
 

Editorial 

É um privilégio estar na presidência da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e ter a 

oportunidade de participar da criação da História da Enfermagem – Revista Eletrônica, inédito e 

tão importante periódico para a área de História da Enfermagem brasileira. Uma revista que nasce 

da iniciativa do Fórum Permanente de Pesquisadores de História da Enfermagem, com publicação 

on line no Portal do Centro de Memória da Enfermagem Brasileira, no site da ABEn Nacional, sob a 

responsabilidade do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem –CEPEn/ABEn.  

Sua missão é promover a disseminação do conhecimento relativo à História da 

Enfermagem, Saúde e Educação por meio da publicação arbitrada de artigos que contribuam para 

a expansão dos referenciais, documentos, fontes de pesquisas históricas e propiciar a interlocução 

entre pesquisadores e interessados. 

Trata-se da primeira revista brasileira de enfermagem com esta temática, portanto, além 

de atender a demanda reprimida de artigos nesta área de conhecimento, destaca-se pelo 

pioneirismo da idéia de criação de periódico especialmente para divulgar os estudos relativos à 

História da Enfermagem. Entendendo a História da Enfermagem, no campo do ensino e pesquisa, 

como um processo em sedimentação e acelerado desenvolvimento, que cria possibilidades de 

“reconstrução” dos saberes, constituintes dos contextos históricos e culturais específicos, inclusive 

do saber e prática da Enfermagem, o CEPEn amplia seus limites a partir da compreensão de que a 

pesquisa conta e explica a história e que, para entendê-la, é preciso usar métodos e fontes 

adequadas, por intermédio do fortalecimento de redes de comunicação em que a produção e a 

divulgação do conhecimento caminham juntas. 

História da Enfermagem – Revista Eletrônica é um periódico que propiciará a socialização 

ampliada de informações e também servirá de fonte de pesquisa aos docentes das escolas de 

enfermagem, pesquisadores da área e estudantes de enfermagem, desde o nível médio até a pós-

graduação, lato e stricto sensu.  
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