
 

PROENF Urgência e Emergência prepara profissionais para uma 

nova realidade 
 

Com um Programa dedicado à Urgência e Emergência, o novo PROENF quer preparar 

profissionais de enfermagem para uma nova realidade. Devido aos grandes 

agrupamentos humanos, os efeitos de qualquer evento climático ou acidente ganham 

proporções catastróficas, exigindo equipes de atendimento em saúde muito eficientes e 

rápidas. 

 

O Programa é desenvolvido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), em 

parceria com a Artmed Panamericana Editora, integrando o Sistema de Educação em 

Saúde Continuada à Distância – SESCAD®. A organização geral é da prof.ª Margarita 

Ana Rubin Unicovsky, junto com mais dois organizadores, prof. Andersom Messias 

Silva Fagundes e prof. Renê dos Santos Spezani. 

A ex-presidente da ABEn, Ivone Evangelista Cabral, destaca a extrema importância do 

programa neste período em que se aproximam dois grandes eventos esportivos 

mundiais – A Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016. Contexto, que na sua 

avaliação, requer a preparação de pessoal de enfermagem, nos mais variados graus da 

formação acadêmica e em diferentes estágios da vida profissional. Entre os temas 

abordados no Ciclo 1 do programa, estão Acolhimento e classificação de risco; Prevenção 

das doenças traumáticas; Suporte básico de vida aplicado às situações de urgência e 

emergência. 

Como funciona PROENF Urgência Emergência Ciclo 1 

Organizado por Ciclo que corresponde a 12 meses, o PROENF Urgência Emergência 

é composto por 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 e (51) 3025-2550 


