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No meu editorial do número 2 deste ano, foi discutido o plano da
nossa viagem para, uma vez mais, voltarmos a candidatar-nos à
indexação Medline. Isto inclui o papel crítico de sintetizar evidências,
as quais podem ser avaliadas pelos leitores da nossa revista para
utilização das mesmas na sua prática. Aqui, as revisões de âmbito
usando PRISMA são explicadas para as diferenciar das revisões
sistemáticas.
A forma como as evidências são recolhidas, analisadas e relatadas
é de importância crítica no campo das ciências relacionadas com
a saúde e com os cuidados clínicos. As revisões de âmbito, que são
diferentes das revisões sistemáticas, devem, contudo, seguir ainda
um processo sistemático de investigação, análise e relatório sobre
tópicos ou questões identificadas1 O PRISMA-ScR (PRISMA extension
for Scoping Reviews) foi desenvolvido como uma extensão do PRISMA
para aumentar a consistência na implementação ou validação das
revisões de âmbito. A lista de verificação do PRISMA-ScR para revisões
de âmbito é apresentada aqui1.
A complexidade dos cuidados é um tema recorrente nos estudos de
caso apresentados por Diniz IV et al e Gün E et al que, respetivamente,
abordam a deiscência cirúrgica após herniorrafia e o desvio da
colostomia final em crianças gravemente doentes com infeção grave
de ferida perianal. As dificuldades em classificar o Pênfigo Vulgar do
ponto de vista da enfermagem são discutidas por Costa MTF et al,
enquanto Summa S et al relatam o seu estudo de uma barreira de
ostomia com tampão de pH.
Com os melhores cumprimentos
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CONVITE PARA ENVIO DE
ARTIGOS
Está convidado a submeter os seus artigos originais de
investigação, revisões (de investigação, prática e literatura),
estudos de caso, ensaios clínicos, comentários, atualizações e
cartas ao editor. As contribuições podem relacionar-se com o
papel clínico, administrativo, de investigação e/ou educacional
da Enfermeira ET nos campos dos cuidados com feridas, ostomia
e continência.
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