Editorial

Desafios da vida: juntos podemos vencer
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Como nosso presidente e vice-presidente mencionam em Notícias
e Opiniões, estamos vivendo tempos sem precedentes conforme
o Covid-19 permeia e muda a sociedade como a conhecemos.
Cabe a todos nós pensar sobre a fragilidade da vida, quem e o
que somos, onde quer que estejamos como indivíduos, como
membros de bairros, países e da comunidade global. Nosso futuro
é incerto. E assim é com as pessoas que enfrentam ou enfrentaram
um dilema de saúde que interrompe seu modo de viver habitual e
cria incerteza para si e suas famílias.
A história de vida de Helen Keller é inspiradora. No caminho de se
tornar a primeira pessoa surda e cega a conquistar um diploma de
Bacharel em Artes, ela enfrentou muitos desafios que a levaram
a refletir que, "O caráter não pode ser desenvolvido na calma e
na tranquilidade. Somente através da experiência de provações
e sofrimento a alma pode ser fortalecida, a ambição inspirada e o
sucesso alcançado".1
As incertezas e os desafios da vida após uma cirurgia de estomia e
as incertezas nos parâmetros da prática clínica por profissionais de
saúde cuidando de pessoas com feridas, problemas de continência
e estomias são elementos comuns nos artigos apresentados nesta
edição da revista. Yan & Jiang, assim como Johnson e colegas,
discutem os desafios físicos e psico-sociais que as pessoas com
estomas podem encontrar. Cada um deles descreve os problemas
e intervenções apresentados para melhorar a qualidade de vida
das pessoas após a cirurgia.

fantástico, nosso futuro depende da manutenção do interesse e do
apoio de nossos membros e profissionais de saúde relacionados
para permanecermos altamente competitivos como um periódico
acadêmico. Suas contribuições podem auxiliar a educar, inspirar
e guiar a prática de outras pessoas para melhorar a qualidade de
vida das pessoas com condições que requerem conselhos sobre
incontinência, estomia, pele e feridas.
O certo é que o periódico se desenvolveu e progrediu para uma
publicação bem respeitada devido à previsão e administração de
muitos dentro e fora da WCET®. Esperamos compartilhar alguns
desses destaques com você nas próximas edições.
Quaisquer que sejam os desafios que tenhamos que enfrentar
individualmente ou globalmente neste momento de nossas vidas,
precisamos nos confortar um ao outro, ajudar um ao outro e ver
as alegrias e aspectos positivos da vida sempre que pudermos.
Nas palavras de Eleanor Roosevelt, uma grande humanitária, "O
amanhã é um mistério. O hoje é uma dádiva. Por isso é chamado
de presente".
Fique em segurança e receba meus melhores votos
Jenny
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Sibbald e Ayello e Qiang et al descrevem, cada um, as incertezas
vividas por médicos na prática clínica. O estudo internacional de
Sibbald e Ayello explora ainda mais o entendimento e opiniões
dos médicos sobre úlceras/lesões terminais, falência da pele e
SCALE (Modificações da Pele no Final da Vida) com o objetivo de
alcançar um consenso global mais próximo sobre esses assuntos.
A incerteza em torno da consistência da prática no gerenciamento
da Dermatite Associada à Incontinência (DAI) levou Qiang et
al a investigar o conhecimento, atitude e comportamento dos
enfermeiros de UTI em relação à DAI.
O futuro, a longevidade, as aspirações e atividades de qualquer
organização quando estabelecidas são desconhecidos.
É com orgulho que a Revista do WCET® entra em seu 40o ano de
publicação conforme notado pelo banner de (inserir símbolo
aqui) anos na capa da revista. Apesar de ter atingido esse marco
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