APRESENTAÇÃO

Queridos leitores, é com muita honra que apresentamos à
comunidade acadêmica e em geral, a quarta edição da Revista de
Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões – Campus de Frederico Westphalen R/S.
A Revista de Enfermagem da URI – Campus de Frederico
Westphalen parte da perspec va de levar a todos, ar gos que
permitam aos leitores manterem contato com inúmeras das
temá cas que permeiam a proÞssão da Enfermagem. Assim, no
transcorrer das páginas desta revista estão apresentados resultados
de inúmeras pesquisas desenvolvidas na área da Enfermagem,
além de relatos de experiências acadêmicas, revisões integra vas e
revisões bibliográÞcas.
Um fato que nos deixou muito felizes, foi o de que autores de
inúmeras Universidades aqui desejaram publicar seus ar gos, o que
demonstra o pres!gio de nossa revista entre o meio acadêmico. Para
tanto, aqui estão expostas visões das mais diversas realidades acerca
dos novos paradigmas que embasam a Enfermagem Moderna.
Os ar gos aqui apresentados compreendem ar gos originais
onde estão expressos resultados de pesquisas de Iniciação
Cien!Þca e de Trabalhos de Conclusão de Cursos que estão sendo
desenvolvidas atualmente junto à academia. Tais ar gos reßetem o
entusiasmos de acadêmicos e orientadores quanto à necessidade
de responderem a inúmeros problemas de pesquisa que envolvem
a Enfermagem
Posteriormente, são apresentados ar gos referidos a relatos
de experiências. Por meio destes ar gos é possível observarmos
o compromisso que a academia assume, não somente junto a

formação de seus discentes, mas também com a comunidade em
geral. Podemos observar que a Universidade tem como competência,
proporcionar à comunidade e a seus acadêmicos conhecimento,
mas também, através da inserção, o melhoramento das condições
de vida da população por meio de ações desenvolvidas pelos alunos
e professores.
As revisões integra vas nos remetem a adquirirmos
conhecimentos cien!Þcos acerca de quais pesquisas estão
sendo desenvolvidas em determinadas áreas da Enfermagem.
Compreendem uma forma de pesquisa bibliográÞca que u liza um
caráter cien!Þco junto à coleta de dados. Por Þm, apresentamos
uma pesquisa bibliográÞca, onde é realizada uma abordagem junto
à literatura.
Para tanto, a Revista de Enfermagem aborda ar gos que,
temos certeza, irão interessar a todos os leitores, tendo em vista
as inúmeras abordagens que realiza por entre a Enfermagem,
proporcionando conhecimentos a todos os leitores. Assim,
desejamos a todos uma ó ma leitura.
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