
Editorial 

A REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM E SEUS COMPROMISSOS 

A Revista Brasileira de Enfermagem, enquanto órgão de divulgação da Associação 
Brasileira de Enfermagem, tem o dever de refletir as idéias e mudanças que se processam 
no âmbito da categoria. O momento político-social requer a explicitação de compromis
sos, exige o repúdio à desinformação, descarta o falseamento ideológico e busca o res
peito aos movimentos que a comunidade de enfermagem desenvolve. Portanto, é neces
sário resgatar as condições de trabalho intelectual que traduzam, do modo mais transpa
rente possível, as lutas, os embates, os cenários e os bastidores determinados no âmbito 
da atuação de prática dos profissionais de enfermagem. 

Reconhecer o significado desse momento pressupõe um caminho corajoso de de
clarações, expondo os princípios de base à crítica mais ampla possível, assumindo possi
bilidades e limitações, contando com riscos de possíveis equívocos, mas guardando a 
convicção de que a soberania advém da classe profissional de enfermagem e, esta, aper
feiçoará, no próprio processo, todo e qualquer movimento dela surgido 

É assim que a REBEn pretende implementar alguns pontos de ligação com a comuni
dade de leitores, destacando: os ar tigos nela publicados serão da responsabilidade do 
autor e do próprio Órgão na qualidade de deliberado divulgador de suas idéias; as diretri
zes do Plano de Trabalho da Diretoria da ABEn estarão refletidas em cada número; a reali
zação de um amplo estudo para o alcance da autonomia financeira, podendo se cogitar 
na sua desvinculação do "percápita" e, o encaminhamento de uma proposta de reestru
turação, atendendo recomendações atualizadas sobre a conformação técnica e gráfica. 

A responsabilidade de divulgar todas as possíveis nuances do processo intelectual 
de enfermagem, não limitará o interesse especffico de caracterizá-Ia como órgão divulga
dor de textos produzidos, principalmente, a partir de pesquisas que se constituirão em 
instrumento de qualificação da prática da enfermagem brasileira. 

Não apenas para mudar, mas sobre tudo, para assumir sua parte no compromisso so
cial com as mudanças progressistas é que a Revista quer contar com o empenho especial 
de todos os sócios da ABEn no interesse de resolver as questões que permeiam os rumos 
da literatura profissional. 
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