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A IMPORTÂNCIA DA AMPLIAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EM ENFERMAGEM
A Enfermagem enquanto área de conhecimento das ciências da saúde tem ampliado seu
repertório investigativo, sobretudo no que diz respeito ao aumento dos cursos de pósgraduação estrito senso, nas modalidades mestrado profissionalizante, mestrado acadêmico,
doutorado ou mesmo pós-doutorado.
Em dados da CAPES1 referentes a avaliação quadrienal de 2013 a 2016 tem-se 102
cursos, sendo 38 doutorados, 41 mestrados acadêmicos e, 23 mestrados profissionais. No final
de 2016, a Área de Enfermagem tinha matriculado 5.823 pós-graduandos, das quais 2.780
eram mestrandos acadêmicos, 2.206 doutorandos e 837 mestrandos profissionais.
Considerando o triênio anterior, a publicação de artigos aumentou em 77% com a publicação
de 16.321 artigos em 1.579 periódicos.
A partir deste potencial contingente de produção, bem como, a considerar a presença
ainda de enfermeiros que por força da interdisciplinaridade e outras condições de busca de
pós-graduações em outras áreas, tem-se outras produções em revistas de várias áreas e
também da Enfermagem que não estão computadas neste montante apresentado pela CAPES.
Para além da avaliação de impacto e de inserção da produção à prática que se julga
necessária, toda a produção de pós-graduações estrito senso da Enfermagem precisa ser
publicada; que, a propósito só se torna produção quando seja divulgada e assim capaz de
trazer novos elementos, bem como transformar a prática.
Parece notório a necessidade de periódicos científicos e de boa qualidade, que deem
conta de mostrar a produção brasileira da Enfermagem, em especial com parceiras
internacionais, no sentido de se responder as demandas contemporâneas.
Deste lugar a Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde (REAS) vem se empenhando
na divulgação de produções que evidenciem mudanças e transformações no setor de saúde e
de atenção à saúde, inclusive já publicando de forma bilíngue (inglês e português), o que
proporciona mais acessos (nacionais e internacionais), visibilidade, citações e principalmente
possibilidades de contribuições à prática assistencial, docente, investigativa, entre outras.
Tem-se proposta de ampliação de uma terceira língua, bem como, do número de
artigos em termos de pesquisa especialmente, como uma das metas de abertura de espaço a
divulgação de produções científicas para a Enfermagem.
Sabe-se deste grande desafio, o que se aproveita então este espaço para acessos,
publicações de investigações nacionais e internacionais, além de abertura de um canal de
comunicação da REAS com a comunidade científica da Enfermagem.
Boa Leitura!
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