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Caros assinantes e colaboradores da REBEn, escrevo a vocês para compartilhar a satisfação por ter sido
indicada para dirigir a Revista Brasileira de Enfermagem na gestão de 2007-2010. Aproveito para reiterar meu
compromisso de, ousadamente, envidar esforços para manter a qualidade da REBEn, considerando a política de
pesquisa e a posição de liderança que a Associação Brasileira de Enfermagem Brasileira ocupa no cenário
Nacional.

A busca por alcançar metas e ultrapassar desafios é impulsionada pela bem sucedida trajetória da REBEn e
pelo desejo constante de atingir e manter os critérios e as exigências de um alto nível editorial. O conteúdo e a
qualidade dos artigos publicados, o rigor na seleção dos materiais, o esforço por incluir a REBEn nas principais
bases de indexação, possibilita maior visibilidade para os trabalhos dos autores. Entretanto, exige maior
responsabilidade por parte dos leitores, revisores e também pontualidade na periodicidade.

Nesta busca, desenhamos uma agenda de prioridades para a Diretoria de Publicações e Comunicação Social
nesta gestão, entre elas a utilização do Módulo de Submissão Online disponibilizado pela SciELO. Este sistema
otimizará o processo editorial, atendendo  autores e revisores, assim como os editores da REBEn, otimizando o
intervalo de tempo entre a submissão, avaliação, revisão e publicação dos manuscritos. Além disso, estudamos
formas de ampliar o corpo de consultores da revista, de modo a atender às novas demandas científicas da
Enfermagem brasileira.

 Para darmos cumprimento aos objetivos traçados, definimos uma linha editorial sintonizada com as orientações
emanadas dos órgãos reguladores e financiadores da pesquisa e pós-graduação no país, a fim de estruturar um
suporte logístico aos processos de editoração e distribuição da revista, implementar a busca de novos leitores,
autores e patrocinadores na linha de renovação com qualidade.

Neste número, o leitor encontrará uma diversidade de artigos de pesquisa, produzidos por enfermeiros e
estudantes pesquisadores, nas diferentes regiões do país. São materiais, não só diversos em sua procedência,
mas ricos em abordagens temáticas relevantes e atuais, inovadores em suas propostas metodológicas e nas suas
interpretações e resultados. Tal diversidade de artigos publicados nos permite perceber o quanto tem produzido
e pesquisado a Enfermagem brasileira.

Agradecemos à comunidade científica da Enfermagem, aos consultores, ao Conselho Editorial e a toda a
equipe da REBEn pelas contribuições ao longo do processo de aprimoramento da revista, e manifestamos nosso
desejo de podermos continuar contando com o apoio, o reconhecimento e a  participação de todos. Este
envolvimento é essencial para fazer da REBEn um periódico mais valorizado e isto poderá ajudar na disseminação
do conhecimento da Enfermagem no âmbito nacional e internacional.

Contamos, para tanto, com o apoio e a colaboração de todos.
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