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No período de 27 a 30 de novembro de 2006 foram realizados na cidade de Buenos Aires, Argentina

o Precoloquio e o X Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, sob o tema “Na Saúde o cuidado

de Enfermagem faz a diferença”.

Desde sua primeira edição, realizada em Bogotá, Colômbia no ano de 1988, sob o impulso de Maricel

Manfredi e da Organização Pan-Americana da Saúde, os objetivos dos Colóquios têm sido socializar os avanços

relacionados ao conhecimento alcançados pela Enfermagem, bem como nortear sua utilização na prática, por

meio do intercâmbio de experiências em pesquisa e do desenvolvimento de estratégias pertinentes para sua

consecução.

Na direção da socialização do conhecimento, durante o referido evento, foi constituída a Rede Ibero-

Americana de Editoração Científica em Enfermagem, com o propósito de tornar unissonantes as vozes dos

enfermeiros hispano e lusófonos que se dedicam à editoração científica. Esta Rede tem como missão buscar

estratégias que alicercem a excelência dos periódicos de Enfermagem, através de um trabalho conjunto e

compartilhado de todos os editores que desejam tornar-se membros.

Essa iniciativa conta com a coordenação do Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da

Pesquisa em Enfermagem - EERP-USP - Brasil, que buscará integrar as Revistas de Enfermagem ao redor de

uma série de objetivos e metas:

- Fortalecer as revistas da área de Enfermagem provenientes de países ibero-americanos;

- Incrementar a participação de periódicos de enfermagem na Coleção SciELO - Scientific Electronic Library

Online e em outras bases indexadoras;

- Mobilizar editores de revistas científicas de saúde;

- Estimular o estabelecimento de metas específicas para cada periódico em termos de indexação em bases de

dados e alcance de níveis de impacto;

- Promover o acesso e disseminação do conhecimento em enfermagem por meio da infra-estrutura de Tecnologia

de Informação (TI) oferecida pelo Portal de Revistas Eletrônicas de Enfermagem da Biblioteca Virtual em

Saúde-Enfermagem da BIREME/OPAS/OMS.

Diante do desafio não só de socializar o conhecimento produzido pela Enfermagem e profissões da

saúde, mas também de estimular e incrementar sua aplicação na prática, esta edição da Revista Latino-

Americana de Enfermagem, publicada nos idiomas português, inglês e espanhol, apresenta uma série de

investigações que relatam novas abordagens à pesquisa e à prática clínica, com suas potenciais contribuições

à saúde da população.

Esperamos que estes artigos lhe proporcionem uma agradável leitura e que ofereçam um estímulo em

direção a uma prática clínica crescentemente baseada em evidências científicas.
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