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MODOS DE PUBLICAR NA ABEn

Joel Rolim Mancia*

A Associação Brasileira de Enfermagem divulga e publica grande parte da produção das enfermeiras.
Primeiro, no catálogo Informações sobre pesquisas e pesquisadores em Enfermagema, livro que traz os resumos
da produção da pós-graduação em enfermagem e, também, a produção de enfermeiras em outras áreas, bem
como de teses apresentadas em concursos. Obra publicada em papel ate 2001, a partir de 2002 os volumes
estão disponíveis no formato eletrônico na Home Page da ABEn (www.abennacional.org.br/catálogos). Esta
iniciativa veio facilitar e tornar mais rápida a divulgação e o acesso à comunicação cientifica, reduzindo o tempo
de publicação. Permite a inserção de um volume imensurável de informação. Modo de publicar encontrado para
que pudéssemos colocar todos os resumos, visto que de 1998 a 2000 foram produzida pela enfermagem 1012
teses e dissertações(1). No triênio seguinte a produção está demonstrada no quadro abaixo:

Fonte: Dados da pós-graduação em Enfermagem no Brasil.CAPES,2004

Quadro - Total de dissertações e teses™ defendidas nos programas de pós-graduação em Enfermagem no
Brasil no triênio 2001-2003. Brasília (DF) 2004.

Para divulgar essa produção precisaríamos de vários livros. Portanto o formato apresentado na internet
possibilita a inclusão de toda a produção, bem como de sua recuperação para pesquisas. Ainda, como vantagem
está disponível para um maior número de pesquisadores.

Outra publicação tradicional da ABEn, os Anais do Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn), também
passam a fazer parte do acervo eletrônico da entidade. Agora essa publicação esta disponível on line na HP.
Traz como vantagem a correção de possíveis erros e/ou a inclusão de documentos produzidos durante o
evento. Desta forma algo que era estático, pesado, com muitas folhas, de difícil manuseio e, que  ficava
guardado em uma prateleira, demorava ser impresso, não incluía todos os textos do CBEn. Agora se apresenta
como uma obra viva, dinâmica, ampla que pode sofrer correções.

Da mesma forma a Revista Brasileira de Enfermagem também estréia na HP trazendo os resumos em
três idiomas (português, inglês, contemplando 5 volumes ou 24 fascículos da revista. Iniciativa que
provavelmente seja um piloto para o formato eletrônico.

 Se a produção da pós-graduação esta na casa do milhar, o espaço nos periódicos de circulação regular
não atinge 500 artigos por ano. O que quer dizer que o suporte de papel para os periódicos não atende a
demanda de publicação cada vez mais intensa, tanto pelo crescimento da pós, quanto pelas exigências para

Ano Mestrado Doutorado Total 

2001 301 103 414 

2002 348 90 438 

2003 321 150 471 

Total 970 343 1323 
 

* Enfermeiro.Editor. Mestre em Enfermagem. Aluno do curso de Doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Servidor da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS.

a Publicação do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem-CEPEn da ABEn. Impressa em papel, anualmente desde 1979
até 2001, após passa a ser semestral e na forma eletrônica.
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que os docentes produzam e publiquem suas pesquisas. A criação de periódicos eletrônicos facilitará a circulação
do conhecimento, expondo essa produção a uma critica abrangente e permanente(2). Assim contribuindo para a
construção da memória da ciência da enfermagem. Portanto viabilizando um acervo inclusivo

 Para se criar essas obras utilizam-se tecnologias conhecidas e consolidadas de modo a favorecer ao
usuário seu uso, de outro modo afastaríamos os pesquisadores que buscam metodologias simples e rápidas.
Ainda, se constitui em um banco de dados, com mecanismos de busca e, que pode ser consultado por
nomes de autores; títulos; palavras-chave e esta completo a qualquer instante. Possibilitou que esteja acessível
para milhões de leitores em todo o mundo a qualquer instante.

Essas novas formas de publicar permitem um acesso para alem das bibliotecas, consegue atingir a
enfermagem que não esta inserida na ABEn, assim fortalecendo e aproximando das políticas da entidade que
defende um discurso da enfermagem brasileira
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