ogias no cuid
dado de paciientes
Ciclo 7 do PROEENF Saúde do Adulto aboorda tecnolo

OENF/Saúde do Adulto aborda tecnoologias no cu
uidado com feridas,
f
que aaumenta a eficiência
e
ea
PRO
qualidade d
do tratamentto. O Programa de Atual ização em En
nfermagem Saúde do Addulto (PROEN
NF/Saúde do
o
Adulto), que chega ao Ciclo
C
7, tem como diretooras acadêm
micas a Profa. Elizabeth TTeixeira, a Prrofa. Jussaraa
H
Bresciani. O Progr ama é desen
nvolvido em parceria enttre Associaçã
ão Brasileiraa
Gue Martini e a Profa. Helga
anamericanaa Editora, por meio do SE
ESCAD®.
de Enfermagem (ABEn) e Artmed Pa
e
m com pacie
entes/famíliaa
As professoras destacam, também, o artigo “Cuidados de enfermagem
p
transplaante”. “O papel desempe
enhado por eesses profisssionais tanto
o
potencialmeente doadorr de órgãos para
integrando equipes dee captação de órgãos, quanto ap
poiando as pessoas quue aguardam
m na fila é
h
o do sistemaa de brasileiro de transsplantes”, exxplica Profa..
fundamentaal para a efficiência e humanização
Helga.
mo funciona o PROENF
Com
O in
ngresso no Ciclo
C
7 do PR
ROENF/ Saúdde do Adulto
o pode ocorrrer em qualqquer momen
nto ao longo
o
de 12 mesees e de qualq
quer lugar do país, pois os módulos são entregu
ues em casa.. A Associaçã
ão Brasileiraa
de Enfermaagem (ABEn)) outorgará certificado dde 190horass/aula aos ap
provados na avaliação final de cadaa
ciclo. Além desse Progrrama de Atu
ualização em
m Saúde do Adulto, há mais
m três es pecialidadess: Gestão dee
Enfermagem
m, Saúde da Criança e do
o Adolescentte e Maternaa e Neonatal.
Os inscritos no PROENF têm
m acesso aoo e‐learning, um ambien
nte virtual dee aprendizaggem. Nele é
e, com inform
mações espe
ecializadas em
m cada áreaa de atuação: entrevistass
possível enccontrar o Clipping Saúde
com especialistas, matéérias e notícias científicaas e eventos relevantes, Biblioteca V
Virtual com conteúdo
c
dee
onteúdos no formato dee perguntas e respostas,,
todos os cicclos anteriores, e o WebTest que aapresenta co
com comen
ntários (feedb
back automá
ático) e ponttuação final.
Os módulos também estão
o disponívei s em formaato de e‐Boo
ok, tanto paara tablets quanto
q
paraa
computado
ores. Os volumes digitais, corresponddentes ao co
onteúdo imp
presso, contaam com a interatividadee
m fazer anottações, comppartilhar suaas notas com
m amigos, lerr com difere
entes opçõess
do meio diggital e podem
de layout, pesquisar palavras
p
na "Referênciaa Rápida" e receber attualizações automáticass das obrass
disponibilizaadas pela ed
ditora. Mais uma
u vantageem, é o desconto de 15%
% na compra de livros do catálogo do
o
Grupo A, qu
ue inclui Artm
med e Artes Médicas.
Mais informaçõ
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ww
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ww
ww.facebook..com.br/sesccad

ww
ww.twitter.co
om.br/sescad
d
info
o@sescad.co
om.br
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