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Socializando a produção científica da Enfermagem do Piauí

Uma profissão para ser reconhecida no âmbito nacional e internacional e ter visibilidade no cenário
científico necessita produzir ciência e, mais do que isto, divulgar o que produz. Isto traduz-se pelo volume
da produção que é publicado em revistas científicas da área específica ou das áreas afins.

A REBEn constitui-se em um importante periódico que, por não estar vinculado diretamente à
academia, e sim à uma associação profissional, além de preocupar-se com os critérios científicos,
representa o pensamento e projetos políticos da comunidade a qual compõe.

Assim, contribuir para dar visibilidade à produção científica de enfermeiros, tanto da área acadêmica
como de serviços, e tanto de regiões onde esta produção é maior, como de outras que estão iniciando esta
jornada, constitui-se em uma das principais políticas da REBEn ao longo dos anos.

Neste número os leitores poderão conhecer o crescimento científico dos colegas que fazem a
Enfermagem no Estado do Piauí. Em Teresina, a ABEn-PI, sob a coordenação de sua presidente, a
Professora Doutora Maria Eliete Batista Moura, foi realizado o 3º. Congresso de Enfermagem do Piauí.

Segundo avaliação do comitê organizador, dentre os trabalhos apresentados, foram selecionados
vinte trabalhos de maior relevância para a área. Estes trabalhos foram adequados à normalização vigente
da REBEn e submetidos para análise.

A Comissão de Publicações da REBEn agradece a contribuição dos Consultores Ad-Hoc convidados,
assim como dos revisores titulares por terem aceitado a dura tarefa de avaliar tais trabalhos em um curto
espaço de tempo.

Dentre os trabalhos aceitos, fazem parte, em sua maioria, Pesquisas originais, Revisões, Reflexão,
Relato de Experiência e História da Enfermagem. Estes trabalhos retratam a produção científica realizada
pelos enfermeiros ligados a diversas instituições tanto acadêmicas como hospitalares do Estado do Piauí,
aonde a Enfermagem vem crescendo e procurando aumentar a sua visibilidade.

A Associação Brasileira de Enfermagem, por meio da REBEn, mais uma vez dá a sua contribuição
ao divulgar a produção científica local para o crescimento da Enfermagem Brasileira.


