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OS 10 ANOS DA ESCOLA ANNA NERY REVISTA DE ENFERMAGEM

Em 2007, a Escola Anna Nery Revista de Enfermagem está completando dez anos de existência.
Exatamente no mês de julho de 1997 foi divulgado seu número especial de lançamento. Neste período,
a Revista evoluiu apresentando alguns contrastes marcantes pelas suas mudanças e/ou permanências.

As mudanças foram determinadas pela busca de constante aperfeiçoamento da própria
Revista e também, pelas exigências da política editorial da área da Enfermagem. As
permanências foram determinadas pela tradição que marca a Escola, na qual a Revista surgiu
e se desenvolveu. A tradição tem um papel preservador de valores institucionais caros e também
se renova através da invenção de novas tradições.

Uma das mudanças diz respeito ao tipo de produção científica, que tem sido publicada na Revista,
que evoluiu de manuscritos do tipo característico de reflexão, ensaio, revisão crítica e relato de
experiência, para a publicação de uma maioria de manuscritos de pesquisa, por influência das exigências
(inter)nacionais de indexação, uma das direções da política editorial vigente.

Outra mudança encontra-se nas modificações do projeto editorial da Revista por três vezes
nesses dez anos, na busca de uma sintonia compatível com a qualidade exigida pelos seus
consumidores e novos tempos editoriais. Sua representatividade evoluiu de regional para
(inter)nacional, uma outra mudança significativa.

Por outro lado, uma das permanências mais for tes da Revista é sua seção de fac-símile, na qual se
privilegia o resgate de documentos históricos singulares, fruto de um movimento institucional
característico e constante. Esta é uma nova tradição.

Assim, de julho de 1997 a junho de 2007 a Revista publicou 475 artigos: (100%) sendo que, 276
artigos divulgam pesquisas (58,1%); 86 artigos são reflexões e ensaios (18,1%); 55 artigos apresentam
relatos de experiência (11,6%); 28 artigos são revisões críticas (5,9%); 25 artigos documentam
conferências e discursosa, cursosb e páginas do estudante (5,2%) e 5 artigos são biografias (1,1%).
Além destes tipos de artigos ainda são publicados comunicações breves, fac-símiles, editoriais, cartas
ao editor e resumos. Esta é uma pequena amostra da produtividade da Revista. Outras mais seriam
possíveis. Mas, nesta oportunidade, se trata de comunicar um evento que é especial para a Escola e
seus professores, os leitores da Revista e os demais interessados no movimento editorial de periódicos
da Enfermagem no Brasil e na América Latina. Assim, para marcar seu aniversário de uma década, a
Revista realizará uma comemoração em outubro de 2007, como par te dos eventos
comemorativos dos 70 anos de inserção da Escola de Enfermagem Anna Nery na Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Neste sentido, a Escola Anna Nery Revista de Enfermagem convida
a todos para celebrarem juntos seu aniversário.
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THE 10 YEARS OF THE ANNA NERY SCHOOL JOURNAL OF NURSING

In 2007, the Anna Nery School Journal of  Nursing is celebrating tem years of  existence. Exactly in
July of  1997 was divulged its special issue of  release. In this period, the Journal evolved presenting some
important contrasts because of  its changes and/or permanencies.

The changes were determinated by the search of  a constant improvement of  the Journal itself  and
also, by the exigencies of  the editorial politics of  the Nursing area. The permanencies were determinated
by the tradition of  the School brand, in which the Journal arose and developed itself. The tradition has a
role of  to preserve the institutional values and also renew itself  trough of  the invention of  new traditions.

One of the changes is about of the characteristic kind of scientific production that has been published
in the Journal, which developed from manuscripts of  reflection, essay, critical revision and experience
report character to the publication of  a majority of  manuscripts of  research, by the influence of  the
(inter)national exigency of  indexation, one of  the directions took by the editorial political in vigour.

Another change is found in the modifications of  the editorial project of  the Journal in three times in
these ten years, in the search of  a compatible tuning with the quality required by its costumers and new
editorial times. Its representativity developed from regional to (inter)national, another significant change.

On the other hand, a strongest perseverance of  the Journal is its fac-simile section, in which is
privileged the singular historical document rescue, profit of a characteristic and constant institutional
movement. This is a new tradition.

Thus, from July of  1997 to June of  2007 the Journal published 475 articles: (100%) being, 276
articles divulge research (58,1%); 86 articles are reflections and assays (18,1%); 55 articles present
experience report (11,6%); 28 articles are critical revisions (5,9%); 25 articles register conferences and
speechsa, coursesb and pages of  the student (5,2%) and 5 articles are biographies (1,1%). Beyond these
types of articles still brief  communications, facsimiles, editorials, letters to the publisher and summaries are
published. This is a small sample of the productivity of the Journal. Others more would be possible.

But, in this opportunity, it treats to communicate an event that is special for the School and its
professors, the readers of  the Journal and others that are interested in the publishing movement of
periodic of  the Nursing in Brazil and Latin America. Thus, to mark its anniversary of  one decade, the
Journal will carry through a commemoration in October of  2007, as part of  the commemorative events
of the 70 years of  insertion of  the Anna Nery School of  Nursing in the Federal University of  Rio de
Janeiro. In this direction, the Anna Nery School Journal of  Nursing invites to all to celebrate its anniversary.
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En 2007, la  Escuela Anna Nery Revista de Enfermería está celebrando diez años de existencia.
Exactamente en julio de 1997 fue divulgada su edición especial de lanzamiento. En este período, la
Revista se desarrolló presentando algunos contrastes importantes debido a sus cambios y/o permanencias.

Los cambios fueron determinados por la búsqueda de una mejora constante de la propia Revista y
también, por las exigencias de la política editorial del área de Enfermería. Las permanencias fueron
determinadas por la tradición que marca la Escuela, en la cual la Revista surgió y se desarrolló. La tradición
tiene un papel de preservar los valores institucionales caros y también de renovarse a través de la
invención de nuevas tradiciones.

Uno de los cambios se relaciona a la clase de producción científica que se ha publicado en la Revista,
que evolucionó de manuscritos del tipo característico de reflexión, ensayo, revisión crítica y relato de
experiencia, a la publicación de una mayoría de manuscritos de investigación, por influencia de las exigencias
(inter)nacionales de indexación, una de las direcciones de la política editorial en vigor.

Otro cambio se encuentra en las modificaciones del proyecto editorial de la Revista en tres veces en estos diez
años, en la búsqueda de una sintonía compatible con la calidad requerida por sus consumidores y nuevos tiempos
editoriales. Su representatividad evolucionó de regional para (inter)nacional, un otro cambio significativo.

Por otro lado, una permanencia más fuer te de la Revista es su sección de facsímile, en la cual se
privilegia el rescate de documentos históricos singulares, fruto de un movimiento institucional característico
y constante. Esta es una nueva tradición.

Así, de julio de 1997 a junio de 2007 la Revista publicó 475 artículos: (100%) siendo que, 276 artículos
divulgan investigaciones (58,1%); 86 artículos son reflexiones y ensayos (18,1%); 55 artículos presentan
relatos de experiencia (11,6%); 28 artículos son revisiones críticas (5,9%); 25 artículos documentan
conferencias y discursosa , cursosb y páginas del estudiante (5,2%) y 5 artículos son biografías (1,1%). Más
allá de estos tipos todavía son publicados comunicaciones breves, facsímiles, editoriales, cartas al editor y
resúmenes. Esta es una pequeña muestra de la productividad de la Revista. Otras más serían posibles.

Pero, en esta oportunidad, tratase de comunicar un evento que es especial para la Escuela y sus
profesores, los lectores de la Revista y los demás interesados en el movimiento editorial de periódicos de
la Enfermería en el Brasil y Latinoamérica. Así, para marcar su aniversario de una década, la Revista va a
realizar una conmemoración en octubre de 2007, como parte de los eventos conmemorativos de los 70
años de inserción de la Escuela Anna Nery de Enfermería en la Universidad Federal del Rio de Janeiro. En
esta dirección, la Escuela de Anna Nery Revista de Enfermería invita a todos para celebrar juntos su
aniversario.
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a As conferências e os discursos foram publicados até dezembro de
2003, quando a Revista adotou as instruções para publicação de
manuscritos no estilo Vancouver.

b Os cursos foram apenas publicados no suplemento 1 da Revista, de
dezembro de 2002.
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