
 

PROENF Urgência e Emergência é o novo programa de atualização para enfermeiros 

 

Os participantes do 65º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBen), que ocorrerá de 7 

a 10 de outubro, no Rio de Janeiro, serão os primeiros a conhecer o novo Programa de 

Atualização em Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), em 

parceria com a Artmed Panamerica Editora. O PROENF Urgência e Emergência faz 

parte do Sistema de Educação em Saúde Continuada à Distância – SESCAD® e pretende 

qualificar ainda mais os profissionais da área. 

 

A presidente da ABEn, Ivone Evangelista Cabral, destaca a importância da preparação 

dos profissionais para atender as grandes demandas de urgência que já ocorrem no 

País. Ressalta ainda a proximidade da Copa do Mundo, em 2014, e das Olimpíadas, em 

2016, que necessitará de pessoal de enfermagem capacitado “nos mais variados graus 

da formação acadêmica e em diferentes estágios da vida profissional”. O Ciclo tem 

organização geral da prof.ª Margarita Ana Rubin Unicovsky, e os organizadores são os 

profs. Andersom Messias Silva Fagundes e Renê dos Santos Spêzani. 

   

Como funciona PROENF Urgência e Emergência 

Organizado por Ciclo que corresponde a 12 meses, o ingresso no PROENF Urgência e 

Emergência é composto por quatro volumes enviados a partir da data de inscrição do 

participante. O conteúdo de cada volume contém capítulos com atividades, situações 

clínicas e avaliações.  

 

O PROENF Urgência e Emergência é realizado em parceira com a ABEn, que reconhece o 

esforço de aprendizado dos inscritos aprovados ao final do ciclo emitindo um certificado 

equivalente a 190 horas-aula, possibilitando-lhes contabilizar pontos para a sua carreira 

profissional. 

O PORTAL VIRTUAL do programa está mais completo. O ambiente foi reformulado para 

melhor atender as 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 


