Editorial

40 anos de sensibilização clínica: camaradagem,
cuidados e comunicação
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O WCET® atingiu um incrível marco ao completar 40 anos de
sensibilização clínica por meio da Revista do WCET®, o que é
um motivo tanto para comemoração quanto para reflexão.
Em editoriais anteriores, me referi a vários pontos, incluindo
que ser uma guardiã da Revista do WCET® é um privilégio;
o legado dos editores anteriores foi o desenvolvimento de
uma revista de alta qualidade e boa reputação, refletindo os
objetivos do WCET®, a diversidade dos 69 países-membros do
WCET® e os desafios que os enfermeiros estomaterapeutas
encontram nos cuidados de feridas, estomias e incontinência.
Isso merece ser devidamente reconhecido.1
A Revista do WCET® cumpriu seus objetivos originais ao
fornecer um meio de disseminação de novos conhecimentos
em relação à pesquisa, educação, práticas clínicas e opiniões
profissionais para especialistas que trabalham nos domínios
clínicos de cuidados de feridas, estomias e incontinência. E,
como resultado, a sociedade em geral ao redor do mundo
se beneficiou das vastas experiências dos outros e dos
conhecimentos pragmáticos publicados.2
A Revista do WCET® se chamava inicialmente "Newsline", tendo
início em maio de 1980. Nortrud Schindzielorz era o editor e
duas edições de duas páginas foram publicadas no primeiro
ano. Norma N Gill se tornou editora em 1982 e foi aí que
a Revista do WCET® desabrochou e ficou conhecida como
a revista oficial do WCET®. Norma foi a editora da primeira
edição da revista publicada profissionalmente e foi a autora do
primeiro editorial da revista.
Desde 1980 a Revista do WCET® evoluiu e se tornou uma revista
respeitada e conceituada por meio da dedicação de muitos
editores e contribuições dos conselhos editoriais e revisores ao
redor do mundo. Cada editor influenciou o desenvolvimento
da revista individualmente com base em seus históricos clínicos
e profissionais e redes intercolegiais.
Os editores que sucederam Norma, em ordem de nomeação,
foram Pat Blackley, Donna Bull, Susan Russell, Pat Blackley
(em um segundo mandato), Julia Thompson, Elizabeth
Ayello, Karen Zulkowski, Susan Stelton (por uma edição como
editora interina) e Jenny Prentice. Em reconhecimento à sua
contribuição de longa data à revista, a Dra. Elizabeth Ayello
recebeu o status de Editora Executiva Emérita.
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A publicação da revista foi altamente apoiada pelo
Conselho do WCET® e pela editora Cambridge Media.
Ter uma única editora durante este período tem sido
vantajoso, proporcionando continuidade nos processos
editoriais, mantendo relações com o Conselho do WCET® e,
mais recentemente, assegurando parceiros apoiadores da
Revista. Greg Paull e a equipe da Cambridge Media devem ser
parabenizados por suas contribuições coletivas para o sucesso
da revista.
Vários marcos foram alcançados ao longo da história da
revista. Em 2008, o conceito de suplementos de periódicos
patrocinados por empresas foi introduzido. Esses suplementos
consistem em uma coleção de artigos revisados sobre um tema
específico conforme escolhido pela empresa patrocinadora do
suplemento.
O primeiro suplemento, patrocinado pela Coloplast, apareceu
no volume 28 (2) 2008. Posteriormente, a Hollister e a Coloplast
patrocinaram suplementos para coincidir com a revista
referente a cada Congresso do WCET®.
Este ano, para comemorar o aniversário de 40 anos da Revista
do WCET® e para complementar o Webinário Internacional
de Educação do WCET® de 2020 (ao invés do Congresso) um
suplemento eletrônico especial foi publicado com o patrocínio
de cinco empresas (em ordem alfabética - Calmospetine,
Coloplast, ConvaTec, Eakin e Hollister).
Desde o início de 2018, a Revista do WCET® se tornou a revista
oficial de duas Sociedades – o International Inter-professional
Wound Care Group [Grupo Internacional Interprofessional de
Tratamento de Feridas] e do World Council of Enterostomal
Therapists [Conselho Mundial de Estomaterapeutas]. E no
fim de 2019 a Revista do WCET® e a revista Advances in Skin
& Wound Care [Avanços no Tratamento de Pele e Feridas]
celebraram um acordo de co-publicação, compartilhando os
direitos autorais de quatro artigos de cada revista por ano.
Durante 2019 e no início de 2020, um grande avanço surgiu
com a tradução da revista para quatro outros idiomas (chinês,
espanhol, francês e português), facilitando assim um maior
alcance e difusão da informação dentro da comunidade global
do WCET®: uma realização única e que estabelece novas
tendências.
Os membros do WCET® valorizam a revista como parte
de sua filiação ao WCET®, conforme identificado em
várias pesquisas com membros do WCET®. 3 A diversidade
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de conteúdo é evidente ao rever as edições anteriores da
revista, disponibilizadas no site do WCET® e, desde 2019,
em journals.cambridgemedia.com.au/wcetcn e conforme
refletido no Artigo Índice desta edição. Lorrie Gray MSc (Edinb),
STN (Aposentada), RN (Aposentada), membro perpétuo da
Australian Association of Stomal Therapy Nurses [Associação
Australiana de Estomaterapeutas] e membro conceituado do
WCET®, gentilmente forneceu um editorial convidado com suas
reflexões sobre o valor da Revista do WCET®.
Embora a seção "Histórias ao pé do leito" não figure mais
na revista, conforme continuamos a aspirar à indexação da
Medline4, os estudos de caso ainda são valiosos em termos
de experiências vividas por pessoas com problemas de
feridas, estomias e incontinência e dos enfermeiros de feridas,
estomias e incontinência que cuidam delas. Dividir essas
experiências geralmente auxiliam outros a resolverem um
problema, fornecendo, portanto, um melhor atendimento.
Notícias e opiniões nos conectam com mensagens importantes
e atividades do WCET®.
Embora a COVID-19 tenha atrasado nossa possibilidade de
celebrar pessoalmente o aniversário de 40 anos da revista, ela
não diminuiu nosso espírito coletivo, nossa camaradagem e
nossa capacidade de cuidar e nos comunicar. Os membros
do WCET® forneceram ótimas perspectivas sobre o cuidado
com pessoas infectadas pela COVID-19, com nossos colegas
e consigo mesmo no que diz respeito à integridade cutânea
ideal e prevenção de lesões por pressão resultantes do uso
prolongado de máscaras faciais.5
Seria maravilhoso ter uma bola de cristal para avançar
até 2060 e ver como será o futuro da revista daqui
a 40 anos. No entanto, sem essa habilidade, me
lembro das sábias palavras de Pat Blackley, que disse:
“Uma revista não aparece do nada a cada trimestre". Não
há revista sem colaboradores. Apenas vocês, os membros
do WCET®, podem manter nossa revista funcionando. Com
o advento da enfermagem baseada em evidências, nós,
enfermeiros estomaterapeutas, somos encarregados de
publicar a evidência que apoia nossa prática. Ninguém mais
pode!6
Quero expressar minha gratidão ao conselho editorial e
revisores atuais que auxiliam criticando os artigos e fornecendo
orientações aos autores, especialmente novos autores. Será um
prazer apresentar os novos membros do conselho editorial a
todos vocês ano que vem.
Similarmente, espero que 2021 nos dê a oportunidade de
celebrar coletivamente na Escócia os 40 anos de sensibilização
clínica, camaradagem, cuidados e comunicação por meio da
Revista do WCET®.
Desejo a todos vocês um feliz e seguro período de festas.
Jenny
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