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A Revista Mineira de Enfermagem – REME, foi lançada no 49º
Congresso Brasileiro de Enfermagem, acontecido em Belo Horizonte em
1997. Naquele momento sentíamos felizes em poder contribuir com
mais um periódico de enfermagem, entregando-o à comunidade
brasileira. O seu lançamento representava o resultado de um esforço
conjunto que as escolas de enfermagem mineiras celebravam.
Hoje estamos lançando os números 1 e 2 de 1999 em
fascículo único do volume 3, janeiro a dezembro de 1999. Queremos
manifestar que temos feito todos os esforços para manter a periodicidade da REME. Temos encontrado dificuldades e as estratégias que
estabelecemos para superá-las não têm tido os resultados que
esperávamos. Dentre todas as dificuldades queremos destacar o
número insuficiente de artigos que temos recebido para manter em dia
nossa Revista.
Gostaríamos de ressaltar que a Revista não pode ser entendida pela comunidade de enfermagem apenas como um espaço e oportunidade para publicação de artigos e para a divulgação de conhecimentos. Sabemos que a construção do conhecimentos é um trabalho
de indivíduos e de grupos que, de forma colaborativa, decidem por contribuir na produção do conhecimento de enfermagem e de saúde.
A produção de um número de Revista depende de um processo que envolve receber os artigos, enviá-los para os consultores, devolvêlos ao(s) autor(es), aguardar correções, enviá-lo novamente ao Consultor.
Após este percurso o artigo é enviado para a correção de português, normalização bibliográfica e para a editoração.
Alunos, professores e enfermeiros de serviço são nossos
maiores colaboradores, contribuindo para o levantamento de questionamentos, fornecimento de explicações, avanço da profissão e esperamos que, da melhoria da saúde. Na produção de cada exemplar da
revista podemos observar estudantes, enfermeiros assistenciais,
docentes e pesquisadores se questionarem, incomodarem, testarem,
argumentarem, buscarem estratégias de solução para problemas
durante o processo de descoberta e disseminação do conhecimento.
Sabemos que todo esse processo demanda compromisso dos autores
que querem divulgar os resultados de suas pesquisas.
Portanto, existem três aspectos a serem ressaltados, a produção, encaminhamento e divulgação do conhecimento. A produção e
encaminhamento de conhecimento depende dos autores e a divulgação depende de nós, enquanto editores.
É preciso ter em mente que a produção, utilização e divulgação do conhecimento estão diretamente relacionadas a valores pessoais, de grupo e institucionais relativos à cooperação e colaboração.
O mais importante é saber que influenciamos nesse processo, mas não
estamos sozinhos, somos todos co-responsáveis.

Tânia Couto Machado Chianca
Diretora Executiva
Roseni Rosângela de Sena
Editora

Ana Adelaide Martins • Ana Lúcia Magela de Rezende •
Andréa Gazzinelli Corrêa de Oliveira • Daclê Vilma Carvalho •
Darcília Maria Nagen da Costa • Edna Maria de Rezende •
Elizabeth Mendes das Graças • Emília Campos de Carvalho
• Emiko Yoshicawa Egry • Estelina Souto do Nascimento •
Francisco Carlos Félix Lana • Jorge Gustavo Velasquez
Melendez • Lélia Maria Madeira • Ligia Mohallen • Maguida
Costa Stefanelli • Marga Simon Coller • Maria Cristina de
Moura Ferreira • Maria Marly Simões • Maria Solange
Guarino Tavares • Marília Alves • Marisa Antonini Ribeiro
Bastos • Matilde Meire Miranda Cadete • Roseni Rosângela
de Sena • Tânia Couto Machado Chianca

Conselho Administrativo
Roseni Rosângela de Sena • Lucila Junqueira Carneiro •
Zélia Marilda Rodrigues Resek • Maria Aparecida Vieira •
Maria Lúcia Cardoso Santos • Cássia Lupern • Marli
Salvador • Helena Hemik Iwamoto • Rosa Maria Nascimento
Moreira • Maísa Tavares de Souza Leite

Normalização Bibliográfica
Maria Piedade Fernandes Ribeiro Leite CRB/6-601
Coopmed

Secretaria Geral
Monica Patrícia Pinto Botelho
Escola de Enfermagem da Universidade Federal
de Minas Gerais
NAPq - REME
Av. Alfredo Balena, 190 . Belo Horizonte - MG
CEP 30130-100
Tel.: (31) 3248 9877
Fax.: (31) 3248 9878
E-mail: napq@dourado.enf.ufmg.br

Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica
Folium Comunicação Ltda

Assinatura e Publicidade
Coopmed 0800 315936

Indexada em: BDENF - Base de Dados em Enfermagem
da SURENF - Sub-Rede Brasileira de Informação em
Enfermagem/BIREME-OPS. Disponível em:
www.bireme.br (pesquisa)
www.medicina.ufmg.br/biblio/bdenf (pesquisa)
www.bibliomed.com.br (texto completo)

ISSN: 1415-2762
Periodicidade: semestral
Tiragem: 300 exemplares

REME - Revista Mineira de Enfermagem
Belo Horizonte - v. 3 - n. 1/2 p 1-76
jan./dez. 1999

