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A Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) é o veículo mais antigo de divulgação da produção cientifica da 
Enfermagem brasileira, sendo meta da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), desde gestões anteriores, 
viabilizar o seu aprimoramento constante, para atender as demandas crescentes da comunidade cientifica.

Criada em 1932, a REBEn completa, em 2012, 80 anos de existência, durante os quais é referência no 
país para pesquisadores e para enfermeiros docentes e assistenciais, canalizando a divulgação das discussões 
técnico-científicas e das demandas políticas da categoria.

Para atingir, cada vez mais, sua internacionalização, ampliou-se, em 2011, a indexação da REBEn em duas 
bases de dados relevantes, propiciando assim maior visibilidade à produção científica: Sociedad Iberoame-
ricana de Información Cientifica (SIIC Data Bases), com sede na Argentina; e Red de Revistas Científicas de 
América Latina y El Caribe, España y Portugal (Redalyc), com sede no México.

Por sua história, e por estar vinculada a uma entidade de caráter científico-cultural, a REBEn reveste-se de 
credibilidade e isenção para divulgar o conhecimento da Enfermagem e de outras áreas do conhecimento, do 
nosso e de outros países. Tais condições possibilitaram que a Revista fosse selecionada para receber financia-
mento da CAPES/CNPq, por cinco anos, com vistas a acentuar e manter sua qualidade e internacionalização.

O plano de 2011 de dinamização da REBEn previa a ampliação do quantitativo anual de manuscritos. Pla-
nejava-se a editoração de uma revista eletrônica (e-REBEn), de sorte a publicar trezentos manuscritos por ano, 
alternando-se, a cada mês, a publicação de vinte e cinco artigos no formato impresso e vinte e cinco na revista 
on-line. Meta não alcançada, por inviabilidade técnica e financeira para criação e editoração da e-REBEn, per-
sistindo seu alcance como um compromisso da Diretoria da ABEn para os próximos anos.

Por outro lado, a profissionalização dos procedimentos administrativos da REBEn, uma necessidade impres-
cindível, foi alcançada em parte, contratando-se uma empresa especializada em editoração e arte-final; e um 
profissional Bibliotecário para normalização dos manuscritos.

Como resultado desse trabalho continuado, desde gestões anteriores da ABEn, voltamos a afirmar, a REBEn 
migrou, recentemente, do Extrato 5-B1 para o Extrato 6-A2 do QUALIS de Periódicos da CAPES. Destaque-se, 
ainda, a atuação do grupo de Editores Associados e de consultores ad hoc, todos doutores, que, durante o ano 
de 2011, sem reservas, e com toda competência, apoiou as ações da Revista, compartilhando seu conhecimen-
to em áreas específicas.

Cumpre aos que estão na gestão atual da ABEn e da REBEn, e aos que virão, manter o esforço sistemático, 
para que a Revista, não somente acompanhe, mas atenda as demandas próprias de cada tempo
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