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As mudanças na organização estrutural da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), efetivadas com o 
novo Estatuto Social da entidade, aprovado em Assembleia Nacional de Delegados realizada em Natal, no ano 
de 2013, ampliaram e, de certa forma, deram um novo ordenamento às atividades de comunicação social e 
publicações da ABEn para conformação aos novos tempos. A principal delas é que, de Diretoria de Publicações 
e Comunicação Social, passou-se a Centro de Comunicação Social e Publicações, assumindo atividades que, 
ao longo dos anos, contribuíram para consolidar o nome da ABEn entre os profissionais de Enfermagem e so-
ciedade civil. Essas atividades são realizadas por uma diversidade de canais, listados a seguir.

e-mail oficial da aBen (<aben@abennacional.org.br>), por meio do qual qualquer pessoa pode se dirigir 
à entidade, solicitar informação e / ou divulgação de informações, fazer críticas e sugestões.

Página eletrônica da aBen (<http://www.abennacional.org.br/home/>) e o espaço fale conosco. Na ho-
mepage o associado, assim como toda a comunidade de enfermagem, tem acesso a notícias recentes, in-
formações sobre eventos realizados pela ABEn; eventos de interesse da Enfermagem no âmbito nacional e 
internacional; links para as publicações periódicas da ABEn e para os Centro de Educação, Centro de Estudos 
e Pesquisas em Enfermagem, Centro de Desenvolvimento de Práticas Profissionais, Centro de Comunicação 
Social e Publicações; acesso à videoteca da ABEn, ao Centro de Memória, e aos documentos legais da ABEn.

Jornal Informativo da aBen, publicado na versão impressa e eletrônica, com periodicidade trimestral. Desti-
na-se a divulgar notícias relacionadas a movimentos de participação social da ABEn, realização de eventos, 
atividades administrativas da gestão, prestação de contas, entre outros. Nele se encontram matérias sobre as 
atividades da ABEn, nos mais diversos aspectos, incluindo as ações de participação em movimentos sociais 
e representação da entidade em espaços de definição de políticas e ações de saúde, fatos ocorridos durante 
os eventos promovidos pela entidade e preparativos para eventos que ainda serão realizados; planos de tra-
balho de gestão, relatórios de gestão, balancetes financeiro, entre outros.

e-Jornal aBen, disponível na homepage e remetido aos e-mails dos associados. Trata-se de informativo quin-
zenal, visando agilizar e dar maior acesso a notícias de caráter mais urgente.

Página no Facebook que, por ser uma rede social, destina-se à veiculação de informações mais específicas 
da ABEn, de interesse do associado.

Quanto às atividades da editora aBen, relacionadas à publicação impressa de livros e revistas, destaca-se 
que a Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) e a História de Enfermagem Revista Eletrônica (HERE) estão 
sendo direcionadas para a consolidação e sustentabilidade.

Especificamente em relação à REBEn, graças à dedicação da sua equipe técnica – conselho editorial, consul-
tores ad hoc, editores associados, editor científico e editor executivo –, e à confiança dos pesquisadores, autores 
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e leitores, obteve ao longo dos últimos anos um salto de qualidade, passando para Qualis A2 na classificação 
da CAPES e sendo, recentemente, indexada no PubMed, EBSCO e ProQuest.

A equipe desenvolve um plano de trabalho, em consonância com as metas da Diretoria da ABEn, gestões 
2010-2013 e 2013-2016, que inclui a contínua profissionalização e qualificação da revista, ampliação da visibi-
lidade e aumento do impacto dos artigos, tanto na comunidade científica, como na transformação da realidade 
da profissão e da saúde da população brasileira.

Para o alcance dos seus propósitos, a REBEn, em breve, adotará novo sistema de gerenciamento de submis-
são e editoração de artigos, o SholarOne, desenvolvido pela Thomson Reuters e disponibilizado pela SCIELO às 
revistas nela indexadas.  O novo sistema permite maiores funcionalidades, favorecendo o processo de avaliação 
e editoração; e aumentando a credibilidade da revista no cenário internacional.

As providências estão sendo tomadas de modo que a transição ocorra do modo mais tranquilo possível, tanto 
para os autores de manuscritos que serão submetidos no futuro, como para editores e corpo de consultores ad 
hoc. Autores com manuscritos no atual sistema de gerenciamento podem ficar tranquilos, pois todos aqueles 
submetidos no sistema anterior (o Submission da SciELO) continuarão no fluxo de editoração, não sendo ne-
cessário qualquer tipo de ação em relação ao novo sistema.

Outra mudança em curso na REBEn é a futura exigência de envio da versão em inglês para os manuscritos 
aprovados. Isso é condição fundamental para que os artigos publicados sejam compreendidos por leitores de 
outros países, aumentando a visibilidade da produção veiculada na REBEn.

Os desafios para manter atualizado o fluxo de notícias sobre a ABEn e os temas e assuntos científicos de 
interesse para os associados e a sociedade são conhecidos e estão sendo progressivamente enfrentados. Os 
Diretores da ABEn Nacional atuam em sintonia e cooperação, contando com a parceria das ABEn Seção, para 
produzir e veicular as informações do modo mais amplo possível. Espera-se, também, a contribuição de todos 
os que fazem a Enfermagem brasileira para que os veículos de comunicação social e publicações da ABEn con-
tinuem a fornecer os elementos essenciais e indispensáveis, não somente para o fortalecimento da profissão, 
mas para avanços na sociedade brasileira.


