------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editorial

Em 12 de agosto de 2012, encerraram-se as comemorações pelos 85 anos da ABEn. No
curso de um ano, a entidade foi tema de um documentário especial, intitulado “ABEn 85 anos” e
da 73a Semana Brasileira de Enfermagem – “Associação Brasileira de Enfermagem: 85 anos de
compromisso social, participação e luta”. Na oportunidade das celebrações, resgataram-se suas
lutas e conquistas, reconstruindo, na linha do tempo, os momentos sociais e políticos decisivos da
história da Enfermagem no contexto da saúde, da educação e da produção do conhecimento. Os
80 anos de lançamento do primeiro periódico brasileiro de Enfermagem, Annaes de Enfermagem,
a atual Revista Brasileira de Enfermagem, foi incluido nas comemorações, tendo o seu ápice
registrado no plenário da Camara dos Deputados, em Brasilia, no dia 15 de maio de 2012.
Os registros documentados em tantos eventos demarcam a importancia da ABEn na
implantação da enfermagem no país, a partir de 1926, ano de sua criação, da consolidação da
profissão, seu papel fundamental na construção da ciência enfermagem e na difusão do
conhecimento produzido pelos seus pesquisadores.
Nesse contexto de permanente construção, a ABEn e sua história confunde-se com a
própria história da enfermagem brasileira, sua contribuição para a formação e preservação da
identidade da Enfermagem como disciplina cientifica, profissão, prática clínica e prática social.
Entre suas muitas iniciativas, no sentido de preservar a história da enfermagem, destaca-se
“Historia da Enfermagem – Revista Eletrônica – HERE”, o primeiro periódico temático da
Associação Brasileira de Enfermagem, unicamente eletrônico. Gradativamente, a HERE vai
alcançando o reconhecimento da comunidade científica e ampliando suas bases de indexação.
Para o ano de 2013, ultimo ano de gestão da Diretoria Nacional “Ação Partícipe”, novos
investimentos serão feitos para que um novo padrão de qualidade seja impressa à ela. Portanto,
fortaleça a HERE, não somente lendo seus textos e referenciando-os em suas publicações, mas
também nos brindando com a submissão de artigos para publicação.
Um 2013 de muitas expectativas e produções para a História da Enfermagem Brasileira são
os meus votos de Presidente da ABEn Nacional.
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