasias de tireoide, além das práticas educativas em grupos em 

situação de cronicidade e com HIV/AIDS. 

 

Como funciona o PROENF SAÚDE DO ADULTO 

 

O ingresso no Ciclo 8 do PROENF/ Saúde do Adulto ocorre ao longo dos 12 meses de vigência do 

ciclo e os volumes são entregues em qualquer lugar do país. A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) 

outorgará certificado equivalente a 190 horas/aula aos aprovados na avaliação final de cada ciclo. Além 

desse Programa de Atualização em Saúde do Adulto, há mais quatro especialidades: Gestão de 

Enfermagem, Atenção Primária e Saúde da Família, Saúde da Criança e do Adolescente; e Materna e 

Neonatal. Além disso, também há o PRONANDA, o Programa de Atualização em Diagnósticos de 

Enfermagem.  

Para os inscritos também está disponível um Portal Virtual. O ambiente oferece recursos exclusivos 

como atividades e exercícios, bancos de dados para consultas e pesquisas, ferramentas para tomada de 

decisão e muitas outras informações sobre sua área de atuação. Nesse ambiente também é possível 

adquirir livros do Grupo A Editoras com 15% de desconto, incluindo os selos Artmed e Artes Médicas. Por 

fim, outra facilidade é a versão digital do volume impresso. Nesse formato, os inscritos, podem fazer 

anotações, compartilhar suas notas com amigos, ler seu material com diferentes opções de layout, entre 

outras funcionalidades. 
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