
 

SEMCAD/SESCAD completa dez anos, 

promovendo atualização médica de excelência 
 

Fomentar a atualização permanente dos profissionais da área de saúde, por meio 
de uma ferramenta de estudo flexível, motivou a criação do Sistema de Educação 
Continuada a Distância (SEMCAD®) pela Artmed/Panamericana Editora, em 2003.  

A experiência bem-sucedida na área médica permitiu, dois anos depois, a 
implementação do Sistema de Educação em Saúde Continuada a Distância 
(SESCAD®) para estender o aprendizado contínuo às áreas de enfermagem, 
odontologia, fisioterapia e nutrição.  

A parceria com as sociedades de saúde, desde então, é um diferencial que 
garante a proximidade dos conteúdos com os temas mais relevantes. Os 
conteúdos dos programas são organizados sob orientação de cada entidade 
parceira pelos organizadores que reúnem autores destacados, vinculados às mais 
importantes instituições de pesquisa do Brasil. Esse processo garante que os 
programas mantenham sua premissa de atualização constante.  

O rigor pedagógico aplicado pela Artmed/Panamericana permite que os inscritos 
nos programas do SESCAD®, se aprovados na avaliação final, recebam a 
certificação das instituições que chancelam os Programas, contabilizando assim 
pontos para a carreira profissional. 

A sigla PROENF surgiu com o Saúde do Adulto e Saúde da Criança e do 
Adolescente, mas hoje soma oito Programas, incluindo um destinado aos 
Técnicos de Enfermagem, o PROTENF, que está no Ciclo 6. Os demais programas 
dentro da série PROENF são Saúde Materno e Neonatal, Gestão da Enfermagem 
e Atenção Primária e Saúde da Família. A área de enfermagem conta ainda com o 
PRONANDA – Diagnósticos de Enfermagem e Urgência e Emergência, lançado 
neste ano. 

A iniciativa chegou aos profissionais de odontologia no ano de 2006, com o PRO-
ODONTO Estética, Implante, Cirurgia, Prevenção e Ortodontia. Posteriormente 
foi criado o PRO-ODONTO Prótese, que neste ano está no Ciclo 5.  

Os programas na área de Fisioterapia começaram a ser implantados em 2009, 
com o PROFISIO (Programa de Atualização em Fisioterapia em Terapia Intensiva 
Adulto. Na sequência, foram elaborados o PROFISIO Esportiva e Traumato-
Ortopédica e o PROFISIO Pediátrica e Neonatal. Em novembro, será lançado o 
PROFÍSIO Neurofuncional. E a área de Nutrição também foi contemplada, em 



2011, com o Programa de Atualização em Nutrição Clínica, que está no segundo 
ciclo.  

Ao final de 2013 serão 35 programas de atualização, lançados em parcerias 
firmadas com 22 sociedades médicas e da área de saúde. Ao longo desses 10 
anos, com cerca de 7 mil diferentes autores publicados, o SEMCAD/SESCAD 
alcançou mais de 350 mil inscrições em todo Brasil. 

 

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 


