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No dia 18 de dezembro de 1992, em solenidade oficial ocorrida na Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), deu-se o 

lançamento da Revista Latino-Americana de Enfermagem. Foi com satisfação e orgulho 

que podemos participar desse evento, que veio atender a um antigo anseio dos profissionais 

de enfermagem do Brasil e da América Latina, na busca de uma forma de intercâmbio de 

seus conhecimentos.  

Na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a 

primeira tentativa nessa direção ocorreu em 1973, quando foram editados três números da 

Revista de Enfermagem, que na apresentação de seu primeiro número encontramos a 

seguinte afirmação: "A publicação desta Revista vem ao Encontro do desejo há muito tempo 

expresso pelo Corpo Docente desta Escola de Enfermagem."  

A partir de então, múltiplos foram os esforços empreendidos no intuito de encontrar 

novas maneiras de divulgação da produção cientifica dos profissionais de enfermagem.  

Em 1987, a Organização Panamericana de Saúde e a Organização Mundial de 

Saúde (OPAS/OMS) designaram a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo como Centro Colaborador para o Desenvolvimento de Pesquisa 

em Enfermagem, com o compromisso de buscar o desenvolvimento de mecanismos de 

divulgação de resultados de pesquisas, em âmbito nacional e na América Latina.  

Neste mesmo ano, a direção da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo criou a Comissão de Divulgação do Conhecimento, composta 

por docentes e funcionários desta Escola. Essa comissão tinha como finalidade a 

elaboração de um diagnóstico do potencial de produção de conhecimento dos docentes da 

Unidade e a identificação de formas alternativas para o intercâmbio dessa produção. Após 

intensos trabalhos, seus Membros apresentaram em um relatório final as considerações que 

se seguem: 
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- "existe um número relativamente reduzido de periódicos de enfermagem no país;  

- nesses periódicos, o Corpo Docente desta Escola vem mantendo uma produção científica 
regular e considerável;  

- o número de trabalhos concluídos e não publicados por estes profissionais ultrapassa 100 
artigos;  

- os cursos de pós-graduação desta Unidade têm representado um grande incentivo à 
produção científica; e  

- é percebida entre a comunidade acadêmica uma expectativa em relação à divulgação do 
conhecimento produzido pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo".  

Diante dessas observações, a Comissão colocou como possível e oportuna a criação 
de uma forma alternativa de publicação que estivesse a serviço da produção do 
conhecimento em enfermagem e outras áreas afins. Esta conclusão sinalizou a propriedade 
do momento para que esforços fossem somados rumo à viabilização do almejado projeto.  

Em abril de 1992, foram instaladas na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, o Conselho Diretor e a Comissão de Editoração, responsáveis 
pela publicação de uma revista que pudesse ampliar as fronteiras do conhecimento e 
proporcionar aos profissionais de toda a América Latina a troca de idéias e experiências.  

Este grupo iniciou seus trabalhos tendo como preocupação, em um primeiro 
momento, a questão do subsídio. Neste sentido, elaborou um projeto orçamentário e, após 
inúmeros contatos, conseguiu assegurar o patrocínio da Kellogg Foundation do Brasil.  

Concomitantemente, investiu na composição de um Conselho Editorial. Para tanto, 
contou com o auxílio das Escolas de Enfermagem do Brasil e da América Latina, que 
sugeriam nomes de profissionais de reconhecido saber na área da enfermagem. Dessa 
maneira foi composto um Conselho Editorial de alto nível e com representatividade, que 
reflete, ao mesmo tempo, a abertura e a serenidade com que se pretende trabalhar.  

Para que seja assegurada a continuidade deste trabalho, esperamos contar com a 
participação de todos através do envio de trabalhos para publicação, de críticas ou 
sugestões. Com esse apoio tentaremos corresponder às expectativas dos profissionais de 
enfermagem do Brasil e América Latina, no mister de divulgar o conhecimento. 
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