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APRESENTAÇÃO SUPLEMENTO TEXTO & CONTEXTO

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e o Departamento de Enfermagem da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil assumiram o compromisso de organizar o XII Colóquio 
Panamericano de Investigación en Enfermería, sob os auspícios da Associación Latinoamericana de 
Faculdades e Escuelas de Enfermería/Unión de Universidades de América Latina (ALADEFE/UDU-
AL) e a Organização Panamericana da Saúde (OPAS). Esse evento aconteceu em Florianópolis/SC/
Brasil, no período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2010, no Centro de Eventos e Cultura da UFSC.

O XII Colóquio Panamericano de Investigación en Enfermería teve como tema central Diver-
sidade, iniquidade e saber na enfermagem e saúde, o qual foi discutido através de três eixos temáticos: 
epistemologia e diversidade; método, inovação e superação de iniquidades; agenda de pesquisa e soli-
dariedade. Seus objetivos foram: refletir e debater sobre a produção do conhecimento em enfermagem 
no contexto da ciência e tecnologia nas Américas; congregar enfermeiros e estudantes de enfermagem 
das Américas para debater o tema central e os sub-temas; constituir-se em um espaço de expressão 
política, científica e social da enfermagem.

Esse Colóquio consolidou uma história de convívio acadêmico e científico entre enfermeiras(os) e 
profissionais de saúde de diferentes países das Américas, em prol do desenvolvimento da enfermagem 
no contexto Internacional. Ao longo de mais de 20 anos, este evento vem demonstrando a capacidade 
de articulação da enfermagem, em forte adesão a uma pauta de prioridades e compromissos com 
mudanças almejadas e construídas pelo empenho coletivo e solidariedade. Isso se expressa, também, 
pelas opções políticas que firmaram a oportunidade de aliança e debate profícuo desenvolvidas nas 
edições anteriores.

O sucesso do XII Colóquio Panamericano de Investigación en Enfermería, em termos de possi-
bilidades de intercâmbios e socializacao de conhecimentos, pode ser medido pelo numero de partici-
pantes presentes, que totalizou 766 profissionais de enfermagem e saúde e, dentre estes, 122 estudantes 
de cursos de Graduacao em Enfermagem. Houve um total de 229 estrangeiros participantes, sendo 57 
da America do Norte (11 do EUA e Canada e 46 do Mexico); 14 da Europa (Espanha e Portugal); 15 
da America Central (El Salvador, Costa Rica, Nicaragua e Panama); e 143 provenientes de países da 
America Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colombia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela).

 Esse evento promoveu o aprofundamento da reflexão sobre as bases onto-epistemológicas do 
saber da enfermagem, seus desafios metodológicos e o avanço na construção de alternativas de soli-
dariedade para a enfermagem das Américas. Possibilitou, também, o conhecimento de experiências e 
inovações produzidas nos diferentes países participantes, em relação ao eixo temático. A participação 
de convidados nacionais (8) e internacionais (5 dos EUA, 1 do Canadá, 1 Colombia, 1 da Venezue-
la, 1 do México, 2 da Argentina, 1 do Peru, 1 do Chile, 1 da Bolívia e 2 da Espanha) proporcionou a 
discussão ampliada sobre estas temáticas, o que fortaleceu os referenciais que alicerçam a prática de 
enfermagem em seus diferentes campos de atuação, além de promover a divulgação da produção de 
Escolas, Programas de Pós-graduação, profissionais e pesquisadores. 

A programação do XII Colóquio Panamericano de Investigación en Enfermería foi cuidadosa-
mente preparada para congregar a enfermagem das Américas, Caribe e Europa e incluiu: I - Sessões 
solenes de abertura, encerramento e de outorga de prêmios; II - Conferências e mesas redondas 
para abordar o tema central e sub-temas; III - Sessões de apresentação de temas livres, nas modali-
dades de Simpósio (comunicações orais) e Pôster; IV - Cursos pré-Colóquio: cursos introdutórios; 
V - Reuniões programadas por entidades, grupos de interesse e outros; VI - Lançamento de livros 
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e revistas; VII - Exposições (tecnológica, de arte e cultura); VIII - Plenária final; IX - Atividades 
sociais, culturais e visitas técnicas.

É importante ressaltar a realização de 31 Simpósios, nos mais diversos temas, nos quais foram 
apresentados 137 trabalhos científicos, relatos de experiência, resultados de pesquisa, teses e disserta-
ções e, além disso, tivemos a apresentação de 597 trabalhos na forma de Pôster.

Como um dos resultados esperados do Colóquio e da política de socialização do conhecimento, o 
PEN/UFSC oferece à comunidade cientifica nacional e internacional este Suplemento da Revista Texto 
& Contexto Enfermagem. Cumpre com isto mais um compromisso assumido pela Comissão Organi-
zadora e disponibiliza um conjunto de 32 artigos originais, cujos resultados foram apresentados nos 
Simpósios ou nas Sessões de Temas Livres do XII Colóquio Colóquio Panamericano de Investigación 
en Enfermería. Para publicação nesse Suplemento foram submetidos pelos seus autores cerca de 126 
manuscritos para avaliação do Comitê Científico, criado especialmente para este fim. Destes, 36 foram 
excluídos, em uma análise prévia, por não atenderem as normas da Revista Texto & Contexto, ou não 
terem sido considerados artigos originais. Os 89 restantes passaram pelo processo de avaliação duplo 
cego, já aplicado pela revista em números regulares, à exceção dos trabalhos premiados, uma vez que 
os mesmos já haviam sido submetidos a julgamento por Comissão especialmente designada para este 
fim. Desta análise foram selecionados 28 artigos originais, acrescidos aos quatro premiados (dois no 
Prêmio Maricel Manfredi e dois no Prêmio Ingrid Elsen), para publicação neste Suplemento, disponivel 
exclusivamente on-line.

Organizamos este Suplemento do seguinte modo: os quatro artigos originais contemplados com 
os Prêmios Maricel Manfredi e Ingrid Elsen; em seguida, seis artigos de autores internacionais; e, por 
fim 24 artigos de autores brasileiros, de todas as regiões do país. 

Esta publicação, somada aos Anais do evento, responde ao desafio da difusão do conhecimento 
produzido pela enfermagem das Américas, contribuindo para o avanço da produção científica em 
enfermagem, para o fortalecimento de seu compromisso com as políticas para a saúde global, para a 
promoção de novas parcerias acadêmicas e para a consolidação da pesquisa em saúde e enfermagem.
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