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A Revista Latino-Americana de Enfermagem, nos seus quatros anos de existência, publicou cento e 
dezenove artigos, contribuindo de forma significativa para a divulgação de trabalhos científicos realizados por 
enfermeiros e profissionais de saúde da América Latina. 

Tal feito foi possível aos esforços dependidos pelos elementos componentes de seu conselho diretor, 
conselho editorial, consultores “ad-hoc”, comissão de editoração, profissionais do serviço de apoio,docentes da 
Escola de Enfermagem e ao financiamento da W. K. Kellogg Foundation. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer o empenho e a dedicação dos membros que integraram a 
comissão de editoração, de 1993 a outubro de 1996, quando esta foi reestruturada, devido à aprovação do atual 
regimento da Revista. 

Assumimos a coordenação da Comissão de Editoração, esperando continuar recebendo o prestígio dos 
leitores e dos pesquisadores, que elegem este periódico como forma de intercâmbio com os seus pares e como um 
recurso de educação permanente em saúde. 

Temos a grata satisfação de iniciarmos 1997 anunciando algumas novidades. Diante do grande número de 
trabalhos científicos recebidos, buscando ampliar o espaço para publicação, a partir deste número a mais atrativa e 
agradável. Ainda é importante ressaltar que está sendo inserido um espaço destinado à publicação de trabalhos 
científicos de autoria de alunos de graduação, a fim de estimulá-los a elaborar pesquisas. 

Este número contempla artigos relativos ao cuidados do homem nas diferentes fases de seu 
desenvolvimento, do neonato ao idoso, enfoca temas emergentes como transplante de medula óssea, AIDS, 
aspectos do gerenciamento da assistência de enfermagem e a utilização dos recursos da Internet no ensino e na 
prática de Enfermagem. 

Esperamos que a Revista Latino-Americana de Enfermagem continue, assim, a oferecer subsídios para o 
intercâmbio entre profissionais da área de saúde. 
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