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EDITORIAL 

 

A ENFERMAGEM E A AUTONOMIA PROFISSIONAL 

Natal/RN, 18 de agosto de 2022. 

A Enfermagem brasileira tem passado por intensas evoluções ao longo das décadas, 

trazendo em seu arcabouço profissional práticas baseadas em evidências científicas. Isso tem 

sido um marco para a categoria e traz à luz discussões importantes sobre o saber e fazer do 

enfermeiro. 

O Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais vêm produzindo 

resoluções e normativas éticas que dão suporte legal ao profissional e à pessoa cuidada. Nessa 

perspectiva, muitas áreas têm sido exploradas, o que confere inovação aos profissionais da 

Enfermagem no que tange a ampliação do campo de trabalho.  

Em outras palavras, enfermeiros têm buscado a autonomia profissional em paralelo ao 

trabalho institucionalizado. Sob esta ótica, as terapias complementares permitem um leque de 

possibilidades para alinhar o uso dos recursos ao cuidado.  

Na área da Enfermagem obstétrica, o manejo na acupuntura, aromaterapia e laserterapia 

pode ser iniciado na gestação e perdurar no puerpério, principalmente no aleitamento materno, 

que se constitui uma passagem muito desafiadora na maternidade. O enfermeiro obstetra 

qualificado em quaisquer que sejam as práticas integrativas pode proporcionar uma experiência 

positiva à mulher e à criança. 

Não obstante, a produção do conhecimento multidisciplinar sobre está área aliada às 

novas formas de comunicação online têm permitido esta transformação por meio de publicações 

seguras, impactando sobremaneira a atuação profissional e a comunidade acadêmica. 

E neste movimento, a Revista Amplamente traz à tona o olhar social sobre as novas 

perspectivas ocupacionais, com responsabilidade científica e compromisso com a manutenção 

de informação de qualidade que aponte caminhos inovadores na área da saúde.  
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Certamente, as plataformas de indexação juntamente com a excelência corporativa da 

revista e dos pesquisadores que publicam na editora proporcionarão novos tempos voltados à 

ciência e os diversos rumos da Enfermagem autônoma. Por isso, avante Amplamente, o seu 

futuro promete ser como o seu presente, brilhante! 

 

Prof. Dra. Smalyanna Sgren da Costa Andrade  

https://orcid.org/0000-0002-9812-9376  

http://lattes.cnpq.br/3454569409691502  

E-mail: smalyanna@facene.com.br  

 

DOI-Geral: http://dx.doi.org/10.47538/RA-2022.V1N3 

DOI-Individual: http://dx.doi.org/10.47538/RA-2022.V1N3-01 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-9812-9376
http://lattes.cnpq.br/3454569409691502
mailto:smalyanna@facene.com.br
http://dx.doi.org/10.47538/RA-2022.V1N3
http://dx.doi.org/10.47538/RA-2022.V1N3-01

