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Editorial
Caminhos para a Enfermagem ...
Ways to the Nursing ...
Caminos para la Enfermería ...

 O  homem é um ser que por si só demanda necessidade de comunicação, interação com o meio ambiente, 
afeto, carinho, busca e produção de conhecimento. No processo da evolução que refl ete o amadurecimento mental, pessoal, 
social e político, nos deparamos com situações que ora nos instiga positivamente para o continuum aprender e refi nar o 
saber, ora nos sentimos inertes ou impotentes frente aos movimentos e aos espaços políticos e sociais que direcionam as 
atitudes e comportamentos dos grupos que compõem a nossa sociedade. 

A enfermagem, com sua representação em vários espaços como em entidades de classe, hospitais, universidades, 
comunidades, tem avançado em discussões e parcerias para que os pressupostos que a sustentam como profi ssão sejam 
identifi cados e reconhecidos, apesar dos percalços históricos que carregamos. O avanço tecnológico e consequentemen-
te, a oportunidade para se utilizar da modernidade aliada aos tipos de tecnologias no processo de fazer enfermagem, 
explicita a necessidade de maior autonomia e respaldo perante as novas formas de cuidar.

Um dos caminhos perseguidos para maior socialização da enfermagem como ciência, é a divulgação do conhe-
cimento produzido na enfermagem, seja associado a outras disciplinas afi ns ou não. Visualiza-se nesse número da Rev. 
Rene, instrumento ativo e comprometido com a enfermagem, artigos de pesquisa, revisão, refl exão e relato de experiên-
cias com enfoque no cuidado a criança e ao adolescente numa abordagem das políticas públicas, no cuidado a criança 
internada em Unidade de Terapia Intensiva, na comunicação efetiva como subsídio para a prática de enfermagem, na 
atenção a ser dispensada ao idoso e ao cliente com doenças crônicas e difi culdade de mobilização, entre outros. 

Essa visão abrangente que retrata várias realidades e oportunidades de atuação do enfermeiro retrata as múltiplas 
abordagens atuais que, com certeza, explicita uma pequena parte do conhecimento de enfermagem produzido em nosso 
Brasil. Que a contribuição após a leitura dos artigos, seja proveitosa, prazerosa e principalmente, instigue o pensamento 
crítico-refl exivo visando o engrandecimento e aperfeiçoamento de todos.     

MARIA VERA LÚCIA MOREIRA LEITÃO CARDOSO

Presidente do Conselho Editorial da Rev Rene


