
EDITORIAL 

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - U M  BALANÇO 

Este número da REBEn significa um momento de transição entre a gestão 92/95, que aval iou e 

selecionou os trabalhos, e a gestão 95/98, que procedeu à etapa final de sua organização e publ ica

ção. 

Sign ifica também mais um "tijolo" colocado no "desenho mágico" de um gru po pioneiro de enfer

meiras, q ue sonharam com uma associação de classe e uma revista para a enfermagem brasi leira .  

Nesses 63 anos de existência, a h istória da REBEn tem sido marcada por inúmeras'd ificuldades, 

mas também pela tenacidade e esforço, não só de suas editoras e colaboradoras, como também 

das d i retorias dà ABEn . 

A institu ição do sistema de assinaturas, na gestão 89/92, marcou uma etapa na sua história, e 

representou ,  inegavelmente, um avanço para a regu laridade de sua edição e melhor acesso para o 

assinante. 

A gestão que ora finda seu mandato, investiu na organ ização admin istrativa da revista , aperfei

çoando o sistema de assinaturas, criando uma infra-estrutura na sede da ABEn Nacional e elabo

rando uma proposta de modificação de seu reg imento interno. 

Em relação aos padrões de qual idade da revista, investiu na d iversificação de fontes de matéria 

para publ icação, aumentando o percentual de trabalhos encaminhados, na sua melhor adequação 

às normas técn icas de periód icos, através de elaboração de ficha catalográfica e na adoção de 

un itermos, e na criação do corpo de consu ltores "ad hoc" , o qual conferiu maior agi l idade e consis

tência ao processo de seleção de trabalhos. 

Publ icou ,  ainda, o índ ice cumulativo de trabalhos publ icados de 1 985 a 1 994, possib i l itando, 

desse modo, o acesso rápido à informação e à atual ização da REBEn nos índices de periód icos 

nacionais e internacionais.  

Ainda há mu ito a ser feito no sentido de adequar a revista às necessidades da comunidade da 

enfermagem e estruturar sua ed ição em bases mais sólidas. As perspectivas são promissoras, mas 

esta é uma responsabi l idade coletiva: passa pelo esforço e empenho da d i retoria da entidade e pela 

participação dos associados da ABEn,  articul istas e assinantes da revista , co-autores deste patri

mônio da Enfermagem brasi leira.  
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