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RESUMO 

 

A ferida neoplásica acomete cerca de 5% a 10% dos pacientes com câncer em cuidados 

paliativos. O foco central do cuidado dessas feridas é o controle dos sintomas, em que o odor 

está presente em 10,4% e o exsudato em 14,6% dos casos, sendo responsáveis pelo impacto 

no aspecto psicossocial do paciente. O estudo teve como objetivo de avaliar as associações 

entre odor, exsudato e isolamento social em pacientes com feridas neoplásicas. Trata-se de 

uma pesquisa quantitativa do tipo transversal prospectivo realizado com os pacientes com 

feridas neoplásicas no Ambulatório de cuidados paliativos do Núcleo de Atenção Oncológica 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, aprovada pelo Comitê de Ética do HUAP c/nº: 

183.757. A coleta de dados foi realizada durante a consulta de enfermagem pela da aplicação 

das escalas de odor, exsudação (Push) e escala de Likert de três dimensões para avaliação dos 

aspectos sociais do paciente, bem como dados contidos em prontuário para caracterização da 

clientela. Para a análise estatística aplicou-se o teste de normalidade Shapiro wilk, verificando 

que a amostra não é paramétrica (p valor ≤ 0,05) para as variáveis: tamanho da lesão, ferida 

total, odor total e exsudato total (escala likert) e paramétrica (p valor > 0,05) para a variável 

idade. Os dados foram apresentados em forma de mediana e intervalo interquartil (x ̃± Q3-Q1) 

para análises das variáveis não paramétricas; média e desvio padrão (x̅  ± D. P) para variável 

paramétrica. Realizou-se o teste de Kruskal Wallis para verificação de associação 

multivariada entre os dados clínicos e da escala e o teste de Spearman para verificar se o grau 

do odor, quantidade de exsudato, tamanho e localização da lesão apresentam correlação com a 

interferência da socialização do paciente. A confiabilidade da ISPOE foi medida pelo 

coeficiente Alfa de Cronbach. Constatou-se, então a correlação entre o grau de odor e as 

perguntas 1 e 5 da escala da dimensão odor. Assim, o odor interfere no constrangimento (p; 

0,0053) e frequentar locais públicos (p; 0,0495). A quantidade de exsudato apresentou 

correlação com a primeira questão da escala da dimensão exsudato, interferindo no 

constrangimento (p; 0,0453). A variável tipo de ferida apresentou correlação com as questões 

3 e 5, logo, interferindo na relação com a família e em frequentar locais públicos, fatores esses 

que favorecem o isolamento social em pacientes com feridas neoplásicas As variáveis: 

tamanho da lesão e local da lesão não apresentaram correlação significativa com as questões 

da escala na dimensão ferida. As três dimensões da escala apresentaram consistência interna 

satisfatória com alfa: 0,82 (dimensão ferida); 0,94 (dimensão exsudato) e 0,88 (dimensão 

odor). Com isso, o odor e o exsudato interferem negativamente fatores sociais e psicológicos 

que podem favorecer, diretamente, o isolamento social. Além do conhecimento sobre as 

particularidades dessas lesões e dos produtos adequados ao cuidados, é fulcral que o 

profissional de enfermagem conheça os principais queixas relacionadas à lesão e o impacto 

que causam ao cotidiano do paciente. Conhecer esse conflito social e psicológico fará toda a 

diferença no cuidado de enfermagem, pois, dessa forma, poderá atuar de maneira assertiva e 

holística no cuidado no cotidiano do paciente, enxergando-o para além dos sintomas: seus 

anseios psicológicos e sociais. A constatação da associação entre as variáveis poderá auxiliar 

a avaliação dos aspectos que podem interferir na qualidade de vida e no cuidado prestado aos 

pacientes com feridas neoplásicas. 

 

Palavras-chave: Ferimentos e lesões; Cuidados paliativos; Isolamento social; Odores; 

Exsudatos e transudatos.  
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ABSTRACT 

 

Neoplastic wound affects about 5% to 10% of cancer patients in palliative care. The central 

focus of the care of these wounds is to control the symptoms, where the odor is present in 

10.4% and exudate in 14.6% of cases, being responsible for the impact on the psychosocial 

aspect of the patient. The study aimed to evaluate the association between odor, exudate and 

social isolation in patients with neoplastic wounds. This is a quantitative study of the kind 

prospective cross-sectional with patients with neoplastic wounds in outpatient palliative care 

in Oncology Attention Core of University Hospital Antonio Pedro, approved by HUAP Ethics 

Committee c / No: 183757. Data collection was performed during the nursing consultation by 

the application of odor scales, exudation (Push) and Likert scale of three dimensions to assess 

the social aspects of the patient, as well as data contained in records for population. The 

statistical analysis was applied to the normality test Shapiro Wilk, verifying that the sample is 

not parametric (p value ≤ 0.05) for the variables: size of the lesion, the total wound, the total 

odor and overall exudate (Likert scale) and parametric (p value> 0.05) for the age variable. 

Data were presented as median and interquartile range ((x) ± Q3-Q1) for analysis of 

nonparametric variables; mean and standard deviation (x ̅ ± S.P) for parametric variable. He 

held the Kruskal Wallis test for multivariate association check between clinical data and scale 

and the Spearman test to see if the odor degree, amount of exudate, size and location of the 

lesion correlate with the interference of socialization patient. The reliability of ISPOE was 

measured by Cronbach alpha coefficient. It was found, then the correlation between the 

degree of odor and the questions 1 to 5 scale of the odor scale. Thus, the odor interferes with 

the constraint (p, 0.0053) and attend public places (p; 0.0495). The amount of exudate 

correlated with the first issue of exudate size scale, interfering with embarrassment (p; 

0.0453). The variable type of injury correlated with the issues 3:05, so interfering with the 

relationship with the family and attend public places, factors that favor social isolation in 

patients with neoplastic Variables wounds: lesion size and location of injury no significant 

correlation with the range of issues in the wound size. The three dimensions of the scale 

showed satisfactory internal consistency with alpha: 0.82 (wound size); 0.94 (exudate 

dimension) and 0.88 (size odor). Thus, the odor and exudate negatively affect social and 

psychological factors that may contribute, directly, social isolation. In addition to the 

knowledge about the characteristics of these injuries and products suitable for care, it is 

crucial that nursing professionals know the main complaints related to the injury and the 

impact they cause to the daily life of the patient. Knowing that social and psychological 

conflict will make all the difference in nursing care, because thus may act assertively and 

holistic care in the patient's daily life, seeing it beyond the symptoms: their psychological and 

social aspirations. The finding of association between variables may assist the evaluation of 

aspects that can interfere with quality of life and care provided to patients with neoplastic 

wounds. 

Keywords: Wounds and injuries; Palliative care; Social isolation; Odors; Exudates and 

transudates.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o câncer, nome dado ao conjunto de 

mais de 100 doenças, caracteriza-se pelo crescimento desordenado de células malignas que 

invadem tecidos e órgãos podendo também causar metástases. Sua evolução se dá sob a forma 

de tumor sólido expansivo e/ou através de infiltração nas estruturas corporais (ARAUJO; 

ROSAS, 2008).  

 Nas últimas décadas, essa patologia desenvolveu-se em dimensões maiores em sua 

incidência, se tornando assim, a segunda causa de morte no Brasil (BLECHA; GUEDES, 

2006). A relevância e a magnitude dessa condição em território nacional podem ser reforçadas 

através da estimativa do Instituto Nacional de Câncer, INCA (2014, p.26), em que é esperado 

para 2014/2015, 576 mil novos casos de neoplasias, sendo 204 mil em homens e 190 mil em 

mulheres (exceto câncer de pele não melanoma), o que mantém a doença no eixo de problema 

de saúde pública.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima-se cerca de 27 milhões de casos 

de câncer no mundo, 17 milhões de mortes por essa causa e 75 milhões de pessoas vivas 

anualmente com câncer em 2030. Essa realidade, principalmente nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, requer investimentos importantes por parte da política 

pública de saúde para atender as necessidades da população, com destaque para o âmbito da 

atenção paliativa, em associação à preocupante transição demográfica e envelhecimento da 

população brasileira (SILVA; MOREIRA; LEITE; ERDMANN, 2012). 

O câncer e seu caráter crônico-degenerativo demandam da assistência em saúde uma 

terapêutica longa, contínua e cara, que possui como finalidade a cura, a promoção da 

qualidade de vida e o aumento da longevidade. Os avanços tecnológicos na área das terapias 

de combate ao câncer têm sido alicerces de perspectiva para pacientes oncológicos que 

anseiam pela cura e bem-estar. Com base nos meios de tratamento, nas fases iniciais do 

câncer, as principais modalidades terapêuticas utilizadas nos dias atuais são a cirurgia, terapia 

hormonal, quimioterapia e a radioterapia com objetivo de cura ou remissão da doença. 

Mensalmente no Brasil, cerca de 98 mil pacientes são tratados em radioterapia e 128 mil em 
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quimioterapia, reforçando a diversidade do arsenal terapêutico contra os tumores malignos 

(JÚNIOR, 2010, p. 113; INCA, 2008, p. 26; 409). 

 Entretanto, quando a patologia já se apresenta em estágio avançado ou evolui para essa 

condição mesmo durante o tratamento com intuito curativo, o enfoque paliativo entra em ação 

na promoção da qualidade, cuidado aos sintomas e de aspectos psicossociais associados à 

doença (INCA, 2012). 

 Com isso, o cuidado paliativo (CP) é uma modalidade que teve início na década de 90, 

por meio de recomendação da OMS, que se conceitua como um conjunto de ações 

multiprofissionais que busca promover qualidade de vida para o paciente e seus familiares que 

enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do 

sofrimento, requerendo identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros 

problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (BRASIL, 2009; OMS, 1999; OMS, 

2002). Inúmeras atividades são efetuadas junto aos pacientes com câncer avançado na 

modalidade de cuidados paliativos, destacando-se entre eles, o cuidado aos pacientes com 

feridas neoplásicas (FIRMINO, 2005).  

Para Poletti et al (2002) sobre os pacientes com neoplasias em cuidados paliativos, 

cerca de 5% - 10% apresentam o desenvolvimento feridas neoplásicas, essas presentes, na 

maioria dos casos, nos últimos seis meses de vida. Todavia, em estudo mais recente destaca a 

incidência dessa lesão em cerca de 14,5% dos indivíduos em paliação (MAIDA, ENNIS; 

KUZIEMSKY, TROZZOLO, 2009) sendo comumente ligadas à imprudência do paciente e a 

sua demora na procura de auxílio médico e serviços especializados com consequente atraso no 

tratamento da doença (TRUFELLI et al, 2008).  

De cunho fisiológico, as feridas neoplásicas são originadas pela infiltração das células 

malignas do tumor nas composições da pele. Ocorre a quebra da integridade do tegumento e, 

em decorrência da proliferação celular desordenada do processo de oncogênese, ocorre a 

formação de uma ferida evolutivamente exofítica
1
. Esse tipo de afecção ocorre também 

através de algumas vias de disseminação, tais como: por implantação acidental de células 

malignas na pele durante o procedimento cirúrgico ou diagnóstico e por invasão de nódulos 

linfáticos próximos ao tumor primário. Dessa forma, acomete de forma progressiva a pele, 

desfigurando o corpo, tornando-se friáveis, dolorosas, sangrentas, exsudativas e com odor 

fétido (AGUIAR; SILVA, 2012; PONTE; FERREIRA; COSTA, 2012; FIRMINO, 2005). 

                                                           
1
  Desenvolvimento exofítico constitui-se por projeções teciduais que tendem a crescer para fora, além do 

epitélio superficial do qual se origina (MICHAELIS, 2009). 
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Nesse contexto o mau cheiro e secreção abundante são os dois sinais que 

frequentemente causam maior sofrimento aos pacientes (DRAPER, 2005), sendo, portanto, 

escolhido como o foco desta pesquisa. 

Com o crescimento desordenado e anormal, tem-se a formação de agregados de massa 

tumoral necrótica no leito da lesão, onde comumente ocorre a contaminação por micro-

organismos aeróbicos (Pseudômonas aeruginosa e Staphylococcus aureus) e anaeróbicos 

(bacteroides). O produto do metabolismo desses micro-organismos são os ácidos graxos 

voláteis (ácido acético, caproico), bem como gases putrescina e cadaverina que são 

responsáveis por conferir odor fétido às feridas neoplásicas. (WOO, SIBBALD, 2010; INCA, 

2009; FIRMINO, 2005).  

O odor é um sintoma de presença constante no cotidiano dos pacientes com ferida 

neoplásica, onde 10,4% dos casos de odor estão associados à ferida oncológica. Tal situação, 

além de conferir mau cheiro ao paciente e as pessoas com quem se relaciona, acrescenta 

angústia no avanço da doença, produzindo agravamento da sensação de desamparo e 

isolamento social e familiar. Vale destacar que esse sintoma pode ocasionar também náuseas, 

o que é determinante no agravamento do estado nutricional do paciente (MAIDA; ENNIS; 

KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; GOMES; CAMARGO, 2004; AGUIAR; SILVA, 2012).  

O exsudato é outro fator que está fortemente relacionado às feridas neoplásicas, em 

que cerca de 14,6% apresentam esse sintoma. Seu desenvolvimento se dá pela hiper-

permeabilidade do tumor ao fibrinogênio e plasma; liberação de fator de permeabilidade 

vascular e a contaminação da superfície do tumor por anaeróbios, resultando em grande 

quantidade de exsudato fibroso, através de ativação de proteases que degeneram o tecido 

necrótico levando a sua liquefação. A quantidade abundante na ferida e o excessivo 

vazamento desse composto é um fator extremamente estressante no dia-a-dia do paciente, 

levando o indivíduo a se isolar socialmente (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 

2009).  

Para Yan (2005) o odor e o excessivo exsudato são os problemas mais estressantes 

possuindo grande impacto negativo na saúde psicossocial do paciente. O efeito de viver com 

uma ferida exalando odor desagradável é devastador, especialmente se o mau cheiro persiste 

em roupas e permeia o ambiente. Além disso, as vidas dos pacientes acabam girando em torno 

de mudanças de curativos, vazamento de exsudato, sujidade e lavanderia.  

Em consonância ao aparecimento de desses sintomas o isolamento social é um 

importante problema observado e descrito em pacientes com feridas neoplásicas. Define-se 

como a falta de interação, contato ou comunicação social, sendo identificado pelo 
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distanciamento psicológico, social ou físico (ou todos) do paciente de sua rede de 

relacionamento. Evidencia-se que essa condição confere aos indivíduos acometidos o risco 

cerca de duas vezes maior de morrer do que aqueles que mantêm vínculos fortes com amigos, 

parentes ou grupos. Sendo assim, é considerado como um grande fator prejudicial à saúde, 

uma vez que o estresse produzido influencia no sistema imunológico do paciente, 

deteriorando ainda mais sua condição patológica (BIORDI; NICHOLSON, 2013; 

BERKMAN; SYME, 1979; GRIEP, 2003).  

A realização de curativos efetivos, estéticos e confortáveis nessas afecções nos 

ambientes de cuidados paliativos, bem como, o controle de odor e exsudato compõem um 

grande desafio para a enfermagem moderna. Além disso, o conjunto de tais sintomas pode 

ocasionar o isolamento social e familiar, resultando na deterioração da qualidade de vida do 

paciente (FIRMINO, 2005).  

Através desta pesquisa, com a refutação ou validade da hipótese de pesquisa: há 

associação entre o odor, exsudato e isolamento social em pacientes com feridas neoplásicas 

poderá ser um potencial aliado na prática clínica, tanto na elaboração de protocolos de 

enfermagem, quanto para subsidiar a atuação dos enfermeiros na realização de curativos, 

condutas na redução e controle de sintomas em feridas neoplásicas, para assim, haver uma 

gestão adequada dos sintomas e consequentemente melhoria da qualidade de vida e do 

convívio social do paciente.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 O câncer é uma das doenças mais temidas e enigmáticas da humanidade. O sentimento 

eminente de morte e a desesperança terapêutica dos portadores de neoplasias inoperáveis e/ou 

metastáticos destacam em grande parte as características negativas dessa doença. Nos dias 

atuais, é notável o progresso dos recursos terapêuticos (cirurgia, quimioterapia e radioterapia) 

na esfera da Cancerologia, o que tem sido essencial para o diagnóstico precoce e aumento da 

sobrevida do paciente. No entanto, a dificuldade ao acesso ao serviço de saúde adequado 

diante do tratamento do câncer é um fato comumente observado, estando diretamente 

relacionada ao diagnóstico tardio e consequente atraso no tratamento, influenciando assim, 

negativamente no prognóstico do paciente (TRUFELLI et al, 2008).  

Com o aumento dos diagnósticos de neoplasias avançadas e incuráveis, o CP tomou 

maiores destaques no âmbito oncológico, tendo por objetivo promover ganho de qualidade de 

vida, tanto aos pacientes, quanto aos seus familiares. Dentre os cuidados prestados, o manejo 
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das feridas neoplásicas é um das ações contempladas pela paliação (INCA, 2012). Essa 

problemática, além de proporcionar angústia ao paciente por tornar sempre evidente a 

progressão da doença, representa um enorme desafio, pois ocasiona alterações nas relações 

entre os pacientes, família e seus amigos (PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013). 

 De acordo com Aguiar e Silva (2012), nos dias de hoje, é difícil determinar uma 

conduta adequada à ferida, em decorrência não só do aumento de câncer, mas das lesões 

causadas e dos diversos sintomas (exsudato, odor, sangramento, etc). Desse modo, é 

imprescindível o enfermeiro conhecer a fisiopatologia dessa ferida, escolher o material 

apropriado nos curativos para amenização dos sintomas e o impacto que os mesmos podem 

causar na qualidade de vida do paciente. 

Os sintomas mais desconfortáveis que mais acometem o paciente com feridas 

neoplásica são o odor e a presença de exsudato. Essas lesões, além de desfigurarem o corpo, 

tornam-se friáveis, dolorosas e secretivas apresentando odor fétido. Tais se caracterizam como 

os principais fatores que levam o doente ao isolamento social e familiar, interferindo 

diretamente em sua qualidade de vida (FIRMINO, 2005; AGUIAR; SILVA, 2012). 

Em consonância ao exposto, para Lo et al (2008), a aflição do paciente vai ao encontro 

dos sintomas relacionados a ferida, principalmente ao embaraço causado pelo odor e 

vazamento de exsudado. Tais sintomas afetam o comportamento e as interações sociais dos 

pacientes determinando no desenvolvimento de isolamento social. O acesso ao cuidado 

especializado, curativos modernos e a redução dos angustiantes sintomas, permitem ao 

paciente mais conforto, menos angústia e redução do estigma e isolamento social devido à 

gestão adequada desses sintomas por parte do profissional de saúde. 

 A realização de curativo em feridas neoplásicas é um procedimento complexo que 

demanda da equipe de enfermagem uma assistência especializada e embasada em alicerces 

científicos. Nesse contexto, é necessário que o enfermeiro saiba identificar a gravidade dessas 

lesões e acima de tudo, conhecer os efeitos dos produtos utilizados, uma vez que alguns 

produtos podem induzir o aumento do crescimento celular expandindo a massa tumoral. 

Vale mencionar ainda que a falta de estudos na área tem dificultado a mensuração 

oficial da porcentagem de pacientes com feridas neoplásicas. Por mais que alguns estudos 

mostrem uma incidência relativamente pequena, essa afecção e os seus agravos causam 

grande impacto na vida desses pacientes, justificando assim, a realização deste estudo.  

No que tange a temática proposta, realizou-se um estado da arte através de revisão 

integrativa em dois momentos. No momento 1, etapa que deu origem a dissertação da Maria 

Cristina Ferreira de Castro, realizou-se a revisão utilizando as bases de dados Medline 
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(Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) via PubMed e biblioteca virtual de 

saúde BVS, CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), LILACS 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e COCHRANE 

(Cochrane Database of Systematic Reviews) com o cruzamento entre os descritores: 

ferimentos e lesões; cuidado paliativo utilizando o operador boleano AND. Um obstáculo 

observado foi a não existência de descritores específicos para feridas neoplásicas, sendo 

necessária a utilização das palavras-chave: feridas neoplásicas; feridas tumorais; (feridas 

malignas) malignant wound; (feridas vegetantes) fungating wound; (feridas malignas 

vegetantes) malignant fungating wound conectados pelos operadores boleanos AND e OR, 

para o encontro de problemas de pesquisa para elaboração desta dissertação.  

Critérios de inclusão foram adotados para auxiliarem na seleção dos estudos, sendo 

considerados artigos publicados em um horizonte temporal de 2002 a out/2013, nos idiomas 

inglês, português e espanhol, com texto na íntegra disponível online e restringindo-se ao eixo 

temático. Estudos envolvendo crianças e adolescentes foram descartados.  

No período inicial de busca foram encontrados um total de 908 artigos científicos com 

os cruzamentos wounds and injuries AND palliative care OR malignant fungating wound; 

ferimentos e lesões AND cuidados paliativos; wounds and injuries AND palliative care; 

wounds and injuries AND palliative care OR malignant fungating wound (778 – MEDLINE; 

94 – CINAHL; 01 – LILACS e 35 – CROCHRANE), após a aplicação dos critérios de 

exclusão (estudos com crianças e adolescentes) e inclusão: recorte temporal, idioma, bem 

como leitura prévia dos títulos e a exclusão de artigos duplicados selecionou-se 43 artigos 

(MEDLINE – 28; CINAHL – 13; LILACS – 01 e COCHRANE – 01).  

Com o resultado do momento 1, foi possível identificar na literatura quais fatores, em 

conjunto com a ferida neoplásica, impactam a qualidade de vida do paciente oncológico com 

feridas neoplásicas. Após tabulação, verificou-se que 90,69% dos artigos apontam o exsudato 

como sintoma impactante à qualidade de vida desses pacientes. Observa-se em grande 

destaque também o odor, em que cerca de 100% dos artigos evidencia tal sintoma, bem como 

o isolamento social que é descrito em 67,44% dos artigos, geralmente associadas ao 

acometimento de feridas fétidas e exsudativas. 

Com isso, realizou-se outra revisão integrativa, caracterizada como momento dois, que 

deu origem a esta dissertação. Agora a finalidade foi verificar as evidências científicas sobre o 

impacto do odor e exsudato na vida social dos pacientes com feridas neoplásicas. Realizou-se 

a partir de levantamento bibliográfico digital nas seguintes bases de dados: MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) via PubMed, LILACS (Literatura 
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Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e COCHRANE (Cochrane Database of 

Systematic Reviews) via BVS, sob a seguinte questão de pesquisa: o odor e o exsudado 

favorecem o isolamento social de pacientes com feridas neoplásicas?  

Para a elaboração da questão de pesquisa foi utilizada a estratégia PICO (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2009), que representa o acrômio para P = paciente ou problema, I = 

intervenção, C = comparação ou controle, O = outcomes ou desfechos. Ressalta-se que para a 

realização deste estudo não foi considerado o grupo comparação ou controle por não se tratar 

de um ensaio clínico, usufruindo apenas de PIO (P = pacientes com feridas neoplásicas, I = 

odor e exsudato e O = isolamento social). 

A estratégia de busca foi efetuada através dos cruzamentos dos descritores em ciências 

da saúde (DeCs): odores; isolamento social; exsudatos e transudatos e Medical Subject 

Headings Mesh Terms: exudates and transudates; social isolation, bem como com as 

palavras-chave e keywords: feridas neoplásicas, feridas tumorais, malodorous; psychological 

factors; psychosocial aspects; malignant wound; fungating wound; malignant fungating 

wound. A não existência de descritores nacionais e internacionais específicos para feridas 

tumorais dificultou consideravelmente a busca, o que culminou no cruzamento entre 

descritores e as palavras-chave, conectados com o operador boleano AND.  

As etapas para seleção de artigos científicos realizaram-se a partir da adoção dos 

critérios de inclusão: textos completos disponíveis online, horizonte temporal de 2002 a 15 de 

novembro de 2014, nos idiomas português, inglês e espanhol com aderência ao eixo temático. 

Foram excluídos artigos cujo conteúdo envolve crianças e adolescentes e radiodermite. A 

pesquisa nas bases de dados eletrônicas foi realizada novembro de 2014. 

Encontrou-se, por fim, 641 evidências científicas e após a estratégia de afunilamento 

abordada, que pode ser observada no apêndice A, houve um retorno de 37 evidências 

científicas.  

Dessa forma, foi possível observar que não houve artigos de origem brasileira 

compondo o acervo bibliográfico selecionado. É evidente, de acordo com as bibliografias 

científicas, que o isolamento social é culminado pelo o odor exalado e quantidade abundante 

de exsudato extravasado na ferida neoplásica. Porém, não foi possível identificar a existência 

de estudos que comprovem ou refutem estatisticamente a associação entre essas variáveis, 

dispondo-se apenas de poucas evidências qualitativas. Logo, esses achados corroboram a 

necessidade de desenvolvimento de um estudo que envolva quantitativamente a associação 

entre essas lacunas de conhecimento. 
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 A avaliação dos sintomas e de seus obstáculos na vida do paciente é de extrema 

importância. Com o estudo realizado, será viável fornecer subsídios para a avaliação do 

monitoramento e da eficácia do tratamento dos sintomas sob a ótica da qualidade de vida do 

paciente, promovendo o discernimento do impacto que tais fatores apresentam no cotidiano 

do indivíduo. No âmbito dos cuidados paliativos essa contribuição é fulcral, pois a mesma 

possui como alguns objetivos o controle de sintomas e promoção da qualidade de vida. 

Tal projeto possui importância destacável no ambiente oncológico e cuidados 

paliativos, pois com os resultados encontrados sobre a correlação da ferida neoplásica, seus 

sintomas e o isolamento social poderá haver melhoria da assistência de enfermagem, tanto em 

aspectos concernentes ao gerenciamento da sistematização da assistência (SAE), quanto 

aqueles da prática clínica, já que poderá auxiliar na construção de protocolos de cuidados e no 

aumento do acervo de pesquisa clínica na área de enfermagem.  

 

1.2 OBJETO 

 

Frente às considerações citadas emerge como objeto dessa pesquisa: o isolamento 

social de pacientes com odor e exsudato em feridas neoplásicas. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

1.3.1 HIPÓTESE NULA (H0) 

 

Odor e exsudato não favorecem o isolamento social em pacientes com feridas 

neoplásicas. 

 

1.3.2 HIPÓTESE ALTERNATIVA (HA) 

 

O odor e exsudato favorecem o isolamento social em pacientes com feridas 

neoplásicas. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as associações entre odor, exsudato e isolamento social em pacientes com 

feridas neoplásicas.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Classificar o odor e o exsudato proveniente de feridas neoplásicas; 

 Verificar a ocorrência de isolamento social em pacientes com de feridas neoplásicas; 

 Verificar a confiabilidade da Escala de isolamento social em pacientes com odor e 

exsudato em ferida neoplásica; 

 Discutir a associação entre odor, exsudato e isolamento social em pacientes com 

feridas neoplásicas e as implicações para o cuidado de Enfermagem. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O CÂNCER 

 

 

 O câncer, doença que assola a humanidade desde os tempos remotos, tem seu conceito 

mergulhado em mistificações e preceitos negativos devido, na maioria dos casos, a sua 

incompatibilidade com a vida. Nos dias de hoje, vem ganhando extrema relevância por conta 

do seu crescimento no perfil epidemiológico, sendo inquestionável a necessidade de se 

discutir sobre tal patologia nos dias hoje, seus meios de tratamento e de manutenção da 

qualidade de vida. 

 No que tange o contexto histórico, a nomenclatura câncer foi pronunciada pela 

primeira vez por Hipócrates há 460 a.C, quando observou tumorações que infiltravam tecidos 

circunvizinhos àqueles acometidos assemelhando-se a patas de um crustáceo. Tal palavra 

advém do grego karkinos (caranguejo), ilustrando morfologicamente o aspecto descrito pelo 

pai da medicina. O termo incurável, característica presente e usada infelizmente em alguns 

prognósticos de paciente acometidos nos dias atuais, permeiam há muito tempo essa 

patologia. Evidências apontam que Galeno, médico romano, foi o primeiro a utilizar entre 130 

e 200 d.C o contexto de incurabilidade em prognósticos de tumores. Esses achados 

demonstram significativamente que o câncer não se caracteriza sendo uma patologia exclusiva 

da era atual, o qual tem se perpetuado dentre a humanidade por muitos séculos (JÚNIOR, 

2010, p. 03).  

 A busca incansável por respostas para muitos questionamentos emergidos frente a esta 

patologia a fim de se encontrar medidas de prevenção e tratamento efetivos na obtenção de 

uma melhor qualidade de vida e que resultem na deterioração dessa doença, com certeza 

motivaram consideravelmente a criação de grandes centros de pesquisas e estruturas de 

assistência oncológica no país.  

 Iniciativas de diagnósticos e tratamento de neoplasias reforçaram-se no início do 

século XX, já que pouco era conhecido sobre esta doença. Com a explosão do conhecimento 
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da radioatividade e seu potencial terapêutico contra o câncer incentivaram a criação do 

Instituto Radium (1929), em São Paulo, hoje denominado Instituto do Câncer Arnaldo Vieira 

de Carvalho, o qual tinha como plano piloto englobar a radioatividade e cirurgia à estratégia 

terapêutica dos pacientes oncológicos. No entanto, em 1934, durante o governo de Getúlio 

Vargas foi criado no Rio de Janeiro, até então capital do país, o Centro de Cancerologia do 

Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal, hoje conhecido como o Instituto 

Nacional de Câncer (JÚNIOR, 2010, p. 04-05).  

 Essas instituições agregadas a muitas outras espalhadas pelo mundo têm contribuído 

diretamente no âmbito epidemiológico, de vigilância e aprimoramento de grandes meios de 

tratamentos que contribuem juntos no auxílio de tomada de decisão multiprofissional e na 

construção de meios de profilaxia.  

 O aumento da incidência de câncer tem acompanhado o crescimento da perspectiva de 

vida e da longevidade da população brasileira, os quais têm impulsionado grandes 

investimentos na área de saúde. Estimativas apontam para os anos de 2016-2017 a ocorrência 

de aproximadamente 600 mil novos casos de câncer no Brasil.  Desconsiderando os casos de 

câncer de pele não melanoma (aproximadamente 180 mil) ocorrerão cerca de 420 mil novos 

casos de câncer (BRASIL, 2015). Tais indicadores sinalizam a necessidade constante de 

atualização da equipe multidisciplinar em oncologia e destacam a importância de uma 

educação em saúde eficaz promovendo prevenção e manutenção da qualidade de vida desses 

pacientes durante o percurso desta doença. 

 O conceito câncer, doença multifatorial e crônico-degenerativa, é dado ao conjunto de 

mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células (maligno) que 

invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo causando 

metástases (www.inca.gov.br). As neoplasias benignas não apresentam grande risco aos seus 

portadores, já que não possuem características metastáticas assemelhando-se ao seu tecido de 

origem, particularidades diferentes as apresentadas pelas neoplasias malignas (alta atividade 

mitótica, potencial metastático, função autônoma). 

 O surgimento do câncer é denominado carcinogênese, nome usado para descrever a 

transformação de uma célula normal em neoplasia. Este processo perpassa por três fases 

distintas: fase de iniciação, que configura na mutação a partir de exposição à carcinógenos 

físicos, químicos e\ou virais (por exemplo: compostos químicos, radiações X e até mesmo 

infecções virais), fase de promoção que se caracteriza pela alteração da expressão do gene, 

explosão clonal seletiva e proliferação de células que passaram pela fase de iniciação e a fase 
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de progressão sendo o estágio delimitado por aumento da massa tumoral e metástase, sendo a 

fase clínica da patologia (LIU; ROBINS, 2006, p. 08-09).  

 

Figura 1: Etapas da carcinogênese 

 

Fonte: Etapas da carcinogênese (INCA, 2008, p. 52). 

 

 Partindo do olhar fisiopatológico, o câncer é conhecido como uma doença celular. As 

células, elementos essenciais que compõem o organismo dos seres vivos, coexistem em 

perfeita harmonia citológica, histológica e funcional, sendo esta orientada no sentido da 

manutenção da vida. As suas características morfológicas funcionais são regidas por seus 

códigos genéticos, já que uma vez, essas células em coletivo, formarão tecidos e diferentes 

órgãos que constitui o corpo humano (LIU; ROBINS, 2006; INCA, 2008).  

 O mecanismo de controle de proliferação celular perpassa por inúmeros eventos, os 

quais, respondem às necessidades específicas do corpo em um processo extremamente 

regulado. Tal fato envolve o aumento da massa celular, duplicação do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) e divisão física da célula em duas células filhas idênticas 

(processo denominado mitose), eventos estes conhecidas pelas fases G1-S-G2-M do ciclo 

celular normal. Estratégias reguladoras, sendo esses estimulantes ou inibitórios, auxiliam na 

efetivação de uma divisão celular correta e harmoniosa. No entanto, quando há ruptura dos 

mecanismos reguladores da multiplicação celular e, sem que seja necessário ao tecido, uma 

célula começa a crescer e dividir-se desordenadamente gerando descendentes com as mesmas 

características fenotípicas e genotípicas das que a originou, acarreta-se a formação de tumores 

e neoplasias malignas (INCA, 2008).  
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 O câncer já instalado é detectável no exame físico e em exames de imagem, neste 

momento o mesmo contém aproximadamente 109 células, chegando a 1 cm de diâmetro. 

Acredita-se que antes do tumor alcançar essa mensuração, o mesmo já ganhou a corrente 

hematogênica, sendo um principal fator no acometimento de metástases (INCA, 2008). Esse 

fato reforça a necessidade de um diagnóstico precoce para sucesso do tratamento objetivando 

o aumento do índice de cura e sobrevida do cliente. 

 A nomenclatura do câncer vai depender tanto do tipo de tecido afetado como de sua 

histopatologia, sendo utilizado como parâmetros para padronizar a denominação da doença na 

oncologia.  

 Segundo Júnior (2000) para as neoplasias benignas, sendo essas derivadas de um 

tecido mesenquimal (tecido ósseo, cartilaginoso, etc) acrescenta-se como padronização o 

sufixo – oma, por exemplo: osteoma e condroma. Sendo originados através de tecidos de 

revestimento epiteliais pode ser nomeadas de acordo com o tipo de célula de origem ou de sua 

morfologia, como por exemplo: adenomas, cistoadenomas, papilomas e etc. Linfomas e 

melanomas são exceções à regra, já que são de caráter maligno. A forma de nomear as 

neoplasias malignas obedece à origem embrionária da estrutura orgânica afetada. Tecidos 

originários do mesoderma são acrescidos o sufixo – sarcoma, devido seu aspecto carnoso com 

pouco tecido estromal de sustentação, exemplos: neoplasias malignas de gordura 

(lipossarcoma), de tecido muscular liso (leiomiossarcoma). Neoplasias originadas de folhetos 

endodérmico, tecido de revestimento interno são chamadas carcinomas, por exemplo: 

adenocarcinoma e carcinoma espinocelular. Os tumores pediátricos originários de células 

blásticas recebem o sufixo – blastoma, tendo como exemplo: neuroblastomas e 

nefroblastomas.  

 As principais estratégias de tratamento contra o câncer nos dias atuais constatadas na 

clínica e na literatura são a cirurgia, quimioterapia e a radioterapia, essas podendo ser 

utilizadas concomitantemente ou separadamente. Vale ressaltar que o uso dessas modalidades 

depende da intenção do plano terapêutico e do estadiamento que o tumor se encontra. A 

União Internacional Contra o Câncer (UICC) preconizou, para tumores sólidos cancerígenos, 

o sistema TNM para se obter o estadiamento do câncer, neste contexto a letra T significa 

tamanho em que o tumor se encontra, a letra N está relacionado ao número de metástases 

ganglionares e a letra M para a existência ou não de metástases à distância (JÚNIOR, 2000). 
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Tabela 1 - TNM – Classificação Clínica 

 T - Tumor Primário 

TX  

T0  

Tis  

T1, T2, T3, T4 

O tumor primário não pode ser avaliado 

Não há evidência de tumor primário 

Carcinoma in situ 

Tamanho crescente e/ou extensão local do 

tumor primário 

 N - Linfonodos Regionais 

NX  

N0 

N1, N2, N3 

Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

Ausência de metástase em linfonodos regionais 

Comprometimento crescente dos linfonodos 

regionais 

 M - Metástase à Distância 

MX 

 

M0 

M1 

A presença de metástase à distância não pode ser 

avaliada. 

Ausência de metástase à distância 

Metástase à distância 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com dados da classificação clínica TNM (BRASIL, 2006, 

p. 09-10b). 

  

 O estadiamento do tumor é essencial também para a elaboração de um plano 

terapêutico efetivo, podendo este ser o tratamento cirúrgico, químico e\ou radioterápico, ou 

até mesmo, o cuidado paliativo e dar indicação de prognóstico, assim embasando o 

posicionamento da atuação da equipe multiprofissional diante da patologia em suas 

dimensões.  

 O tratamento cirúrgico visa o tratamento local dos tumores sólidos, através de sua 

extração contendo tecidos sentinelas, para assim evitar a propagação regional. Na radioterapia 

tem-se o uso de feixes de irradiação ionizante dirigidos à célula neoplásica, originando a 

necrose deste compartimento orgânico. Já o tratamento quimioterápico ou clínico consiste no 

emprego de drogas antineoplásicas capazes de erradicar ou impedir o crescimento do câncer. 

(JÚNIOR, 2000).  

 Importante mencionar quando a patologia evolui ou se encontra em estágio avançado, 

em que os modelos de tratamento não apresentam mais eficácia terapêutica, o cuidado 

paliativo é utilizado com a intenção de manejar, controlar e reduzir sintomas e aspectos 

psicossociais relacionadas à doença, promovendo conforto e melhoria da qualidade de vida 

aos pacientes cuidados 



31 

2.2 CUIDADOS PALIATIVOS: BASE HISTÓRICA, CONCEITO E PRINCÍPIOS 

 

Do ponto de vista histórico, a procedência etimológica da palavra “paliativo” incide do 

verbo “palliare”, que significa manto ou capa (proteção), cujo verbo paliar pode assumir 

também vários significados, tais como: tornar menos duro, remediar, aliviar (FREITAS, 

2012).  

Segundo Associação Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP (2009) a filosofia 

paliativista teve início na antiguidade, com as primeiras significações do cuidar. Na idade 

média, durante as Cruzadas, era comum encontrar hospices (hospedarias) em monastérios, 

que acolhiam não somente os doentes e moribundos, mas também os famintos, mulheres em 

trabalho de parto, pobres, órfãos e leprosos, com a finalidade de proteger e aliviar o 

sofrimento. O relato mais antigo sobre as ações paliativas ocorreu no século V, quando 

Fabíola, discípula de São Jerônimo, no Hospício do Porto de Roma, cuidava de viajantes 

avindos da Ásia, da África e dos países do leste (MATSUMOTO, 2009). 

 Na Europa surgiram instituições de caridade durante o século XVII e construíram 

abrigos para acolhimento de órfãos, pobres e doentes. Tal prática se propagou e no século 

XIX tomaram características de hospital, com áreas destinadas ao cuidado de pacientes com 

tuberculose e câncer. Esse cuidado era algo empírico e direcionado para o cuidado espiritual e 

controle da dor (MACIEL, 2008).  

O marco da evolução dos cuidados paliativos ocorreu em 1967 com o movimento 

hospice, como uma proposta humanizada e reação à desumanização da medicina moderna. 

Neste ano, Cecily Saunders, o principal nome no que diz respeito aos cuidados paliativos, 

fundou St. Christopher Hospice, que foi o serviço pioneiro em oferecer cuidado ao paciente 

que incluía: controle de sintomas, alívio da dos e do sofrimento psicológico, sendo então, o 

primeiro hospício a adotar um modelo de assistência de cuidados paliativos (FREITAS, 

2012).  

Vale mencionar que Cecilly Saunders foi a primeira pessoa a escrever de forma 

moderna a forma de cuidar de uma pessoa ao fim da vida, com a finalidade de aliviar todo e 

qualquer sofrimento, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto ao paciente quanto para 

a sua família (CLARK, 1999).  

 O Comitê de Câncer da OMS, em 1982, originou um grupo para definição de políticas 

de controle da dor e cuidados do tipo hospice que seriam recomendadas mundialmente para 

pacientes com câncer. A OMS substituiu o termo hospice pela denominação cuidados 

paliativos devido à dificuldade de tradução adequada em alguns idiomas. A primeira definição 
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de cuidados paliativos foi publicada em 1986 pela OMS, porém revisada e substituída em 

2002, que é a definição atual, com o objetivo de ampliar o conceito e torna-lo aplicável a 

todas as doenças (MATSUMOTO, 2009; MACIEL, 2008).  

 No Brasil, iniciativas isoladas sobre a temática de forma experimental são encontradas 

desde 1970, porém o modelo de cuidados paliativos direcionados à pacientes fora de 

possibilidade terapêutica teve início na década de 80, sendo construído o primeiro em 1983 no 

Rio Grande do Sul. Ampliou-se para São Paulo (1986) e Santa Catarina (1989). Nos anos 90 

aparecem os primeiros serviços organizados, destacando o Prof. Marco Túlio de Assis 

Figueiredo, que abriu os primeiros cursos e atendimentos com filosofia paliativista na Escola 

Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM. Em 1998, o (INCA) implantou o Centro de Suporte 

Terapêutico Oncológico (Hospital Unidade IV), e passou a destacar cuidados paliativos como 

modelo de assistência e a formar recursos humanos nas áreas de medicina e de enfermagem 

para este fim. Em dezembro de 2002, o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – 

HSPE/SP iniciou os trabalhos em sua enfermaria de Cuidados Paliativos. Outro serviço 

pioneiro é do Hospital do Servidor Público Municipal, inaugurado em junho de 2004. O 

marco dessa modalidade ocorreu em 2005, com o surgimento da Associação Nacional dos 

Cuidados Paliativos, que foi responsável pela regularização profissional do paliativista 

brasileiro, estabelecerem critérios de qualidade para os serviços de Cuidados Paliativos e 

definições precisas do que é e o que não é cuidado paliativo (ANCP, 2009; FIRMINO, 2005).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), o CP é um conjunto de ações 

multiprofissionais que busca promover “qualidade de vida tanto para o paciente quanto para 

os seus familiares, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, por meio da 

prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor 

e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. Neste contexto, o tratamento 

contra o câncer não se esgota quando finaliza a perspectiva de cura do paciente, sendo 

redirecionamento o foco do cuidado para a paliação.  

A qualidade de vida, uma das premissas dos CP, é “a percepção do individuo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Refere-se em uma abrangência de 

situações relacionadas ao bem-estar social e psicológico, com satisfação das atividades 

sociais, saúde mental e emocional (OMS, 1997; FERREIRA; 2011). 

A definição, de acordo com Cicely Saunders, o CP é um conjunto de atos que permite 

a abordagem holística ao paciente fora de possibilidade de cura, feito por uma equipe 

interdisciplinar, combinando pesquisa, ensino e cuidado clínico para um efetivo controle de 
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sintomas e controle da dor, podendo ser essas ações realizadas em hospital ou em domicilio, 

propiciando suporte às famílias para os cuidados ao paciente durante o processo de 

adoecimento, morte e apoio à família pós-morte (INCA, 2008).  

Tal baseia-se em conhecimentos científicos inerentes de várias disciplinas e 

possibilidades de intervenção clínica de diversas áreas da ciência médica. O seu fundamento 

está fixados em princípios e não em protocolos (MATSUMOTO, 2009; MACIEL, 2008). 

Os princípios do CP são (MATSUMOTO, 2009): 

 Promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes; 

 Reafirmar a vida e vê a morte como um processo natural; 

 Não pretender antecipar e nem postergar a morte; 

 Integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado; 

 Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte; 

 Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-se 

amparados durante todo o processo da doença; 

 Ser iniciado o mais precocemente possível, junto a outras medidas de prolongamento 

de vida, como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações 

necessárias para melhor compreensão e manejo dos sintomas. 

 

De um modo geral, os cuidados visam à promoção de conforto e são voltados 

basicamente voltados para higiene, alimentação, curativos e cuidados com ostomias, atenção 

com analgesia (INCA, 2008). 

É de importância destacar que de acordo com o modelo de CP da OMS, as ações 

paliativas devem ter início desde o momento do diagnóstico e se desenvolvem de forma 

conjunta com as terapêuticas capazes de mudar a trajetória da doença. A paliação ganha 

destaque para o doente à medida que o tratamento em busca da cura perde sua efetividade. Na 

fase final da vida, os Cuidados Paliativos são imperiosos e perduram no período do luto, de 

forma individualizada (ANCP, 2009). 

Para Maciel
2
 (2009 apud Lynn, 2005) tal modalidade é indicada para qualquer doença 

ativa, progressiva e ameaçadora à vida em diversas fases de desenvolvimento.  

                                                           
2 MACIEL, Maria Goretti Sales. Definições e princípios. In: Conselho regional de medicina do estado de São 

Paulo. Cuidado paliativo. Coordenação Institucional de Reinaldo Ayer de Oliveira. 2008.  
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Neste contexto, a avaliação do paciente, além dos dados clínicos dá-se também em 

relação à sua capacidade funcional, atualmente denominada de performance status. No 

cuidado paliativo a escala utilizada é a de Karnofsky Performance status (KPS) e Zubrod, 

pois proporciona mensurar e realizar avaliação da progressão da doença e capacidade 

funcional diária do paciente a fim de determinar o prognóstico do paciente (UNIC, 2009).  

 

Quadro 1: Performance status – equivalência entre as classificações de Zubrod e Karnofsky. 

Escala de Zubrod Escala de Karnofsky 

Estádio Nível de atividade % Nível de atividade 

0 Normal 100 
Normal; sem queixas; sem evidência de 

doença; 

1 

Apresenta sintomas da 

doença, mas deambula e 

leva o seu dia normal. 

90 
Capaz de realizar as atividades normais; 

sinais e sintomas menos importantes; 

80 

 

Atividades normais com esforço; 

alguns sinais e sintomas.  

70 
Capaz de cuidar de si próprio; incapaz 

de executar as atividades normais; 

2 
Fora do leito mais de 

50% do tempo 

60 

Requer assistência ocasional, mas ainda 

é capaz de dar conta da maior parte de 

suas necessidades. 

50 
Requer assistência considerável e 

assistência médica frequente. 

3 

No leito mais de 50% do 

tempo, carente de 

cuidados mais 

intensivos. 

40 
Incapacidade física; requer cuidados e 

assistência médica especial. 

30 

Grave incapacidade física; indicação e 

hospitalização, apesar de o óbito não 

ser iminente. 

4 Preso ao leito. 

20 

Muito enfermo; necessidade de 

hospitalização e tratamento ativo de 

suporte. 

10 
Moribundo; processos letais evoluindo 

rapidamente. 

5 Óbito. 0 Óbito. 

Fonte: Performance status de Zubrod e Karnofsky (UNIC, 2009). 

 

Com a escala de Karnofsky será possível realizar a classificação dos pacientes 

envolvidos na pesquisa de acordo com o grau de suas incapacidades ou deficiências 
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funcionais, permitindo constatar o prognóstico dos pacientes de forma individual. Quanto 

menor a classificação que o paciente obtiver, pior sua expectativa de vida e de recuperação de 

enfermidades e retorno às atividades diárias.  

O tratamento de feridas é outro cuidado observado no CP e exige uma minuciosa 

compreensão e conhecimento por parte do núcleo enfermagem. Os pacientes com feridas 

neoplásicas podem ocorrer dentro de todas as configurações clínicas sendo, portanto, 

essencial que os clínicos tenham tais habilidades. Embora difícil emocionalmente e 

tecnicamente, esta área de tratamento das feridas exige um específico atendimento 

individualizado a fim de oferecer uma significativa melhoria na jornada paliativa do paciente. 

Assistência ao paciente em tempo útil e bem planejada pode permitir-lhes permanecer 

confortavelmente em casa durante a sua o curso de sua doença, com a mínima interrupção de 

suas vidas, deixando a sua dignidade intacta (FIRMINO, 2005; WOO; SIBBALD, 2010; 

HAYNES, 2008). 

Sendo assim, o enfermeiro, no âmbito do atendimento paliativo, exerce uma função 

fulcral, tendo uma abordagem generalizada e clinicamente especializada. Juntamente com a 

equipe multiprofissional desempenha atividades clinicas ao controle de sinais e sintomas e a 

comunicação, a fim de gerar ações dos vários profissionais em função do paciente, de sua 

família e também da instituição. Avaliação, identificação e gestão da dor, necessidades 

físicas, sociais, psicológicas, espirituais e culturais, bem como ações objetivas, de cunho 

pragmático, como a realização de curativos nas feridas neoplásicas (FIRMINO, 2009).  

Como citado anteriormente, uma das inúmeras práticas assistenciais que se executa no 

atendimento paliativo é o cuidado de portadores com feridas neoplásicas, que por sua vez, 

caracterizam um grande agravo e desafio à qualidade de vida e aspectos psicossociais dos 

pacientes.  

 

2.3 CONCEITUANDO AS FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 

2.3.1 ANATOMOFISIOLOGIA DA PELE 

 

A pele, tecido que reveste toda superfície corporal (exceto orifícios genitais e 

alimentares, olho e superfícies mucosas genitais) é considerado o maior órgão do corpo 

humano. No adulto pesa cerca de 4 kg, sendo responsável por 15% do peso corporal total, 

tendo como principais funções proteger o organismo contra lesões e microorganismos, 
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regulação da temperatura corporal, recepções de sensações corporais (dor, tato, etc), excreção 

e absorção de radiação ultravioleta (DANGELO; FATINNI, 2007). 

 Do ponto de vista histológico, a pele é composta por duas camadas: a epiderme (mais 

externa) e derme (intermediária) (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

 

Figura 2: Camadas da pele 

 

Fonte: Principais estruturas e camadas da pele (HUNTER; SAVIN; DAHL, 2002). 

 

A epiderme é um tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado, composta 

por ceratinócitos responsável pelo corpo e anexos da epiderme (pelos, unhas e glândulas), 

melanócitos, células de Langerhans e de Merkel e células dendríticas (SODRÉ; AZULAY; 

AZULAY, 2008).  

A camada basal, composta por células basófilas, repousa sobre a membrana basal 

responsável pela delimitação entre a epiderme e a derme. Conhecida também como camada 

germinativa, essa camada possui grande atividade mitótica, renovando a epiderme a cada 15 a 

30 dias. Logo após, formada por células cuboides, tem-se a camada espinhosa (Malphigi). A 

característica espinhosa se dá através dessas células que a compõem, de núcleo central e 

citoplasma com expansões curtas que contém tonofilamentos, mantendo-se unidas a outras 

células por meio dos desmossomos. Os tonofilamentos têm a função de manutenção da coesão 

entre as células da epiderme e resistência ao atrito (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Após as células deixarem a camada espinhosa em direção à superfície formarão a 

camada granulosa. Sua denominação vem dos grânulos de querato-hialina e grânulos 

lamelares que a compõem. Os grânulos de cerato-hialina são compostos por pró-filagrina, 
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filamentos de ceratina e loricrina, já os grânulos lamares são morfologicamente parecidos com 

os lipossomos, tendo em seu interior glicoproteínas, ácidos graxos, fosfolipídeos, 

glicosilceramidas e colesterol. Esses conteúdos são liberados dentro das células durante a 

transição da camada granulosa para a córnea. Vale mencionar que por conta das hidrolases, os 

lipídeos são transformados em ceramida (45%), colesterol (25%), ácidos graxos (15%), 

ésteres do colesterol, triglicerídeos, esfingosina livre e sulfato de colesterol. Em conjunto 

formarão uma bainha dupla sendo grande barreira lipídica à passagem de água e substâncias 

polares da epiderme (SODRÉ; AZULAY; AZULAY, 2008; BARBOSA, 2011).  

Sendo a mais superficial, a camada córnea é plena, cheia de queratina e formada por 

corneócios. Tais células são anucleadas e ricas em proteínas, prevenindo, juntamente com a 

matriz hidrofóbica, a perda de líquido pela pele, atuando contra como barreira contra 

penetração de substâncias externas nocivas, micro-organismos e proteção mecânica 

(BARBOSA, 2011).  

A derme é um tecido conjuntivo que une a epiderme ao tecido subcutâneo e tem a 

função de regular a morfogênese e diferenciação da epiderme, determinando sua espessura, 

formato, diferenciação e dos anexos. Essa camada é subdividida em duas camadas: papilar 

(superficial), que contém fibras de colágeno se inserindo na membrana basal e prende a derme 

à epiderme e os vasos sanguíneos contidos nesse local são responsáveis pela nutrição e 

oxigenação da epiderme. A reticular (profunda) contém fibras do sistema elástico, 

responsáveis pela elasticidade da pele. Além de vasos sanguíneos e linfáticos e dos nervos, 

tem-se folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas (SODRÉ; AZULAY; 

AZULAY, 2008; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Composto por tecido conjuntivo frouxo, a hipoderme se une de maneira pouco firme à 

derme e aos órgãos subjacentes, sendo responsável pelo deslizamento da pele sobre as outras 

estruturas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Segundo Cunha (2006) no momento em que há o comprometimento desses 

compartimentos por traumas, processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, distúrbios 

do metabolismo ou por defeito de formação, tem-se o desenvolvimento de feridas. A ferida é 

formada pelo rompimento da estrutura e do funcionamento anatômico normal da pele, 

resultante de um processo patológico que se iniciou interna ou externamente no(s) órgão(s) 

envolvido(s).  
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2.3.2 FISIOPATOLOGIA DAS FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 

O tratamento de feridas tem evoluído em grande dimensão, principalmente no que 

tange o cuidado global aos pacientes com doenças avançadas, dado a sua elevada taxa de 

prevalência e incidência no cenário clínico. Nos cuidados paliativos, o cuidado da ferida 

neoplásica é um ato desafiador para as diversas áreas da saúde. Relata-se que cerca de 5%-

10% dos indivíduos com câncer avançado apresentam essa afecção, que são comumente 

advindas de neoplasias cutâneas primárias ou metástases com predominância em pacientes de 

faixa etária entre 60-70 anos de idade. Entretanto, um estudo de série de casos sequencial 

prospectivo realizado em 2009 envolvendo uma população de 472 de pacientes em cuidados 

paliativos, constatou-se que (67) 14,5% da amostra apresentam feridas neoplásicas, o que 

mostra não há uma documentação adequada da incidência dessa lesão nos CP, o que dificulta 

a obtenção de dados estatísticos oficiais (LUND-NIELSEN et al., 2011; AGUIAR; SILVA, 

2012; ALEXANDER, 2009b; MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009).  

Para Politti et al (2002) e INCA (2009) as feridas neoplásicas são definidas como 

resultado da infiltração do câncer no epitélio, onde ocorre a quebra da integridade da 

epiderme levando à formação de uma ferida evolutivamente exofítica. Isso ocorre através da 

proliferação celular descontrolada, que é provocada pelo processo de oncogênese 

(neovascularização, invasão da membrana basal celular, migração e embolismo das células 

cancerosas, agregação em capilares, extravasamento e proliferação). Essa infiltração acontece 

predominantemente pela corrente linfática, sanguínea ou diretamente da lesão primária, 

podendo também ser acarretado na linha de sutura após cirurgia para retirada do câncer 

primário ou recorrente e processos de diagnósticos (SANTOS, 2007). 

Frente ao exposto, a metástase cutânea é frequentemente o primeiro sinal externo de 

doença metastática, especialmente em pacientes com melanomas (responsável por 40% de 

todas as metástases na pele), câncer de mama (62%), doenças malignas da mucosa da região 

da cabeça e pescoço (24%), virilha e genital (6%), região dorsal (3%) e outros (8%). Há 

exceção da úlcera de Morjolin, que é a rara transformação maligna de uma ferida crônica, na 

maioria das vezes, advindo de uma úlcera por pressão (SITUM; KOLIĆ, 2012; MAIDA; 

ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; DOWSETT, 2002; MEAUME; FROMANTIN; 

TEOT, 2013; GIBSON; GREEN, 2013).  

Como observado, as feridas neoplásicas podem estar presentes em diversos locais. 

Tumores mestastáticos de mama para a mama ou parede torácica são as ocorrências mais 
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comuns em mulheres (39% - 62%), enquanto feridas advindas de metástases de câncer 

primário de pulmão são mais frequentes em homens (ALEXANDER, 2009b).  

Vale mencionar que essas afecções estão comumente associadas à imprudência do 

paciente e a sua demora na procura de auxílio médico e/ou ao diagnóstico tardio e 

consequente atraso no tratamento da doença, já que seu acometimento ocorre 

predominantemente no estágio avançado, nos últimos seis meses de vida (MCDONALD; 

LESAGE, 2006; GOMES; CAMARGO, 2004; POLETTI et al, 2002). Estudos apontam que 

28,6% dos pacientes morrem no primeiro mês a seguir do diagnóstico, 66,23% vão a óbito 

nos primeiros seis meses e 75% falecem nos primeiros 12 meses após o diagnóstico de feridas 

neoplásicas (ALEXANDER, 2009).  

As feridas neoplásicas podem ser divididas em quatro classes principais, sendo elas: 

nodular endurecida, fungosas, úlceras malignas e zosteriforme (mista), o que depende do 

local, aspecto e formato dessas feridas. Neste contexto, existem na literatura inúmeras 

nomenclaturas que as denominam, sendo as mais comuns “feridas neoplásicas” ou “feridas 

tumorais”. No entanto, outros termos podem ser usados para discriminação em diversos 

protocolos: “feridas tumorais malignas cutâneas” (considera propriedades evolutivas e a 

localização da ferida), “feridas ulcerativas malignas” (quando são ulceradas com crateras 

rasas), “feridas vegetantes malignas ulceradas” (união do aspecto vegetativo e partes 

ulceradas), “feridas vegetantes malignas” (semelhantes à couve-flor) ou ainda “feridas 

neoplásicas vegetantes”. Essas descrições são conflitantes, tanto na literatura nacional, quanto 

internacional (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; AGUIAR; SILVA, 

2012, SANTOS, 2007). 

 

Tabela 2: Classificação do aspecto das feridas neoplásicas 

Feridas ulcerativas 

malignas 

Feridas vegetantes 

malignas 

Feridas vegetantes malignas 

ulceradas 

Quando estão ulceradas e 

formam crateras rasas. 

Quando são semelhantes à 

couve-flor. 

União do aspecto vegetativo e 

partes ulceradas. 

Fonte: Tabela de classificação quanto ao aspecto da ferida neoplásica (INCA, 2009). 

 

Por outro lado, tais lesões podem ser classificadas como fechadas ou abertas, sendo 

sua mensuração realizada em estágios que vão de um a quatro. As fechadas são sempre 

classificas em estágio um e as abertas em três estágios (2 a 4), feridas envolvendo derme e 

epiderme (estágio 2); feridas espessas que evolvem tecido subcutâneo (estágio 3) e feridas 
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invadindo profundas estruturas anatômicas, que apresenta dor e odor (estágio 4). O 

instrumento proposto para estadiamento classificatório de feridas malignas foi criado por duas 

enfermeiras, Haisfield – Wolfe e Baxendale Cox, em 1999, exemplificado a seguir (LEITE, 

2005; GOMES; CAMARGO, 2004).  

 

Tabela 3: Classificação do estadiamento das feridas neoplásicas 

Estádio 1 Pele íntegra. Tecido de coloração avermelhada e / ou violácea. Nódulo 

visível e delimitado. Encontra-se em estado assintomático. 

Estádio 1N Ferida fechada ou com abertura superficial por orifícios de drenagem de 

secreção límpida, amarelada ou de aspecto purulento. Tecido avermelhado 

ou violáceo, lesão seca ou úmida. Pode haver dor e prurido. Não apresenta 

odor e configura-se sem tuneilizações e/ou formação de crateras. 

Estádio 2 Ferida aberta, envolvendo derme e epiderme. Ulcerações superficiais 

podendo apresentar-se friáveis, sensíveis à manipulação, com secreção 

ausente (lesões secas) ou em pouca quantidade (lesões úmidas). Intenso 

processo inflamatório ao redor, em que o tecido exibe coloração vermelha 

e/ou violácea e o leito da ferida configura-se com áreas secas e úmidas. 

Pode haver dor e odor. Não formam tuneilizações, pois não ultrapassam o 

tecido subcutâneo. 

Estádio 3 Feridas que envolvem derme, epiderme e subcutâneo. Tem profundidade 

regular, mas com saliências e formação irregular. São friáveis com áreas de 

ulcerações e tecido necrótico, liquefeito ou sólido e aderido. Fétidas, 

secretivas, já com aspecto vegetativo, mas que não ultrapassam o 

subcutâneo. Podem apresentar lesões satélites em risco de ruptura iminente. 

Tecido de coloração avermelhada, violácea. O leito da lesão é 

predominantemente de coloração amarelada. 

Estádio 4 Feridas invadindo profundas estruturas anatômicas. Têm profundidade 

expressiva, por vezes não se visualiza seus limites. Têm secreção 

abundante, odor fétido e dor. Tecido ao redor exibe coloração avermelhada, 

violácea. O leito da lesão é predominantemente de coloração amarelada 

Fonte: Classificação quanto o estadiamento da ferida neoplásica (LEITE, 2005). 
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Delimitar o estadiamento é de extrema importância, pois além de possibilitar a equipe 

profissional conhecer em que fase a afecção se encontra, auxilia na elaboração de ações para o 

controle de sinais e sintomas. 

O reconhecimento das feridas malignas cutâneas pode ser feito devido a sua 

semelhança com infecções dérmicas por fungos e diagnosticadas através de avaliação 

histopatológica por meio de biópsia da lesão. No entanto, geralmente o diagnóstico é 

realizado clinicamente, através das características particulares da ferida, apresentar-se como 

nódulos endurecidos ou cratera ulcerativa, sendo única ou variadas que não cicatrizam. 

Apresentam colocação distinta, variando de rósea, vermelho, violeta ou marrom. 

Sangramento, exsudação abundante e presença de odor característico também são 

peculiaridades que facilitam sua constatação (POLETTI et al, 2002; SANTOS, 2007). 

Vale destacar que a cicatrização é pouco provável, já que esse evento está diretamente 

relacionado à involução da doença primária. Logo, o cuidado de tais feridas visa o controle e 

alívio dos sintomas. A dificuldade da evolução cicatricial está ligada a deficiência de 

contração tecidual, fator responsável por 80% do fechamento de feridas benignas. Esse fator, 

somada ao déficit nutricional, baixo suprimento de energia, aminoácidos e oxigênio, 

prejudicam a produção de fibroblasto e consequente contração tecidual (GOMES; JESUS, 

2013; PONTE; FERREIRA; COSTA, 2012; GOMES; CAMARGO; 2004, POLETTI et al, 

2002).  

A regressão da lesão só pode ocorrer quando há o controle da expansão tumoral, ou 

seja, erradicação total do câncer. Isso se dá através da radioterapia, quimioterapia, 

imunoterapia, cirurgia e hormonioterapia, utilizados em conjunto ou isoladamente, porém é de 

importância citar que nas lesões malignas a cura não é o objetivo central do tratamento 

(SANTOS, 2007).  

Como qualquer ferida, a causa subjacente tem de ser identificado qualquer tipo de 

tratamento em curso e que podem ter impacto no tipo de curativo e de mudança de 

frequências de troca, tais como a radioterapia. Uma avaliação detalhada da ferida de incluir: 

localização da lesão, tamanho, porcentagem de tecido desvitalizado, quantidade e tipo de 

exsudato, o estado da pele circundante, presença de odor a natureza e tipo de dor e os efeitos 

disso ao paciente (DOWSETT, 2002). 

A localização da ferida é importante em termos de imagem corporal do paciente e 

realização dos curativos. Pessoas com feridas em locais visíveis (face e cabeça) podem se 

isolar mais socialmente devido a visibilidade do problema. Já o acometimento em mama e 

genitália podem promover problemas na expressão sexual. Essas feridas são muitas vezes de 
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tamanho e forma irregulares, em áreas que torna dificultoso o ato de se vestir. A presença de 

exsudato em excesso pode indicar a presença de infecção e contribuir para o desenvolvimento 

de odor desagradável. Avaliação do odor deve ser considerada a partir do ponto de vista do 

paciente, já que, muitas vezes, os enfermeiros tornam-se insensíveis ao odor devido à 

constante prática de cuidar de pacientes com feridas crônicas. A condição da pele circundante 

é importante em termos de proteção contra a maceração, o que pode proporcionar o 

crescimento da lesão (DOWSETT, 2002).  

No âmbito do CP é essencial para a qualidade de cuidados a identificação das 

expectativas, os medos e as prioridades do paciente de forma a envolvê-la no tratamento da 

ferida. Desse modo, as metas do tratamento de feridas em CP devem perpassar desde o 

controle de sintomas à promoção do conforto. Os objetivos do tratamento de feridas são 

proporcionar o conforto, qualidade de vida, controle de sintomas e a promoção da confiança e 

manutenção da sensação de bem-estar durante o cuidado (GOMES; JESUS, 2013).  

É evidente o grande impacto que a ferida neoplásica e seus sintomas ocasionam na 

vida do paciente, não só pelas alterações significativas que provoca na autoimagem, mas 

também, no convívio social e realização das atividades de vida diárias. Muitas das vezes tais 

fatores estão associados a sentimentos de vergonha, estigma e inutilidade. Logo, os cuidados à 

pessoa com ferida maligna devem enfocar o controle de sintomas e a avaliação dos problemas 

psicossociais que surgem com a progressão da doença (ALEXANDER, 2009; GOMES; 

JESUS, 2013; POLLETTI et al, 2002). 

Um dos maiores problemas identificados no cenário clínico oncológico sobre feridas 

neoplásicas é a gestão dos sintomas. É afirmado que esta é a área como um desafio tanto para 

os pacientes, quanto para os cuidadores informais e profissionais de saúde. Os sintomas mais 

comuns presentes neste contexto são de mau odor, exsudato excessivo, dor, sangramento e 

prurido (GROCOTT, 2007; LO et al, 2008; PROBST et al, 2009). 

De acordo com Maida, Ennis, Kuziemsky, Trozzolo (2009), em um estudo 

prospectivo, notou-se que a dor (31,2%), odor (10,4%), exsudato (14,6%), sangramento 

(4,2%) e prurido (5,2%) estão associados às feridas neoplásicas. 

Como explicação de tais fenômenos, devido aos fatores de crescimento produzido 

pelas células tumorais, o câncer cresce e aumenta sua rede neovascular, provocando pressão 

sobre o tecido, levando a um desequilíbrio fisiológico que acarreta o sangramento da ferida. 

As grandes hemorragias são causadas por rupturas dos principais vasos e capilares situados no 

tumor e pela função diminuída das plaquetas. O prurido que se apresenta ao redor da lesão, se 

dá por conta da liberação de histamina, que ocorre através do processo inflamatório regional. 
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A dor é um complexo sintoma presente nesses pacientes, já que inclui o envolvimento direto 

do tumor, compreensão ou infiltração de nervo ou comprometimento de partes moles. Já o 

edema, exsudato e necrose estão presentes devido a deficiente perfusão celular. Outros fatores 

estão relacionados ao aumento de exsudato em lesões oncológicas, sendo elas: hiper-

permeabilidade do tumor ao fibrinogênio e plasma; liberação de fator de permeabilidade 

vascular e a contaminação da superfície do tumor por anaeróbios, resultando em grande 

quantidade de exsudato fibroso, através de ativação de proteases que degeneram o tecido 

necrótico levando a sua liquefação (LEITE, 2005; AGUIAR; SILVA, 2012; GOMES; 

CAMARGO, 2004; SANTOS, 2007). 

Desse modo, as feridas neoplásicas são caracterizadas pelo conjunto de sinais e 

sintomas que possuem, podendo aparecer em conjunto ou isoladamente (SANTOS, 2007). 

Naylor
3
 (2002 apud Ware, 1984) fornece um modelo conceitual que ilustra o potencial 

impacto de uma ferida neoplásica na qualidade de vida do paciente. O modelo é baseado em 

um esquema e explora as inter-relações entre os sintomas da ferida neoplásica, problemas e 

seus efeitos sobre diferentes aspectos de funcionamento em saúde. Este quadro se move para 

além do impacto imediato da doença para explorar seu efeito sobre o mais amplo ambiente 

psicossocial do paciente. O eixo central para o modelo é a doença em si, com o impacto 

inicial sobre a fisiologia do paciente. Por conseguinte, a zona central do modelo mostra os 

sintomas relacionados com a ferida e as interações entre estes diferentes sintomas. O efeito 

então se espalha para fora em círculos concêntricos ao funcionamento físico, funcionamento 

psicológico, a percepção geral de saúde, funcionamento e papel social. Tal modelo facilita 

identificar e visualizar as relações entre os diferentes aspectos das feridas neoplásicas e como 

estas impactam em outras áreas da saúde. A literatura sugere que os problemas psicossociais 

vividos por pacientes com feridas neoplásicas estão diretamente relacionados com os seus 

sintomas e este modelo é compatível com esses achados. Este modelo conceitual destaca as 

consequências de viver com essa afecção e constitui ferramenta base para avaliação do 

paciente. 

 

 

                                                           
3 NAYLOR, Wayne. Part 2: symptom self-assessment in the management of fungating wounds. 2002. World 

Wide Wonds. Disponível em: << http://www.worldwidewounds.com/2002/july/Naylor-Part2/Wound-

Assessment-Tool.html#ref1>>. Acessado em 01 de junho de 2014. 
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Figura 3: Modelo conceitual de feridas neoplásicas 

 

Fonte: Modelo conceitual de feridas neoplásicas (NAYLOR, 2002). 

 

Tais sintomas, derivadas da progressão do estado clínico da doença, são fatores 

determinantes na deterioração do conforto e qualidade de vida dos pacientes com câncer 

avançado conforme é demonstrado no modelo acima. Deste modo, a realização de estudos 

associando tais variáveis, principalmente odor, exsudato e o isolamento social são de extrema 

importância, pois abrem lacunas para a elaboração de intervenções efetivas e bem sucedidas 

ao controle desses eventos.  

 

2.4 O ODOR EM PACIENTES COM FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 

O odor é um sintoma de difícil controle e presença constante no cotidiano dos 

pacientes com ferida neoplásica, fato que tem gerado grande preocupação na prática clínica. 

Do ponto de vista epidemiológico, o odor está presente em cerca de 10,4% das feridas 

neoplásicas (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; GOMES; CAMARGO, 

2004).  
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Com o desenvolvimento fisiopatológico das feridas tumorais, observa-se a oclusão dos 

vasos sanguíneos e consequente hipóxia, originada pela pressão advinda do crescimento do 

estroma tumoral. Esse fato somado a ocorrência da contaminação por micro-organismos 

aeróbicos (por exemplo: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) e anaeróbicos 

bacteroides (Bacteroides fragilis, Prevotella spp, Fusobacterium nucleatum, Clostridium 

perfringens and anaerobicos cocci), há a formação, em seu sítio, de agregados de massa 

tumoral necrótica. O produto derivado do metabolismo desses micro-organismos são os 

ácidos graxos voláteis, como ácido acético, propiónico, butírico, isobutírico e caproico, além 

dos gases de enxofre, putrescina e cadaverina, que são eliminados pela interação de bactérias 

aeróbicas e anaeróbicas, responsáveis pelo odor fétido e característico às feridas neoplásicas 

(WOO, SIBBALD, 2010; DRAPER, 2005; POLETTI et al, 2002; INCA, 2009; LEITE, 

2005).  

Entretanto, confrontando esses achados, um estudo recente aponta que das substâncias 

voláteis emitidas pelas feridas neoplásicas, o dimetil trissulfureto (DMTS) é considerado o 

agente causal do odor ofensivo e característico nessas afecções. Isso fornece uma base para a 

elaboração e desenvolvimento de produtos para o combate desse sintoma (GROCOTT; 

GETHIN; PROBST, 2013). 

Lund-Nielsen et al (2011), em um estudo clínico, prospectivo, randomizado, ressaltam 

que cerca de 42% das feridas neoplásicas apresentam bactérias do gênero Staphylococcus, 

bactérias entéricas em 34%, anaeróbicas em 16%, Pseudomonas em 10% e Streptococcus 

hemolíticos em 6%, no total sendo achados 25 diferentes espécies de bactérias, que são 

responsáveis pelo odor produzido.  

A presença e gravidade de mau cheiro é uma questão subjetiva que pode depender de 

muitas variáveis, tais como a capacidade do paciente para perceber o odor, que pode diminuir 

com a idade, e da percepção do odor pelos enfermeiros e cuidadores. Para fins de registro e 

documentação, autores sugerem a utilização de ferramentas para a avaliação do mau cheiro. 

Em prática, as opiniões subjetivas de pacientes e cuidadores são os melhores indicadores para 

orientar as ações de enfermagem (DRAPER, 2005). 

Com isso, para que haja o direcionamento adequado do cuidado, é de extrema 

importância à realização de uma minuciosa e correta avaliação clínica. No que tange essa 

temática, a escala de odor permite a classificação e identificação do grau desse sintoma 

presente na ferida neoplásica, que se subdivide em 4 graus. 
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Quadro 2: Escada para classificação do grau de odor. 

Odor grau 0 Odor grau I Odor grau II Odor grau III 

Sem odor Sentido ao abrir o 

curativo. 

Sentido ao se 

aproximar do 

paciente, sem abrir o 

curativo. 

Sentido no ambiente, 

sem abrir o curativo. É 

caracteristicamente forte 

e/ou nauseante. 

Fonte: Classificação do odor - adaptado (INCA, 2009; SALTZ; JUVER, 2009).  

 

No contexto fisiológico, o odor desagradável é detectado pelos receptores olfativos 

situados atrás da parte superior do nariz e processados nos bulbos olfativos localizadas no 

cérebro e nos sistemas neurais límbicos e hipotalâmicos que responsáveis pelo 

comportamento motivacional e emocional do indivíduo. Esse fator pode gerar aos pacientes 

engasgos involuntários desencadeados pelo reflexo do vômito, diminuindo a sensação de 

sabor e apetite, afetando assim, o estado nutricional. Logo, os efeitos do odor podem ter um 

impacto devastador sobre a vida do paciente, levando ao estresse nutricional, psicológico e 

isolamento social (DRAPER, 2005).  

Esse sintoma caracteriza-se por ser um determinante que agrava a qualidade de vida e 

o estado patológico do paciente, pois além de conferir mau cheiro ao paciente e as pessoas 

com quem se relaciona, acrescenta angústia no avanço da doença, produzindo agravamento da 

sensação de amparo, humilhação, constrangimento, isolamento social e familiar. Vale 

destacar que o odor pode também ocasionar náuseas e vômitos, o que culmina no 

agravamento do estado nutricional do paciente. Alguns pacientes descrevem o odor como 

similar ao de “peixe podre” e “carne estragada”, o que ressalta a importância da influência 

desse sintoma na vida do paciente (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; 

GOMES; CAMARGO, 2004; AGUIAR; SILVA, 2012; PONTE; FERREIRA; COSTA, 

2012). 

Para salientar a significância do odor na interferência da saúde física, psicológica e 

social do paciente, Alexander (2010) destaca que lidar com a ferida neoplásica é uma difícil 

experiência, com a maior parte do sofrimento causado pelo odor. É de extrema importância a 

atenção multiprofissional, pois a ação holística pode acarretar melhoria da autoestima e da 

qualidade de vida do paciente ao fim da vida, uma vez que este sintoma está intimamente 

ligado ao isolamento social (PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013). 

De acordo com Santos (2007) os sintomas transmitidos pela ferida neoplásica, sendo 

elas o odor, aparência da lesão, quantidade excessiva de exsudato produzido, dor e 
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sangramento são fatores que conferem aos pacientes sentimentos de antecipação da morte e 

isolamento social. 

Nesse contexto, a fim de enfatizar tal problemática, para Probst, Arber e Faithfull 

(2013) há uma grande dificuldade em controlar os sintomas relacionados à ferida, em 

destaque o exsudato e o odor, sendo na maioria das vezes, imprevisíveis e incontroláveis. Um 

dos principais fatores que as mulheres relatam é a dificuldade de gerir os sintomas, em 

destaque o mau cheiro. O odor se caracteriza como um perpétuo problema para essas 

mulheres, criando um limite em torno da paciente, repelindo os outros a sua volta para longe. 

A consequência dessa dificuldade resulta no fato das mulheres preferirem ficar em casa se 

sentindo isolada e marginalizada pela sociedade. 

Os altos níveis de exsudato e mau cheiro corroboram para a necessidade de realização 

de curativos volumosos, levando o paciente usar um tamanho maior de roupas. As mudanças 

frequentes de curativo são um lembrete constante do estado terminal da doença. Esse sintoma 

também faz com que o paciente se isole de sua família e amigos não desejando sair de casa 

devido ao mau cheiro e medo de sujar as roupa (HARRISON, 2013). 

Além das interferências descritas anteriormente, os odores fortes e desagradáveis 

podem ocasionar engasgos involuntários, provocando o reflexo do vômito, diminuição do 

apetite e do gosto, o que compromete o estado nutricional do paciente, que é significativo para 

o estado clínico o qual se encontra (GOZZO et al, 2014). 

Nos dias atuais, o cuidado dessas feridas ainda não está bem definido. Tendo em vista 

a escassa elaboração de pesquisas, onde grande parte das informações sobre a temática parece 

ser empírica, pois o profissional de saúde baseia o seu uso em experimentos prévios e 

tentativas de certo ou errado (empirismo). O aumento do número de casos de câncer e 

consequente aumento da incidência de feridas tumorais faz pertinente selecionar o melhor 

material a ser utilizado em curativos tumorais para redução dos sintomas. O objetivo desse 

cuidado, como descrito anteriormente, não é a cicatrização, mas alcançar o controle da 

secreção, odor, sangramento, dor e prurido através de um curativo confortável, funcional e 

estético. O controle do odor e da secreção requer limpeza criteriosa e cuidadosa, com o uso de 

soluções antissépticas (GOMES; CAMARGO, 2004; AGUIAR; SILVA, 2012; FIRMINO, 

2005). 

Portanto, os enfermeiros, que comumente realizam esses curativos, precisam conhecer 

de forma ampla os produtos destinados a essa finalidade, para então, poder escolher com 

propriedade, a que melhor se enquadram as características da ferida apresentada pelo 
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paciente, levando também em consideração a realidade econômica dele e da instituição em 

que estiver inserido (GOMES; CAMARGO, 2004). 

  

2.5 O EXSUDATO EM PACIENTES COM FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 

O exsudato é outro sintoma que está fortemente relacionado às lesões oncológicas, o 

qual agride cerca de 14,6% dos pacientes com essa afecção. Caracteriza-se por ser de difícil 

controle, sendo um grande desafio para o paciente, cuidadores e profissionais (MAIDA; 

ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013). 

Sua causa pode ser promovida pela inflamação que pode estar associada à infecção. 

Ocorre através da vasodilatação e aumento da permeabilidade dos capilares que permitem a 

passagem de fluido celular. Constitui-se por ser um material fluido, composto por células que 

escapam de um vaso sanguíneo e se depositam nos tecidos ou nas superfícies teciduais. O 

material é caracterizado por um alto conteúdo de proteínas, células e materiais sólidos 

derivados das células. Os exsudatos das reações inflamatórias variam no conteúdo de líquido, 

proteínas plasmáticas e células. A natureza exata do exsudato é amplamente ditada pela 

gravidade da reação e sua causa específica (WOO; SIBBALD, 2010; CAMPOS; MORE; 

ARRUDA, 2007).  

Logo, seu desenvolvimento na ferida neoplásica se dá através da hiperpermeabilidade 

do tumor ao fibrinogênio e plasma, liberação de fator de permeabilidade vascular e a 

contaminação da superfície do tumor por bactérias anaeróbias, resultando em grande 

quantidade de exsudato fibroso, através de ativação de proteases que degeneram o tecido 

necrótico levando a sua liquefação (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; 

GOZZO, 2014).  

De acordo com Alexander (2009a) o exsudato se assemelha ao plasma sanguíneo que 

compreende água, eletrólitos, nutrientes, mediadores inflamatórios, leucócitos, fatores de 

crescimento, enzimas e produtos residuais. Existem diferenças importantes entre o exsudato 

de feridas agudas e de feridas que não cicatrizam, ou seja, crônicas. Esse último contém 

menos os fatores de crescimento e o aumento dos níveis de enzimas proteolíticas e outras 

substâncias cáusticas que são capazes de degradar o tecido a volta da ferida e aumentar o 

tamanho da ferida. 

A coloração do exsudato depende do tipo de exsudato e pode ser característica do 

pigmento específico de algumas bactérias. Existem diversas colorações, sendo as mais 

frequentes as esbranquiçadas, as amareladas, as avermelhadas, as esverdeadas e as 
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achocolatadas. Há também vários tipos de exsudato, sendo eles: seroso, sanguinolento, 

purulento e fibroso (CAMPOS; MORE; ARRUDA, 2007).  

O exsudato seroso é constituído por uma extensa liberação de líquido, com baixo 

conteúdo proteico, que dependendo do local da agressão origina-se de soro sanguíneo ou das 

secreções serosas das células mesoteliais. Presente na fase inflamatória é observado 

precocemente nas fases de desenvolvimento da maioria das reações inflamatórias agudas, 

encontrada nos estágios da infecção bacteriana. O exsudato sanguinolento é originado através 

de lesões com ruptura de vasos ou de hemácias. Não é um tipo diferente de exsudação, é 

quase sempre, um exsudato fibrinoso ou supurativo acompanhado pelo extravasamento de 

grande quantidade de hemácias. “O exsudato purulento é um líquido composto por células e 

proteínas, produzida por um processo inflamatório asséptico ou séptico. Alguns 

microrganismos (estafilococos, pneumococos, meningococos, gonococos, coliformes e 

algumas amostras não hemolíticas dos estreptococos) produzem de forma característica, 

supuração local e por isso são chamados de bactérias piogênicas (produtoras de pus)”. 

Exsudato fibrinoso é o extravasamento de grande quantidade de proteínas plasmáticas, 

incluindo o fibrinogênio, e a participação de grandes massas de fibrina (CAMPOS; MORE; 

ARRUDA, 2007).  

 World Union of Wound Healing Societies (2007) ressalta a possibilidade de realizar 

relação entre o aspecto do exsudato e sua composição, proporcionando a fácil identificação do 

tipo de drenagem presente na ferida, como pode ser observado na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Relação entre a característica e o tipo de drenagem existente na ferida.  

SIGNIFICADO DA COLORAÇÃO DE EXSUDATO 

TIPO CARACTERÍSTICA POSSÍVEL CAUSA 

Seroso Clara e âmbar 

Exsudato seroso, muitas vezes 

considerado “normal”, mas pode estar 

associada com um sinal de infecção. 

Algumas bactérias ocasionam fibrinólise, 

que degradam coágulos de fibrina ou 

plasma coagulado. Algumas cepas de 

Staphylococcus aureus, grupo 

estreptococos β-hemolítico e bacteroides 

fragilis, produzem fibrinolise. 

Pseudomonas aeruginosa, produz uma 

enzima não específica que degrada a 

fibrina. 
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Fibrinosa Leitoso ou cremoso 

Pode indicar a presença de cadeias de 

fibrina (exsudato fibrinoso – uma 

resposta de inflamação) ou infecção 

(exsudato contendo as células brancas do 

sangue e bactérias); 

Serossanguinolento 

 
Rosa ou vermelho 

Devido à presença de glóbulos 

vermelhos e indicando dano capilar; 

Sanguinolento Vermelho Rompimento de vasos sanguíneos; 

Purulento Amarelo, cinza ou verde 
Indicativa de infecção por micro-

organismos piogênicos; 

Seropurulento Amarelo ou castanho 

Pode ser devido à presença de esfacelo 

enrolado ou material a partir de uma 

fístula entérica, urinária e infecção; 

------------------- Cinza ou azul 
Pode estar relacionada com o uso de 

curativos contendo prata; 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor sobre aspectos de identificação do exsudato (WUWHS, 

2007; WHITE, 2006). 

 

No âmbito das feridas neoplásicas, o descontrole sobre a quantidade de exsudação é 

destacado como uma condição constantemente presente, apresentando grande impacto na 

qualidade de vida do paciente (GIBSON; GREEN, 2013).  

De acordo com Grocott (2000) o exsudato é observado como principal problema entre 

os pacientes portadores de feridas neoplásicas, pois ocasiona irritação e maceração da pele 

circundante à ferida. A quantidade excessiva faz com que haja a saturação do curativo 

levando ao extravasamento de exsudato sujando as roupas do paciente, o que ocasiona a 

necessidade troca de roupas recorrentes. Isso acarreta constrangimentos no estilo de vida, em 

termos de trocas de curativos e roupa adicional. Esses eventos corroboram para que alguns 

pacientes limitem suas atividades diárias se isolando socialmente. 

O fato do exsudato frequentemente vazar nas vestimentas e roupas de cama não é 

apenas constrangedor e doloroso para o paciente, mas também aumenta significativamente a 

carga de trabalho do cuidador. Pacientes resumem suas vidas apenas em troca de curativos, 

vazamento de exsudato, sujidade e lavandaria. Relatou-se em um caso, o vazamento do 

exsudato foi tão constrangedor que o paciente se manteve imóvel por longos períodos para 

evitar movimentar o curativo e, assim, permitindo que o exsudato parasse de escapar. Esse 

caso ressalta que tal não só reduz a qualidade de vida, mas também aumenta o risco do 

paciente desenvolver úlcera por pressão (ALEXANDER, 2009a). 

Nesses casos, o isolamento social é identificado pelo fato dos pacientes optarem por 

permanecerem em seus lares a fim de evitar comentários negativos que danifiquem sua 
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identidade, inviabilizando o seu convívio social (PROBST, ARBER, FAITHFULL, 2013). 

Isso revela a real importância que o sintoma atribui à qualidade de vida dos pacientes 

portadores de feridas neoplásicas. 

Para Agra e colaboradores (2013) é extremamente relevante a gestão do exsudato, uma 

vez que auxilia na diminuição do odor, proteção da pele sadia perilesional, aumento do 

conforto do paciente e a melhora de sua qualidade de vida. 

  Nesse contexto, instrumentos e escalas podem ser meios para auxiliar uma mensuração 

adequada da quantidade de exsudato. Em úlceras por pressão, a Úlcera de Pressão Scale for 

Healing (PUSH) caracteriza a úlcera em relação à área de superfície, exsudado e tipo de 

tecido. Através dessa escala é possível realizar um registo do subtotal de cada uma dessas 

características (tamanho da lesão, quantidade de exsudato e quantidade de tecido). Após a 

soma dos subtotais obtém-se a pontuação total, onde a comparação das pontuações totais 

calculadas durante um período dá uma indicação do melhoramento ou deterioração da 

cicatrização da úlcera de pressão, ou seja, controle preciso do estadiamento e cura. O item que 

avalia o exsudato da úlcera permite avaliar a quantidade drenagem presente após a remoção 

do curativo e antes de aplicação de qualquer agente tópico na úlcera. É possível quantificar o 

exsudado (drenagem) como nenhum, escasso, moderado ou abundante (SILVEIRA et al., 

2013). Tal instrumento, ao ser adaptado, pode ser utilizado para a mensuração da quantidade 

de exsudato no âmbito das feridas neoplásicas. 

 

Quadro 3: Escala PUSH para mensuração de quantidade de exsudato em feridas 

QUANTIDADE 

DE 

EXSUDATO 

0 1 2 3 
T

O
T

A
L

 

NENHUM ESCASSO MODERADO ABUNDANTE 

Fonte: Pressure Ulcer Scale for Healing - PUSH – adaptado (NPAUP, 2007). 

  

 A ferramenta PUSH define a drenagem de exsudato após a remoção do curativo e 

antes de se aplicar quaisquer agentes tópicos, caracterizados com escala que vai de nenhuma 

(cobre 0% do leito da ferida), leve (cobre menos do que 25% da superfície da ferida), 

moderada (cobre entre 50-75%) e abundante (cobre 75-100%) (CHRISMAN, 2010).  

 Vale mencionar que há na literatura o sistema TELER (Treatment Evaluation by 

A Le Roux's Method), que é um instrumento utilizado na área oncológica que viabiliza a 

mensuração de vários aspectos ligados à ferida neoplásica. Dentre as metas estão o 

tratamento, registros de resultados a nível individual e em grupo, como também a mensuração 
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do odor e exsudato. Nesse contexto, a proposta desse sistema em relação ao exsudato é avaliar 

a quantidade de vazamento pelo curativo em um período de 24 horas, estando em consonância 

com a ideia proposta neste estudo, já que o fenômeno de isolamento do paciente está ligada 

diretamente a quantidade de exsudato extravasado (GROCOTT, 2001). 

 A umidade excessiva da ferida além de criar um ambiente ideal para a proliferação de 

bactérias é contraindicado em feridas incuráveis. Para a contenção e remoção do excesso de 

exsudato na ferida neoplásica podem ser realizados através curativos absorvíveis a base de 

espumas e alginatos (WOO; SIBBALD, 2010).  

 Nesse contexto, a realização de curativos efetivos, estéticos e confortáveis aplicadas 

nessas afecções nos ambientes de cuidados paliativos, bem como, o controle de exsudato 

compõem um grande desafio para a enfermagem moderna. Além disso, o conjunto de tal 

sintoma é um dos fatores que acometem o isolamento social e familiar, resultando na 

deterioração da qualidade de vida do paciente (FIRMINO, 2005).  

 

2.6 O ISOLAMENTO SOCIAL DE PACIENTES COM FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 

O câncer é uma patologia que afeta a vida do paciente tanto no aspecto biológico, 

como psicológico e social. No contexto transdisciplinar, admite-se que, o paciente pode 

enfrentar grandes dificuldades durante as diversas etapas de sua doença, sendo as mais 

observadas a alteração da rotina diária em virtude do tratamento, maior dependência de 

cuidados de terceiros, mudança de hábitos, alteração da imagem corporal e isolamento social 

(IS). Essa condição pode culminar em sofrimento psicológico, destacado através de 

depressão, ansiedade, desesperança, medo e insatisfação com a imagem corporal 

(SANTANA; ZANIN; MANIGLIA, 2008; FIRMINO 2005). 

O IS é um importante problema na sociedade que afeta indivíduos de várias faixas 

etárias, caracterizado como um grande fator prejudicial à saúde. Define-se como a falta de 

interação, contato ou comunicação social, sendo identificado pelo distanciamento psicológico, 

social ou físico (ou todos) do paciente de sua rede de relacionamento. Portanto, essa condição 

pode ser vivenciada através da separação física, social ou mecanismos psicológicos. Esse 

diagnóstico é retratado como tipicamente acompanhado por sentimentos relacionados à perda 

ou marginalidade. Solidão e separação também podem ser uma parte do conceito de IS na 

medida em que é um distanciamento a partir de uma rede, sendo frequentemente iniciado 

voluntariamente pelo isolado (BIORDI; NICHOLSON, 2013).  
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Nos dias de hoje, observa-se associação entre ligações sociais e a ocorrência de 

determinados desfechos em saúde. Nesse caso, ressalta-se que é constatado que indivíduos 

mais isolados socialmente apresentam o risco cerca de duas vezes maior de morrer do que 

aqueles que mantêm vínculos fortes com amigos, parentes ou grupos. Ou seja, o maior apoio 

social está diretamente ligado a menor mortalidade geral, independente da condição de saúde 

(BERKMAN; SYME, 1979; GRIEP, 2003).  

Segundo Griep (2003) estudos apontam que os pacientes mais acometidos com o IS 

são os portadores de doenças crônicas, destacando dentre elas o câncer. Logo, como no caso 

da mortalidade geral, o melhor prognóstico patológico e a maior sobrevida dos pacientes 

nessa conjuntura estão associados a níveis de apoio social satisfatório.  

Nesse contexto, quando se disserta sobre o IS, é fulcral lembrar que os conceitos de 

rede social e apoio social que compõem a interação são distintos, embora relacionados entre 

si. A rede social é definida como o grupo de pessoas no qual o indivíduo tem algum vínculo, 

incluindo os relacionamentos mais próximos (família e amigos íntimos) e relacionamentos 

formais (outros grupos). Esse conceito compreende: número de pessoas com quem se mantém 

contato social (parentes e amigos íntimos); a frequência dessas interações; a condição de ter 

ou não um(a) companheiro(a); a composição da família e a participação de atividades sociais 

em grupo (associação, religião, voluntariado). Por outro lado, o apoio social diz respeito ao 

aspecto funcional ou qualitativo da rede social, referindo-se a ter alguém com quem contar 

para receber, por exemplo, auxílio material, emocional ou afetivo, percebendo-se valorizado 

no grupo de que faz parte (SANTANA; ZANIN; MANIGLIA, 2008; ANTUNES; 

FONTAINE, 2005).  

No âmbito dos CP observa-se que uma parcela dos pacientes que apresentam o IS 

possuem feridas neoplásicas, sendo então proporcionado por vários sintomas de difícil 

controle. Os impactos negativos de tais lesões são numerosos e geralmente incluem aspectos 

físicos, psicológicos e sociais. A literatura sobre o assunto se mostra extremamente escassa, 

porém quando explorada, sintomas como o odor, vazamento de exsudato, dor, edema e 

sangramento são relatados por esses pacientes. Os problemas emocionais são muitas das vezes 

experimentados e relacionados com o medo e ansiedade sobre o vazamento de exsudato e o 

mau cheio, podendo então ocasionar o IS, dificuldades de relações com familiares e 

consequentemente déficit apoio social (LO et al.,2008; PROBST; ARBER; TROJAN; 

FAITHFULL, 2012).  

Para Lund-Nielsen e colaboradores (2011), LO et al.,(2008), Grocott (2000), Maida et 

al., (2009) e Aguiar e Silva (2012) o exsudato e odor são os principais sintomas que emergem 
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como problemas aos pacientes com feridas neoplásicas. A quantidade excessiva de exsudato 

faz com que haja a saturação do curativo levando ao extravasamento de exsudato. Isso suja as 

roupas do paciente ocasionando a necessidade de troca recorrentes de roupas. Tais fatos 

acarretam constrangimentos no estilo de vida, em termos de trocas de curativos e roupa 

adicional. Esses eventos corroboram para que os pacientes limitem suas atividades diárias se 

isolando socialmente. O exsudato frequentemente vaza nas vestimentas e roupas de cama, fato 

que não é apenas constrangedor e doloroso para o paciente, mas também aumenta 

significativamente a carga de trabalho do cuidador. Já o odor agrava a qualidade de vida e o 

estado patológico do paciente, pois além de conferir mau cheiro ao paciente e as pessoas com 

quem se relaciona, acrescenta angústia no avanço da doença, produzindo agravamento da 

sensação de amparo, humilhação, constrangimento, IS e familiar.  

Vale mencionar ainda que de todos os sintomas associados às feridas neoplásicas, o 

odor é descrito como um dos maiores causadores de estresse no paciente, seus cuidadores e 

familiares, sendo um dos mais difíceis sintomas a ser controlado. Seu acometimento além de 

representar grande estresse ao paciente possui um efeito destrutivo na qualidade de vida do 

portador. Essas afecções são conhecidas também por poder produzir grande quantidade de 

exsudato, chegando a alguns momentos a atingir um litro por dia. Tal sintoma também é pivô 

de grande impacto na qualidade de vida do paciente, já que o constante vazamento e as trocas 

recorrentes de roupas conferem um grande obstáculo à inserção social do paciente 

(ALEXANDER, 2009b; GROCOTT, 2000).  

Segundo o estudo fenomenológico de Probst e colaboradores (2013) desenvolvido 

com nove pacientes com feridas neoplásicas em mama, revelou que a lesão e os sintomas 

oferecem grande constrangimento aos indivíduos, bem como a visibilidade da progressão da 

doença e da perda do controle sobre o corpo, que acabam afetando seriamente a vida 

cotidiana. A dificuldade no ato de se vestir, realizar atividades diárias, o grande tempo 

disponibilizado à realização de curativos e a preocupação do vazamento de odor, exsudato e 

sangramento pela ferida se caracterizaram por serem fatores extremamente estressantes, que 

em conjunto, afetam o comportamento social, emergindo sentimento de marginalização, e 

consequentemente influência no bem-estar do paciente.  

Desse modo, a visualização da lesão faz também com que o paciente crie um estigma 

acerca da sua evolução patológica, da situação e do significado existencial da natureza 

terminal da doença, devido ao crescimento acelerado que a ferida apresenta. Essa evolução 

afeta a imagem corporal, prejudicando o senso de si mesmo e de sua identidade como pessoa 

(PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013).  
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A alteração da imagem corporal advindo da ferida e seus sintomas, bem como o 

impacto do tratamento em termos de curativos e a sensação de falha na apresentação pessoal, 

resultam na sua busca constante de pretextos de situações sociais. Existe a necessidade de 

uma rede de apoio social para permitir sucesso adaptação imagem corporal alterada. Para 

muitos pacientes, o fato do baixo conhecimento sobre a lesão por parte da rede de base social 

desencadeia uma redução do apoio social, resultando em sentimentos de exclusão social e 

isolamento (PRICE, 1995; PIGGIN; JONES, 2007).  

Além disso, as influências sociais nesse contexto vão ao encontro dos sintomas que, 

em geral, são imprevisíveis e destacados como principais fatores que ocasionam sentimento 

de vergonha. O odor é um evento que reduz a socialização do paciente, principalmente em 

termos de relação com família e amigos. Seu acometimento gera grande constrangimento, o 

que o leva a evitar contatos e trocas com o mundo exterior e limitar as atividades diárias. A 

conscientização constante da lesão e do estado saúde também é promovida pelo mau cheiro, 

em que sob a ótica do paciente, o corpo se resume em um pedaço de carne em decomposição, 

o que se mostra como forte estigma que contribui para que os pacientes optem por se isolar 

socialmente (PIGGIN; JONES, 2007; PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013; LUND-

NIELSEN; MÜLLER; ADAMSEN, 2004).  

O vazamento de exsudato causa muitos problemas para os pacientes. As 

consequências desse evento e da perda dos limites físicos da pele ocorre devido a realização 

curativos que não são capazes de conter efetivamente o exsudato gerando frequentes 

mudanças de roupas, o que aumenta a quantidade de tempo destinado a lavagem de roupas e 

estratégias para a contenção. Esse evento faz com que os pacientes se refugiem em casa, onde 

se sentem seguras de comentários e negativos e análise que danificam a identidade. A 

necessidade da realização de inúmeras trocas de curativos devido aos frequentes vazamentos 

de exsudato durante o dia são extremamente estressantes para o paciente, pois, geralmente 

dispende grande tempo para a sua execução, o que reduz significativamente sua socialização 

(PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013).  

A importância do apoio sustentado através relações, em termos de família, amigos e 

profissionais de saúde, destaca-se como uma faceta consistente na experiência de lidar com 

câncer e a experiência de lidar com uma ferida crônica. No entanto, há pouco escrito 

especificamente sobre a experiência vivida do efeito de um ferida ou câncer em 

relacionamentos, que se distingue do consequente efeito sobre isolamento social (PIGGIN; 

JONES, 2007). 



56 

O apoio social se demonstra como um fator importante. Estudos apontam que 

indivíduos que passam por situações psicossociais estressantes e que simultaneamente 

recebem mais apoio, estão mais protegidos dos efeitos nocivos da doença comparados aos que 

possuem IS. A certeza de estar apoiado materialmente ou emocionalmente evita que o 

paciente considere uma situação como estressante, atuando principalmente como uma área de 

resistência entre o indivíduo e as situações difíceis da vida. Refere-se ainda que o estresse 

esteja amplamente associado ao aparecimento de doenças, bem como o comprometimento do 

organismo, uma vez que tal causa influência significativa no sistema imunológico, atuando 

em vários pontos do sistema celular e humoral (GRIEP, 2003). 

 

 

Para Thiengo et al., (2011) o apoio social contribui para a sensação de 

coerência da vida e o seu controle sobre a mesma e traz benefícios não só para que 

recebe na forma de informação ou auxílio, mas também para quem oferece. O 

contato social é um fator importante para o equilíbrio de doenças, já que a adaptação 

ao meio e ao ambiente pode diminuir a suscetibilidade tanto às doenças físicas 

quanto as doenças mentais. Pessoas que não recebem apoio do meio social e estão 

em uma situação estressante são mais suscetíveis a terem problemas de saúde 

relacionados ao estresse.  

 

Frente ao exposto, para o paciente com câncer avançado com de feridas neoplásicas, o 

fato de apresentar IS se caracteriza por ser um fator extremamente nocivo, uma vez que 

devido sua condição patológica culminar no sistema de defesa deprimido e o IS ser um fator 

que deteriora ainda mais esse sistema, ambos em sua conjuntura podem ser um fator que 

proporciona a morte prematura do paciente.  

De acordo com O’Brien (2012) para haver o manejo adequado das feridas neoplásicas, 

o odor e o exsudato devem ser considerados, enquanto ao mesmo tempo focando no 

gerenciamento do desconforto e isolamento resultante dessas condições, devendo o conforto e 

a qualidade de vida do paciente ser, nesta etapa, priorizados. O acesso ao cuidado 

especializado, curativos modernos e redução dos angustiantes sintomas, permitem ao paciente 

mais conforto, menos angustia e redução do estigma e do IS devido à administração adequada 

desse sintoma (PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013). 

Os enfermeiros são diagnosticadores, e nesse caso, o IS é um diagnóstico de 

enfermagem respaldado pela North American Nursing Diagnosis Association’s (NANDA), 

que proporciona ao enfermeiro autonomia de identifica-lo e diagnostica-lo de acordo com as 

características, definições e classificações presentes no indivíduo (CARPENITO-MOYET, 

2006). Na definição NANDA atual, basta apenas uma das principais características estarem 
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presentes para considerar o diagnóstico. Relacionadas ao IS são consideradas vários fatores, 

por exemplo, doenças, situações sociais, ou sequelas secundárias a fatores sociais ou 

ambientes (BIORDI; NICHOLSON, 2013). Destaca-se também que no Catálogo 

internacional para a prática de Enfermagem (CIPE
®
) contém o IS como diagnóstico de 

Enfermagem, evidenciando as inúmeras ferramentas que podem subsidiar a práxis 

profissional (CIPE, 2010).  

A CIPE – Cuidados paliativos para uma morte digna é um catálogo com linguagem 

unificada disponibilizada a fim de nortear a práxis de Enfermagem oncológica na área do CP. 

O IS é um dos domínios de preocupação do instrumento, destacando assim, a importância da 

gestão e intervenção do enfermeiro perante esse diagnóstico, contribuindo para melhor 

qualidade de vida do paciente (CIPE, 2010).  

Na literatura são evidenciados outros instrumentos que visam facilitar a identificação e 

a mensuração do nível de IS no paciente, sendo as mais utilizadas o Lubben Social Network 

Scale (LSNS) e Berkman - Syme Social Network Index (SNI). Ambas as ferramentas 

mensuram, essencialmente, a quantidade de contato que o paciente tem com sua rede social, 

porém não validadas no Brasil. O SNI é um sumário de agregação não teórica com vários itens 

que examinam uma série de laços e redes sociais e como as pessoas são diretamente afetadas. 

Já o LSNS foi desenvolvido para mensurar a rede social dos adultos idosos, sendo baseado no 

SNI. Possui 10 itens igualmente ponderados, que colocam os indivíduos em quatro quartis com 

uma nota de corte para o IS. Sugere-se que ao realizar a medição desse diagnóstico através 

dessas escalas, a escolha de um dos instrumentos pelo pesquisador depende do propósito de 

pesquisa, bem como a utilização de entrevistas semiestruturadas ou questionários a fim de 

complementar e confirmar o IS na condição de saúde investigada (BIORDI; NICHOLSON, 

2013).  

 

 

O SNI analisa as relações entre um indivíduo e seus familiares, amigos e 

comunidade. Avalia o relacionamento com o companheiro, grau de sociabilidade, 

participação em grupos religiosos, participante voluntário de alguma organização. 

Classifica os indivíduos segundo 4 níveis de integração social: isolado, 

moderadamente isolado, moderadamente integrado, muito integrado (FERREIRA, 

2011). 

 

Observa-se que é notável a importância da ação do enfermeiro na realização de 

intervenções para o IS, através de controle dos sintomas associados, trabalhos de grupos, 

reengajamento do paciente, promover o estreitamento da relação entre o indivíduo e o 

cuidador, incentivar a interação social a nível aceitável ao paciente e usar estratégias para a 
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promoção do convívio social. Vale mencionar que as intervenções acabam variando de acordo 

com a particularidade e necessidade de cada paciente (BIORDI; NICHOLSON, 2013). 

Esses cuidados propiciam ao paciente melhoria de vivência e enfrentamento durante o 

CP. Tal consideração é relevante, pois o surgimento da ferida neoplásica comumente se dá 

nos últimos seis meses de vida, sendo fulcral a implementação de intervenções efetivas com a 

finalidade de ocasionar melhoria da qualidade de vida e uma morte digna ao paciente.  
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3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Trata-se de um estudo observacional de cunho transversal, prospectivo com 

abordagem quantitativa. 

 Em um estudo observacional o pesquisador observa o paciente, as características da 

doença ou transtorno e sua evolução sem intervir ou modificar qualquer aspecto que esteja 

estudando, ou seja, não faz nenhum tipo de intervenção na amostra. Dentro de tal pesquisa 

pode-se constatar a estratégia transversal (HOCHMAN; NAHAS; FILHO; FERREIRA, 

2005). 

A metodologia transversal proporciona a descrição de uma situação ou fenômeno em 

um momento não definido, apenas representado pela presença de uma doença ou 

transtorno. Assim sendo, não havendo necessidade de saber o tempo de exposição de uma 

causa para gerar o efeito, geralmente é utilizado quando a exposição é relativamente constante 

no tempo e o efeito (ou doença) é crônico (HOCHMAN; NAHAS; FILHO; FERREIRA, 

2005). 

Tal modelo apresenta-se como uma fotografia ou corte instantâneo que se faz numa 

população por meio de uma amostragem, examinando-se nos integrantes da casuística ou 

amostra, a presença ou ausência da exposição e a presença ou ausência do efeito (ou 

doença). Possui como principais vantagens o fato de serem de baixo custo, e por praticamente 

não haver perdas de seguimento (HOCHMAN; NAHAS; FILHO; FERREIRA, 2005). 

 

3.2 CENÁRIO E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

  

 O estudo foi realizado no Ambulatório de Cuidados Paliativos (ACP) situado no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). A população alvo é composta por pacientes 
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em cuidados paliativos, atendidos no ambulatório de ACP e Núcleo de atenção oncológico no 

período de setembro de 2014 a dezembro de 2015.  

 O ACP do HUAP é habilitado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON) desde 2009, estando capacitado a fornecer assistência especializada e integral 

para o diagnóstico definitivo, tratamento e acompanhamento dos diversos tipos de câncer, 

com o fornecimento de medicações específicas para o tratamento e controle dos sintomas 

(CASTRO; CRUZ; GRELLMANN; SANTOS; FULY, 2014).  

 Os cânceres mais prevalentes no ambulatório são os de mama, pulmão, cólon, reto, 

próstata e colo de útero, tendo atualmente uma média de 70 pacientes em atendimento com 

entrada de 12 pacientes novos por mês. A grande maioria dos pacientes apresenta doença em 

estágio avançado com uma sobrevida média de 69 dias, não conseguindo prover seu 

autocuidado, necessitando assim, de intervenções precisas da equipe para o controle dos 

sintomas, tanto de ordem física, psicológica, social e espiritual, como também a capacitação 

dos cuidadores para a continuidade dos cuidados em domicílio (CASTRO; CRUZ; 

GRELLMANN; SANTOS; FULY, 2014).  

 A amostra foi composta por todos os pacientes com feridas neoplásicas atendidos nos 

dois âmbitos de cuidado, sendo não probabilística correspondendo aos critérios de 

elegibilidade.  

Critérios de inclusão: 

 Ser maior de 18 anos; 

 Ter diagnóstico de câncer (qualquer topografia) em estágio avançado registrado em 

prontuário; 

 Presença de ferida neoplásica em estágio 1N em diante, de qualquer topografia, na 

consulta de enfermagem nos ambulatórios de cuidados paliativos e de atenção 

oncológica; 

 Apresentar simultaneamente o odor e exsudato em ferida neoplásica. 

 

São critérios de exclusão:  

 Pacientes com lesões oriundas de tratamento radioterápico (radiodermite). 
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3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A investigação é um subprojeto da pesquisa “Análise de associação de feridas 

tumorais, sítio primário e variáveis demográficas: implicações para a sistematização da 

assistência de enfermagem”, que atendeu à Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), onde se observa as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, obtendo parecer de 

aprovação 183.757 de 11/01/2013. 

Os benefícios e resultados apontados no estudo são de caráter coletivo e buscam 

contribuir para a melhora do convívio social do paciente com feridas neoplásicas diante da 

gestão dos sintomas odor e exsudato. Logo, após a concretização deste estudo, os pacientes 

que participaram e contribuíram para a realização desta pesquisa poderão acessar os 

resultados encontrados. 

Não são esperadas quaisquer previsões de riscos aos participantes da pesquisa, já que a 

mesma não se trata de um estudo de cunho experimental. 

Os encargos monetários inerentes às fases da pesquisa serão atribuídos exclusivamente 

aos seus idealizadores. A participação dos voluntários não irá trazer qualquer dispêndio 

financeiro a ser ressarcido. 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada durante a consulta de enfermagem em pacientes com 

feridas tumorais realizada no ACP do HUAP. 

Após seleção da amostra, os participantes foram avaliados quanto à presença de odor, 

exsudato e a relação aos aspectos sociais. Para isso, aplicou-se a Escala de Odor, escala de 

Exsudação (Push adaptado), preenchimento de escala do tipo Likert - Escala de isolamento 

social em paciente com odor e exsudato em feridas neoplásicas (ISPOE) composta por 15 

itens, subdivido em 3 dimensões (ferida, exsudato e odor) com respostas organizadas em uma 

escala de cinco pontos (1 = nada, 2 = pouco, 3 = razoável, 4 = muito, 5 = totalmente) sobre os 

aspectos sociais do paciente envolvendo as feridas e os sintomas foco desta pesquisa, 

possibilitando a avaliação de uma possível associação entre as variáveis com o IS. A 

pontuação máxima do instrumento é de 75 pontos. 
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 A elaboração das perguntas que compõem essa escala baseou-se nas premissas 

estabelecidas por Aaker (2001), com a finalidade de atender integralmente e diminuir os 

vieses do estudo.  

 A justificativa da escolha e elaboração de uma escala Likert baseou-se no fato da não 

existência de um instrumento ou escala adaptada e com validação transcultural no Brasil que 

permita avaliar e constatar uma possível associação entre os fatores sociais e os impactos das 

feridas neoplásicas e seus sintomas em pacientes sob cuidados paliativos.  

 As escalas do tipo Likert ou escalas Somadas são caracterizadas como psicométricas 

amplamente utilizadas em pesquisas quantitativas que proporcionam ao entrevistado a 

indicação quantitativa do grau de concordância ou discordância frente às variáveis que estão 

sendo avaliadas. Atribuem-se valores numéricos para referir à força e a direção da marcação. 

Nesse caso, as escalas de cinco pontos apresentam confiabilidade adequada na busca de 

dados, sendo de fácil e rápido preenchimento e com abrangência que permitam a captação real 

do fenômeno, obtendo destacáveis vantagens em relação a escalas com outras pontuações 

(VIEIRA; DALMORO, 2008; BRANDALISE, 2005). Por isso, escolheu-se esse tipo de 

escala nesta pesquisa.  

 Os pontos de marcação da escala de Likert foram dispostos de modo que os níveis de 

discordância fiquem à esquerda e os de concordância à direita compensando os efeitos de 

ordem e acquiescence. O efeito de ordem é uma tendência dos inqueridos a preencherem a 

escala para a esquerda e acquiescence é a tendência de dizer sim para questões que se tem 

uma postura neutra (BRACE, 2004). 

 Além disso, com base nas informações relatadas pelos participantes do estudo, foram 

aplicadas as escalas para mensuração do comportamento da lesão e seus sintomas no ambiente 

domiciliar.  

Foram coletados ainda nos prontuários os dados demográficos: sexo, idade, raça e 

dados clínicos como: história clínica, o estadiamento do tumor, tratamento e a localização do 

sítio primário. 

 A escala e os documentos de registro documental passaram por um teste piloto a fim 

de promover a calibragem das perguntas e conteúdos elaborados, possibilitando a diminuição 

dos vieses e da perda de informações durante o preenchimento dos instrumentos.  

 Devido à probabilidade de haver voluntários analfabetos e que possuem diminuição 

acentuada da acuidade visual, a escala foi lida pelo investigador para todos os participantes do 

estudo.  
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3.5 PROCESSAMEMTO DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram tabulados e introduzidos em um banco de dados construído 

através do programa Excel – Windows 2010. 

Os procedimentos estatísticos empregados foram medidas descritivas, tabelas de 

frequência cruzada e a análise de correspondência múltipla para verificar a existência de 

associação entre as variáveis. A análise estatística foi realizada com auxílio do Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

No início da análise foi aplicado o teste de normalidade Shappiro - wilk, já que a 

amostra possuiu menos de 50 voluntários, a fim de que seja verificada se a amostra é 

paramétrica (p valor > 0,05) ou não paramétrica (p valor ≤ 0,05).  

Para a variável paramétrica, os dados foram apresentados em forma de medidas 

descritivas simples: média e desvio padrão (x̅  ± D. P), já para as variáveis não paramétricas 

os dados foram apresentados sob mediana e intervalo interquartil (x ̃± Q3-Q1). Após esses 

procedimentos utilizou-se, na primeira etapa de cálculo, o teste estatístico de análise de 

Kruskal Wallis, visto que as variáveis possuem grupos independentes e as variáveis que não 

são qualitativas, ou seja, as quantitativas, não possuem distribuição normal. Dessa forma, foi 

possível verificar quais variáveis apresentaram p valor significativo.  

Na segunda etapa de cálculo estatístico realizou-se uma análise de correlação de 

Spearman e tabelas de frequência cruzadas entre o grau de odor com as cinco questões da 

escala likert da dimensão odor, quantidade de exsudato com as cinco questões da escala likert 

da dimensão exsudato, tipo de lesão com as cinco questões da escala de likert da dimensão 

ferida e da variável tamanho de lesão com as cinco questões da escala de likert da dimensão 

ferida. Além disso, verificou-se a correlação entre a classificação (não interfere; interfere 

parcialmente e interfere) das dimensões da escala com as suas respectivas questões 

individuais.  

Ressalta-se ainda que, para ambos os testes considerou-se 95% de confiança e 0,05 de 

significância.  
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Organograma 1: Fluxo esquemático de aplicação estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema de aplicação estatística do projeto elaborada pelo autor. 

 

Em relação aos dados obtidos da escala ISPOE, para a análise matemática dos dados 

foi determinado um escore médio de cada questão, resultante da somatória das respostas de 

todos os participantes, dividido pelo total de participantes, bem como o escore médio de cada 

escala por paciente, obtido pela soma das respostas dividida pelo número de perguntas, sendo 

classificado em: não interfere (menor ou igual a três), interfere parcialmente (maior que três e 

menor que quatro) e interfere (maior ou igual a quatro). Com uma atribuição de valores, as 

respostas que refletem as percepções dos entrevistados foram transformadas de uma escala 

nominal para uma numérica, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Valores utilizados para a padronização das escalas para o instrumento com a escala 

de cinco pontos. 

 Valores 

Número  

na escala 
1 2 3 4 5 

Valor 

atribuído 
1 2 3 4 5 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Além disso, será avaliada a fidedignidade (consistência interna) pela utilização de três 

ações diagnósticas: coeficiente Alfa de Cronbach () para a escala, correlação item-total e 

Alfa de Cronbach se o item é deletado.  

Dados obtidos  Excel 2010  
Statistical Package for 

the Social Sciences 

(SPSS) 
Teste de normalidade 

Shappiro - wilk 

Paramétrico 

(p valor > 0,05) 

Não paramétrica (p 

valor ≤ 0,05) 

Média e desvio 

padrão (x̅ ± D.P) 

Mediana e intervalo 

interquartil  

(x  ± Q
3
-Q

1
); 

 

KRUSKAL WALLIS 

E  

SPEARMAN 

Medidas descritivas 

Tabelas de frequência cruzada 

Análise de correspondência múltipla 

 

RESULTADOS 
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Tal estratégia é amplamente utilizada para analisar a confiabilidade de um questionário 

hipotético com escala quantitativa do tipo Likert, medindo a correlação entre as respostas em 

um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. Os 

valores de  variam de 0 a 1,0, sendo considerado que quanto mais próximo de 1, maior 

confiabilidade entre os indicadores da escala (MATTHIENSEN, 2011). Alfas de Cronbach 

aceitáveis são usualmente maiores do que 0,7. Um critério de 0,3 é normalmente 

recomendado para a correlação item-total, que visa mostrar o quanto o item auxilia para o 

alcance do alfa total da escala (CASTILLO; FENANDEZ; MACRINI, 2007).  

Com a finalidade de executar uma futura validação da escala, pode-se utilizar a 

estratégia de análise fatorial exploratória em todos os itens em questão. Antes de realizar tal 

etapa, é necessária a realização do teste Kaiser-MeyerOlkin (KMO) para avaliar a adequação 

da amostra para a execução da análise fatorial. O valor KMO deve ser acima de 0,5 para 

proceder e interpretar satisfatoriamente a análise fatorial exploratória (CASTILLO; 

FENANDEZ; MACRINI, 2007). Ressalta-se que tal etapa estatística pode não ser realizada 

neste estudo devido ao tempo hábil.  

 

Esquema 1: Fluxo esquemático para a obtenção do Coeficiente Alfa de Cronbach das escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Esquema de aplicação estatística do projeto elaborada pelo autor.  

  

Constructo teórico da escala com base nas 

evidências científicas 

Construção da escala para o teste piloto 

Teste piloto 

Purificação e calibragem da escala 

Coleta de dados na amostra final 

Avaliação da fidedignidade pelo 

Coeficiente Alfa de Cronbach (). 
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 Essas classificações serão relacionadas e associadas às demais variáveis de acordo 

com a estratégia metodológica mencionada acima. Para que haja melhor visualização e 

assimilação dos resultados obtidos pela estratégia estatística exemplificada no organograma 2 

os dados serão apresentados através de tabelas, gráficos e figuras. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA E CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA 

 

A pesquisa realizada no ACP do HUAP deu início no mês de setembro de 2014. 

Desde então, 20 pacientes foram atendidos no ambulatório com feridas neoplásicas de 

diversas etiologias. Durante a realização da pesquisa, foi possível recrutar 09 pacientes para o 

estudo, obtendo uma perda de 04 pacientes por morte e 07 por não se incluírem aos critérios 

de inclusão. Tal perda ocorreu pelo fato dos pacientes terem sido atendidos em dias e horários 

que não estavam pré-agendados, pela ausência nas consultas de enfermagem agendadas, 

impossibilitando o encontro entre o pesquisador e o paciente e por não apresentar os dois 

sintomas concomitantemente.  

  Além das variáveis sociodemográficas, os aspectos clínicos do paciente/ lesão, 

sintomas da ferida, produtos utilizados e a inferência dos sinais e sintomas nos aspectos 

sociais do participante foram analisados. Como estratégia de análise dos resultados parciais 

foi utilizada a técnica de tendência central da média descritiva simples das variáveis colhidas. 

A amostra foi composta por 9 pacientes, sendo 77,78% (7) do sexo feminino e 22,22% 

(2) do sexo masculino com idade entre 29 e 74 anos (M = 59 anos) atendidos durante o 

atendimento de enfermagem para primeira consulta ou avaliação recorrente. A maioria é 

nascida no Rio de Janeiro, domiciliados no estado de origem. Com relação à escolaridade, 

observa-se que a maioria dos participantes possui ensino fundamental completo ou 

incompleto 66,67% (6). O estado laboral aposentado/pensionista comportou cerca de 77.78% 

(7) da amostra, sendo caracterizado por idade, tempo de serviço ou doença. O quantitativo de 

até um salário mínimo foi responsável pela renda mensal de 66,67% (6) dos pacientes, sendo 

que 22,22% (2) desses recebiam acima de um salário mínimo. As principais informações da 

caracterização da clientela estão exemplificadas na tabela 5.  
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Tabela 5: Distribuição dos dados da amostra segundo as suas características 

sociodemográficas. 

Variáveis N % 

Sexo   

Masculino 2 22,22 

Feminino 7 77,78 

Etnia   

Branco 5 55,56 

Pardo 2 22,22 

Negro 2 22,22 

Faixa etária   

[21-30[ 1 11,11 

[31-40[ 0 --- 

[41-50[ 1 11,11 

[51-60[ 2 22,22 

[61-70[ 3 33,33 

[71-80[ 2 22,22 

81≥ 0 --- 

x min: 29; x máx: 75; = 59,11 DP = 14,04 

Estado civil   

Solteiro 4 44,44 

Casado 3 33,33 

Divorciado/Separado 0 --- 

Viúvo 2 22,22 

Escolaridade   

Analfabeto 1 11,11 

Ensino fundamental 6 66,67 

Ensino médio 2 22,22 

Ensino superior 0 --- 

Situação laboral   

Desempregado 2 22,22 

Empregado 0 --- 

Aposentado/pensionista 7 77,78 

Renda familiar mensal/ R$   

≤ 724,00 6 66,67 

> 724,00 2 22,22 

Não possui  1 11,11 

Religião   

Católica  4 44,44 

Evangélica 5 55,56 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 Além das variáveis sociodemográficas, os aspectos clínicos do paciente e da lesão 

estão sendo coletadas e analisadas. No que tange tal etapa, observa-se que 33,33% não 

possuem qualquer tipo de comorbidade, sendo que 22,22% (2) apresentam hipertensão arterial 

sistêmica, 33,33% (3) diabetes do tipo 2 e 11,11% (1) cirrose hepática. O diagnóstico médico 

mais prevalente foi o de carcinoma ductal infiltrante, responsável por 44,44% (4) dos casos, 
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seguido de adenocarcinoma de endométrio, adenocarcinoma anal, carcinoma metaplásico e 

carcinoma escamoso, cada um com 11,11% (1) e carcinoma epidermoide com 22,22% (2) de 

acometimento. O sítio primário de surgimento patológico foi em mama 55,56% (5), canal anal 

22,22% (2), útero 11,11% (1), língua 11,11% (1).  

 

Tabela 6: Distribuição dos dados da amostra segundo as suas características clínicas 

Variáveis N % 

Diabetes 3 33,33 

Hipertensão arterial sistêmica  2 22,22 

Cirrose hepática 1 11,11 

Não há  3 33,33 

Diagnóstico médico   

Carcinoma ductal infiltrante 4 44,44 

Adenocarcinoma de endométrio 1 11,11 

Adenocarcinoma anal 1 11,11 

Carcinoma metaplásico 1 11,11 

Carcinoma epidermoide 2 22,22 

Carcinoma escamoso 1 11,11 

Sítio primário tumoral   

Mama  5 55,56 

Canal anal  2 22,22 

Útero  1 11,11 

Língua  1 11,11 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 Dispondo-se dos dados clínicos da lesão, a mama direita foi o local onde comportou 

maior índice dessas lesões, sendo responsáveis por 33,33% (3) do fenômeno, já em mama 

esquerda observou-se 22,22% (2) dos casos, região inguinal 11,11% (1), região lombar 

11,11% (1), região anal 22,22% (2) e região submandibular 11,11% (1).  

 Com base no estadiamento da lesão, foi possível observar que 33,33% (3) se 

enquadravam na categoria 3, 55,56% (5) das lesões estavam em estádio 2 e 11,11% (1) em 

estadiamento 4.  

 Além disso, as circunstâncias do surgimento da ferida neoplásica também estão 

sendo analisadas. Com base nas entrevistas e prontuários verificou-se que cerca de 33,33% (3) 

das lesões surgiram após a cirurgia de ressecção do tumor, sendo dessas 60% na forma de 

plastão (ferida em cicatriz cirúrgica de mastectomia radical). Aproximadamente 22,22% (2) 

apareceram após a realização de biópsia e somente 22,22% (2) espontaneamente.  
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Tabela 7: Distribuição dos dados da amostra segundo as suas características clínicas da lesão 

Variáveis N % 

Local da lesão   

Mama esquerda 2 22,22 

Mama direita 3 33,33 

Região inguinal 1 11,11 

Região anal 2 22,22 

Região submandibular 1 11,11 

Tipo de lesão   

Ferida vegetante maligna 4 44,44 

Ferida ulcerativa maligna 5 55,56 

Ferida vegetante maligna ulcerada 0 --- 

Estadiamento   

1N 0 --- 

2 5 55,56 

3 3 33,33 

4 1 11,11 

Quando surgiu?   

Após biópsia  2 22,22 

Após cirurgia  3 33,33 

Espontaneamente 2 22,22 

Ausente
*
  2 22,22 

Tratamento 
  

Neoadjuvante 3 33,33 

Adjuvante 1 11,11 

Paliativo 5 55,56 

Tempo de lesão   

≤ 6 meses 3 33,33 

> 6 meses 6 66,67 

*Informação não encontrada 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 O tempo da lesão foi avaliado de acordo com o relato do paciente e dos registros em 

prontuários. Com isso, foi possível mensurá-lo em 77,77% dos casos que variaram de 2 meses 

a 36 meses de existência da ferida. Quanto ao tipo de tratamento, 33,33% (3) dos pacientes 

estavam em terapia neoadjuvante, 11,11% (1) adjuvante e 55,56% (5) em cuidados paliativos. 

No grupo dos pacientes em tratamento neoadjuvante e adjuvante, a mensuração da 

performance status de Zubrod indicou que 80% (4) dos participantes encontraram-se em 

estádio ks = 1, ou seja, apresenta sintomas da doença, mas deambula e leva o seu dia normal e 

20% (1) apresenta estádio ks = 0. Com a performance status de Karnofsky, observa-se que 

25% (1) dos pacientes em cuidados paliativos apresentou kps = 40%, kps = 90% comportou 

25% (1) da amostra, como também foi observado tal porcentagem de incidência nos kps = 

20% e kps = 50%. 
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 As feridas neoplásicas eram relativamente grandes, , variando de 12,0 cm² a 168 cm², 

com M = 69 cm². Relacionado ao tipo de lesão, identificou-se que 44,44% (4) dos 

participantes possuíam feridas vegetantes malignas e feridas ulcerativa malignas 55,56% (5). 

 O quadro a seguir relaciona diretamente o tipo de tratamento, tipo de ferida 

neoplásica, tamanho da lesão e a performance status do paciente. Nessa etapa é possível 

observar que os pacientes que possuem baixo índice de performance status encontram-se em 

cuidado paliativo, sendo diretamente proporcional ao tempo de acometimento da lesão. 

Nesses casos, alguns pacientes apresentavam a lesão há mais de seis meses, tempo esse que a 

literatura julga como limite de sobrevida dos pacientes com feridas neoplásicas em cuidados 

paliativos.  

 

Quadro 4: Distribuição dos dados da amostra segundo as características clínicas da lesão e 

tratamento. 
Paciente Tratamento Tipo de ferida neoplásica Tamanho 

(cm²) 

 

Performance 

status 

Tempo de da 

lesão 

P1 Paliativo Ferida vegetante maligna 55,0 Kps: 20% > 06 meses 

P2 Paliativo Ferida vegetante maligna 24,0 Kps: 90% 03 meses 

P3 Paliativo Ferida vegetante maligna 12,0 Kps: 40% Ausente* 

P4 Neoadjuvante Ferida ulcerativa maligna 12,0 Ks: 1 Ausente* 

P5 Paliativo Ferida ulcerativa maligna 168,0 Kps: 50% 05 meses 

P6 Adjuvante Ferida ulcerativa maligna 156,0 Ks: 0 02 meses 

P7 Neoadjuvante Ferida vegetante maligna 46,05 Ks: 1 06 meses 

P8 Neoadjuvante Ferida ulcerativa maligna 132,0 Ks: 1 03 meses 

P9 Neoadjuvante Ferida ulcerativa maligna 12 Ks: 1 > 06 meses 

*Informação não encontrada. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 A avaliação do grau de odor está sendo efetuada em todos os pacientes integrantes da 

pesquisa para associação com as variáveis da ISPOE. Para isso, utilizou-se a escala de odor 

para verificação do grau do mesmo. Entretanto, ao coletar os dados durante a pesquisa 

checou-se que os pacientes realizavam a troca do curativo antes de irem para a consulta, o que 

modificava as variáveis. Logo, decidiu-se a verificação do grau do odor e exsudato em dois 

momentos: durante a consulta de enfermagem e no domicílio do pacientes (segundo relatos 

dos pacientes). Com relação à verificação no ambiente domiciliar verificou-se que 55,56% (5) 

apresentava odor grau 1 e 44,44% (4) odor grau 2, ou seja, uma prevalência de 100%. Em 

relação ao âmbito das consultas de enfermagem, essa variável apresentou mudança 

significativa, 44,44% (4) não possuía odor, 22,22% (2) odor grau 1 e 33,33% (3) odor grau 2. 
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Portanto, a prevalência do odor na população estudada no durante a consulta é 5/9 = 0,55 ou 

55%. O gráfico 1 exemplifica a diferença de odor entre esses dois momentos. 

 

Gráfico 1: Caracterização da diferença de grau de odor durante a consulta e no ambiente 

domiciliar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados.  

 

 A quantidade de exsudato no leito da ferida neoplásica é outra variável que está 

sendo considerada em nível de associação. Para isso, utilizou a escala PUSH, adaptada para o 

âmbito oncológico. Assim, com relação à verificação durante as consultas de enfermagem, 

verificou que 0% (0) não apresentava exsudação, 55,56% (5) apresentava pouca exsudação, 

44,44% (4) moderado e 0% abundante, ou seja, prevalência de 9/9 = 1,0 ou 100%. Em âmbito 

domiciliar, essa variável apresentou mudança na distribuição, 0% (0) não apresentava 

exsudação, 33,33% (3) pouca exsudação, 44,44% (4) muita exsudação e 22,22% (2) 

abundante. A prevalência do exsudato na população estudada é de 100%, ou seja, a mesma 

apresentada no âmbito das consultas de enfermagem, porém com distribuições diferentes. Isso 

pode ser constatado no gráfico a seguir.  
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Gráfico 2: Caracterização da diferença de quantidade de exsudato durante a consulta e no 

ambiente domiciliar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 Vários produtos foram utilizados com a finalidade de promover o controle do odor, 

exsudato e minimizar aderência da bandagem no leito da lesão. Tal fato é de suma 

importância, pois as feridas neoplásicas apresentam grande vascularização e qualquer trauma 

pode ocasionar hemorragia severa e comprometer ainda mais o estado de saúde do paciente. 

Desse modo, utilizou-se Vaselina em 22,22% (2) dos casos, Hidrogel 11,11% (1), 

Homeostático absorvível 11,11% (1), Clorexidina 33,33% (3), Óleo mineral 66,66% (6), 

Metronidazol 33,33% (3) e Sulfadiazina de prata 11,11% (1) conforme pode ser verificado no 

gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Caracterização dos produtos utilizados nas feridas neoplásicas. 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 
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4.2 AVALIAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL RELACIONADO AO EXSUDATO E 

ODOR EM PACIENTES COM FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 

4.2.1 AVALIAÇÃO DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DA ESCALA LIKERT 

 

 Para viabilizar a mensuração da interferência da lesão, do odor e do exsudato no 

favorecimento do isolamento social dos pacientes com feridas neoplásicas, utilizou-se a escala 

ISPOE para cada variável. Para avaliação dentro de uma mesma ordem de valores, foi 

realizada a padronização das escalas, transformando-as em pontuações que apresentassem 

mínimo igual a 1 e máximo igual a 5.  

 Como uma forma de confronto dos resultados obtidos na escala, realizaram-se duas 

etapas de processamento de dados. Na primeira etapa foi feita uma análise de cunho 

descritivo, a fim de verificar individualmente cada item. Já na segunda etapa de 

processamento, realizou-se uma análise estatística de associação entre tais variáveis. 

 No cunho descritivo, primeiramente verificou-se a interferência da ferida nos 

aspectos sociais e, consequentemente, favorecimento do isolamento social. Em relação a essa 

variável, observou-se que a lesão não gera constrangimento ao paciente, independentemente 

do tamanho e local da lesão. Na amostra foi possível identificar feridas predominantemente 

planas e em locais pouco visíveis. Um paciente apresentava lesão na face (região 

submandibular) e não relatou sentimento de constrangimento perante a situação. Essa 

evidência pode estar relacionada à idade do paciente, pois o mesmo era muito idoso. Isso 

mostra também que a idade pode modificar a representatividade do paciente perante alguma 

situação adversa.  

 A variável mais influenciada pela lesão foi a relacionada ao fato de poder sair de casa 

e frequentar locais públicos. Os pacientes que obtiveram esse escore possuíam lesões em 

regiões que impossibilitavam sua locomoção, como por exemplo, região anal e apresentavam 

KPS muito baixo. Os relacionamentos com familiares e amigos foram razoavelmente 

afetados, sendo evidenciados nos mesmos pacientes supracitados, reforçando que o fato da 

lesão ser volumosa e impossibilitar a locomoção do paciente podem interferir nessa 

socialização do paciente.  

 

 

 



75 

Gráfico 4: Caracterização da escala de acordo com as respostas dos participantes sobre a 

interferência da ferida no contexto social. 

Até que ponto, pra você, ter a ferida é vergonhoso?  

 

Até que ponto a ferida interfere em você sair de casa?  

 
Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com sua família? 

 
Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com seus amigos? 

 
Até que ponto a ferida faz com que você evite frequentar locais públicos? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados 
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 Com a utilização da escala foi possível mensurar a interferência do exsudato em 

diversos aspectos psicossociais do participante. Desse modo, inferiu-se que na maioria dos 

casos o exsudato não interferiu nos aspectos sociais que favorecem o isolamento social, uma 

vez que a quantidade desses sintomas, segundo a escala PUSH, que era caracterizado como 

“pouco”, acometia 33,33% da amostra. 

  Já em determinados casos, tal sintoma foi responsável por interferir “razoavelmente”, 

“muito” e “totalmente” nesses aspectos segundo as respostas dos pacientes. Nesses casos, os 

pacientes possuíam, de acordo com a escala PUSH, quantidade moderada de exsudato. Com 

isso, pode-se deduzir que a quantidade de exsudato na lesão pode interferir nos aspectos que 

podem levar o paciente ao isolamento social, sendo a quantidade “pouco” sem interferência 

sobre o isolamento social e a quantidade caracterizada como “moderada” apresentando uma 

interferência significativa nas condições que podem levar o paciente ao isolamento social.  

 

Gráfico 5: Caracterização da escala de acordo com as respostas dos participantes sobre o 

impacto do exsudato no contexto social.  

Até que ponto, pra você, o vazamento de secreção através da ferida é vergonhoso?  

 
Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere em você sair de casa?  

 
Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com sua família?  
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Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos?  

 
Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida faz com que você evite frequentar 

locais públicos?  

 
 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

  

 Com relação ao odor, observa-se que cerca de 45% a 75% dos pacientes não 

relataram qualquer interferência do odor em determinadas condições sociais. Vale mencionar 

que nesses casos se encontram os participantes que possuem grau 1 de odor, que são 

caracterizados como odor sentido apenas ao abrir o curativo. 

  Complementando tal informação, identifica-se que cerca de 11% a 35% dos 

participantes tiveram interferência significativa do odor nos pilares: constrangimento, sair de 

casa, relacionamento com a família/ amigos e frequentar locais públicos. Nesse âmbito, dois 

pacientes obtiveram interferência significativa do odor no isolamento social, caracterizando-o 

como constrangedor, impedindo de sair de casa e ter convivência social com amigos e 

familiares. Tais participantes possuíam odor de grau 2, que é caracterizado pelo odor sentido 

mesmo com o curativo fechado.  

 Já outro paciente relatou ter pouca interferência do odor em seu contexto social, 

principalmente no fato de frequentar locais públicos. O mesmo tinha odor grau 1, que é 

caracterizado pelo mau cheiro sentido apenas ao abrir o curativo. Desse modo, identificou-se 

descritivamente que o odor grau 1 não apresenta significativa interferência no isolamento 

social do paciente em detrimento ao o odor de grau 2, que apresentou ser um potencial ao 

favorecimento do isolamento social.  
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Gráfico 6: Caracterização da escala de acordo com as respostas dos participantes sobre o odor. 

Até que ponto, pra você, o mau cheiro exalado através da ferida é vergonhoso? 

 

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere em você sair de casa? 

 

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com sua família?  

 
Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

 
 

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida faz com que você evite frequentar 

locais públicos?  

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 
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 A etapa estatística foi determinada através de um escore médio de cada questão, 

resultante da somatória das respostas de todos os participantes, dividido pelo total de 

participantes, bem como o escore médio de cada escala por paciente, obtido pela soma das 

respostas dividida pelo número de perguntas, sendo classificado em: não interfere (≤ a 3), 

interfere parcialmente (maior que três e menor que quatro) e interfere (≥ 4). Assim foi 

possível verificar se houve divergências de resultados entre a etapa descritiva e matemática. 

 Observa-se na tabela 9 que a dimensão com enfoque na ferida neoplásica obteve um 

escore médio de 1,67 ± 1,28, classificado como não interfere.  

 O que se pode inferir neste momento é que houve uma discrepância nos resultados 

obtidos nessa etapa em comparação a etapa descritiva. Matematicamente é observado que a 

ferida não interfere nos contextos sociais que favorecem o isolamento social, porém, na 

análise descritiva isso é identificado.  

 

Tabela 9: Indicadores do enfoque na ferida neoplásica. 

Variáveis Média ± DP* 

Enfoque na ferida  

Até que ponto, pra você, ter a ferida é vergonhoso? 

Até que ponto a ferida interfere em você sair de casa? 

Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento 

com sua família? 

Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento 

com seus amigos? 

Até que ponto a ferida faz com que você evite frequentar locais 

públicos? 

1,78 ± 1,56 

1,89 ± 1,54 

1,67 ± 1,41 

 

1,11 ± 0,33 

 

1,89 ± 1,54 

*Desvio-padrão. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 No que diz respeito à tabela 10, identifica-se que a dimensão do enfoque no exsudato 

evidenciou que na amostra da pesquisa houve um escore médio de 1,71 ± 1,24, o que 

classifica que o exsudato não interfere nessas variáveis. Porém, a análise individual da escala 

inferiu que em todos os indicadores o exsudato se demostrou contribuir para a interferência de 

contextos sociais que favorecem o isolamento social, o que não foi possível observar no 

escore médio da escala. O resultado obtido na tabela 10 pode estar associado ao fato da 

grande parcela da amostragem possuir pouca quantidade de exsudato na lesão, em detrimento 

àqueles que possuem quantidade moderada e abundante.  
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Tabela 10: Indicadores do enfoque no exsudato.  

*Desvio-padrão. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

 

 A dimensão com enfoque no odor obteve um escore médio de 1,89 ± 1,33, 

classificando-a como não interfere (tabela 11). Para verificar se houve diferença 

estatisticamente significativa entre as questões será considerado o p-valor para cada 

associação no processo final do estudo. 

 Apesar dos pacientes com odor com grau 2 (44,44%) apresentarem significativa 

interferência nos aspectos sociais, tais como: constrangimento, frequentar locais públicos, sair 

de casa, possuir contato com familiares e amigos na etapa de interpretação descritiva dos 

dados, isso não pode ser observado no escore médio da escala com enfoque no odor. Como o 

odor 1 só pode ser sentido ao abrir o curativo e comporta 55,56% da amostra total, o estudo 

evidencia até então que esse grau não interfere nos aspectos sociais do paciente a ponto de 

culminar no isolamento social do indivíduo. Por isso, observamos tal resultado no escore 

médio da escala.  

Tabela 11: Indicadores do enfoque no odor. 

Variáveis Média ± DP* 

Enfoque no odor  

Até que ponto, pra você, o mau cheiro exalado através da ferida é 

vergonhoso?              

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere em 

você sair de casa?              

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento com sua família? 

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento com seus amigos? 

Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida faz com que 

você evite frequentar locais públicos?    

2,89 ± 1,83 

 

1,67 ± 1,41 

 

1,44± 0,88 

 

1,56 ± 1,33 

 

1,89 ± 1,17 

*Desvio-padrão. Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados. 

Variáveis Media ± DP* 

Enfoque no exsudato  

Até que ponto, pra você, o vazamento de secreção através da ferida é 

vergonhoso?                             

Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere em 

você sair de casa?              

Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento com sua família? 

Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento com seus amigos? 

Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida faz com que 

você evite frequentar locais públicos?    

2,22 ± 1,56 

 

1,67 ± 1,32 

 

1,56 ± 1,13 

 

1,22 ± 0,67 

 

1,89 ± 1,54 
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 Outra análise matemática realizada foi a obtenção do escore médio de cada dimensão 

da escala para cada paciente, observando, assim, se houve interferência ou não nos âmbitos 

sociais que favorecem o isolamento social do paciente com ferida neoplásica. Nesse sentido, 

com enfoque na ferida observou-se que apenas um paciente apresentou matematicamente uma 

interferência parcial da ferida nos contextos sociais, em detrimento aos demais que não 

apresentaram interferência.  

 O paciente que apresentou interferência parcial encontrava-se em cuidado paliativo, 

com kps 20%, com lesão do tipo vegetante maligna em região anal grande que o 

impossibilitava de realizar atividades gerais. Por isso, ele apresentou uma interferência mais 

expressiva.  

 Vale mencionar que outros pacientes apresentaram pelo menos alguma área social 

interferida pelo acometimento da ferida, porém indicando números inferiores para os 

indicadores dessa dimensão da escala, o que pode ter influenciado para a classificação dos 

demais pacientes em “não interfere”.  

 

Tabela 12: Caracterização dos indicadores do enfoque na ferida neoplásica, classificação, 

tamanho da lesão, local da lesão e idade.  

Paciente Média ± DP 

Escala 

Classificação 

da Escala 

Tamanho da 

lesão (cm²) 

Local/Região Idade 

Dimensão ferida  

Paciente 1 3,2 ± 1,79 Interfere 

parcialmente 

55 Anal 63 

Paciente 2 1,0 ± 0,00 Não interfere 24 Inguinal 66 

Paciente 3 1,0 ± 0,00 Não interfere 12 Submandibular 74 

Paciente 4 1,0 ± 0,00 Não interfere 12 Mama 66 

Paciente 5 1,0 ± 0,00 Não interfere 168 Mama 72 

Paciente 6 1,0 ± 0,00 Não interfere 156 Mama 58 

Paciente 7 1,2 ± 0,45 Não interfere 46 Mama 46 

Paciente 8 2,0 ± 1,73 Não interfere 132 Mama 29 

Paciente 9 3,6 ± 1,52 Interfere 

parcialmente 

12 Anal 58 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

Resumindo, através da tabela abaixo se conclui que a ferida não interfere na 

socialização dos participantes em 77,78% dos casos. 
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Tabela 13: Tabela de frequência da variável classificação da escala likert da dimensão ferida. 

Classificação da escala na dimensão ferida Frequência (%) 

Interfere parcialmente 2 22,22 

Não interfere 7 77,78 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados. 

 

 No que tange ao odor, identificou-se que apenas um paciente apresentou 

interferência do sintoma em sua socialização, sendo classificado como odor grau 2. A maioria 

dos pacientes que não tiveram interferência nos contextos sociais apresentaram odor grau 1. 

Esse fato também foi observado na análise descritiva, com exceção ao paciente 2 que 

apresenta odor grau 2 e não teve interferência sendo o escore da escala, que apresentou 

interferências relativas aos indicadores da escala de odor. Porém, por ter dado pontos 

pequenos para cada índice, não se atingiu uma pontuação suficiente que permitisse uma 

classificação significativa.  

 

Tabela 14: Caracterização dos indicadores do enfoque no odor, classificação, grau do odor, 

local da lesão e idade.  

Paciente Média ± DP 

Escala 

Classificação 

da escala 

Grau do 

odor 

Local/Região Idade 

Dimensão odor 

Paciente 1 4,4 ± 0,89 Interfere 2 Anal 63 

Paciente 2 2,0 ± 1,41 Não interfere 2 Inguinal 66 

Paciente 3 1,0 ± 0,00 Não interfere 1 Submandibular 74 

Paciente 4 1,6 ± 1,34 Não interfere 1 Mama 66 

Paciente 5 1,0 ± 0,00 Não interfere 1 Mama 72 

Paciente 6 1,0 ± 0,00 Não interfere 1 Mama 58 

Paciente 7 1,2 ± 0,45 Não interfere 1 Mama 46 

Paciente 8 2,8 ± 1,48 Não interfere 2 Mama 29 

Paciente 9 2,0 ± 1,41 Não interfere 2 Mama 58 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

Logo, no caso do odor, em 88,89% dos casos ele não interfere na socialização dos 

pacientes. 

Tabela 15: Tabela de frequência da variável classificação do odor 

Classificação da escala na dimensão Odor  Frequência (%) 

Interfere 1 11,11 

Não interfere 8 88,89 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  
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 No indicador com enfoque no exsudato foi possível identificar que apenas um 

paciente teve interferência significativa desses sintomas nos contextos sociais que favorecem 

o isolamento social, o qual possuiu quantidade moderada de acordo com a classificação da 

escala PUSH. Os demais possuíram classificação “não interfere”, o que não vai ao encontro 

dos resultados obtidos na análise descritiva, que mostrou algumas interferências em 

determinados indicadores da escala na dimensão exsudato.  

 Por haver um número limitado de pacientes que proporcionaram esse resultado na 

análise descritiva, o mesmo não foi suficiente para replicar essa classificação nos resultados 

obtidos na análise matemática. Uma vez que o paciente com quantidade abundante de 

exsudato, mesmo apresentando interferências que favoreçam o isolamento social, não foi 

possível observa-lo matematicamente.  

 Além disso, a tabela 16 também torna visível que a idade pode interferir na 

representação da interferência do exsudato nos contextos sociais, pois paciente idosos, mesmo 

com quantidade moderada de exsudato, não relataram interferência desse sintoma na 

socialização.  

 

Tabela 16: Caracterização dos indicadores do enfoque no exsudato, classificação, quantidade 

de exsudato, local da lesão e idade.  

Paciente Média ± DP 

Escala 

Classificação da 

escala 

Quantidade de 

exsudato 

Local/Região Idade 

Dimensão exsudato 

Paciente 1 4,4 ± 1,00 Interfere Moderado Anal 63 

Paciente 2 1,0 ± 0,00 Não interfere Pouco Inguinal 66 

Paciente 3 1,0 ± 0,00 Não interfere Moderado Submandibular 74 

Paciente 4 1,0 ± 0,00 Não interfere Pouco Mama 66 

Paciente 5 1,0 ± 0,00 Não interfere Moderado Mama 72 

Paciente 6 1,4 ± 0,89 Não interfere Abundante Mama 58 

Paciente 7 1,2 ± 0,45 Não interfere Pouco Mama 46 

Paciente 8 1,4 ± 0,89 Não interfere Moderado Mama 29 

Paciente 9 3,4 ± 1,34 Interfere 

parcialmente 

Abundante Anal 58 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

A classificação do exsudato permite concluir que em 77,78% dos casos o exsudato não 

interfere na socialização, seguido pela frequência de uma interferência e uma interferência 

parcial. 
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Tabela 17: Tabela de frequência da variável classificação de exsudato. 

Classificação da escala na dimensão Exsudato Frequência (%) 

Interfere 1 11,11 

Não interfere 7 77,78 

Interfere parcialmente 1 11,11 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

4.2.2 AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

  

Para esta etapa de trabalho foi realizado primeiramente um teste de normalidade de 

Shapiro Wilk, devido ao tamanho da amostra ser igual a 9. Esse teste foi realizado nas 

variáveis quantitativas: tamanho da lesão, idade, valor total da dimensão ferida, valor total da 

dimensão odor e valor total da dimensão exsudato. É possível observar também na tabela 18 

que apenas a variável idade possui distribuição normal, com isso todas as análises que forem 

realizadas com as demais variáveis serão análises não paramétricas. 

 

Tabela 18: Tabela do teste de Normalidade para as variáveis quantitativas. 

Variável Normalidade (p valor) 

Tamanho da lesão 0,0243 

Idade 0,1557 

Valor total da dimensão Ferida  0,0009 

Valor total da dimensão Odor 0,0268 

Valor total da dimensão Exsudato 0,0006 

 Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

Visto que a variável idade segue uma distribuição normal, realizou-se uma análise 

descritiva com média e desvio padrão, tal que em média a idade dos participantes é de 59 anos 

com desvio de 14,04. 

Para as variáveis que não apresentaram normalidade a análise descritiva se baseou nos 

dados da mediana e da diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, tal que, o 

tamanho de lesão apresenta uma mediana de 45,5 e uma diferença de quartil de 120, Valor 

total da dimensão Ferida, Valor total da dimensão Odor e Valor total da dimensão Exsudato 

apresentam respectivamente, 5, 8 e 6 tal que a diferença de quartil da primeira variável é 5, da 

segunda é de 5 e da terceira é de 2. 
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Tabela 19: Tabela de análise descritiva das variáveis que não apresentaram normalidade. 

Variável Mediana Q3-Q1 

Tamanho da lesão 45,5 120 

Valor total da dimensão Ferida 5 5 

Valor total da dimensão Odor 8 5 

Valor total da dimensão Exsudato 6 2 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

 Em relação às demais variáveis, por serem qualitativas para análise descritiva obteve-

se os dados de frequência e porcentagem que podem ser observados no subcapítulo 4.1 para 

avaliação descritiva das variáveis clínicas e sóciodemográficas, bem como no subcapítulo 

4.2.1 para avaliação descritiva das dimensões da escala likert.  

Para os cruzamentos solicitados foi realizado um teste de Kruskal Wallis, visto que as 

variáveis possuem grupos independentes e as variáveis que não são qualitativas, ou seja, as 

quantitativas, não possuem distribuição normal. Esse teste é a alternativa não paramétrica para 

o teste ANOVA. 

 

Tabela 20: Tabela do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para diversos cruzamentos. 

Cruzamento P valor 

Grau de Odor 

Tipo de ferida 0,7773 

Local 0,1316 

Estadiamento da lesão 0,5836 

Tamanho da lesão 0,8033 

Classificação da escala na dimensão Odor 

Tipo de ferida 0,2801 

Local 0,1643 

Estadiamento da lesão 0,0833 

Tamanho da lesão 0,6936 

Grau de Odor 0,2636 

Quantidade de Exsudato 

Tipo de ferida 0,3679 

Local 0,9309 

Estadiamento da lesão 0,4227 

Tamanho da lesão 0,5254 

Classificação da escala na dimensão Exsudato 

Tipo de ferida 0,4008 

Local 0,1096 

Estadiamento da lesão 0,1801 

Tamanho da lesão 0,4824 

Quantidade de Exsudato 0,3242 

Classificação da escala na dimensão ferida 

Tipo de ferida 0,8658 

Local 0,0355 

Estadiamento da lesão 0,5127 

Tamanho da lesão 0,5515 
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Classificação da escala na dimensão ferida 

Questão 01 da Ferida 0,4227 

Questão 02 da Ferida 0,0149 

Questão 03 da Ferida  0,0050 

Questão 04 da Ferida 0,0614 

Questão 05 da Ferida  0,0149 

Valor total da dimensão Ferida 

Questão 01 da Ferida  0,1116 

Questão 02 da Ferida 0,0480 

Questão 03 da Ferida 0,0487 

Questão 04 da Ferida 0,3208 

Questão 05 da Ferida 0,0504 

Classificação da escala na dimensão Odor 

Questão 01 do Odor  0,1473 

Questão 02 do Odor 0,0339 

Questão 03 do Odor 0,0614 

Questão 04 do Odor 0,0339 

Questão 05 do Odor 0,0226 

Valor total da dimensão Odor 

Questão 01 do Odor 0,1562 

Questão 02 do Odor 0,1562 

Questão 03 do Odor 0,3658 

Questão 04 do Odor 0,1562 

Questão 05 do Odor 0,0000 

Classificação da escala na dimensão Exsudato 

Questão 01 do Exsudato  0,0753 

Questão 02 do Exsudato  0,0183 

Questão 03 do Exsudato  0,0183 

Questão 04 do Exsudato  0,0183 

Questão 05 do Exsudato  0,0492 

Valor total da dimensão Exsudato 

Questão 01 do Exsudato  0,0916 

Questão 02 do Exsudato  0,0916 

Questão 03 do Exsudato  0,0916 

Questão 04 do Exsudato  0,0916 

Questão 05 do Exsudato  0,0916 

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

Observa-se que apenas os cruzamentos das variáveis: classificação da escala na 

dimensão ferida e local da lesão e entre as suas questões 2,3 e 5, valor total da dimensão 

Ferida entre as questões 2, 3 e 5, classificação da escala na dimensão Odor e as questões 2, 4 e 

5, classificação da escala na dimensão Exsudato e as suas questões da escala likert questões 2, 

3, 4 e 5.  

O teste estatístico supracitado favoreceu a identificação da diferença estatística entre 

as variáveis que apresentaram p valor abaixo de 0,05, que foi subsídio para nortear o teste de 

correlação de Spearman para identificar as associações entre as variáveis com cada questão 

das três dimensões da escala (ferida, odor e exsudato). 

Não foi possível identificar qual classificação estava relacionada às questões, além 

disso, verificou-se que classificar em (interfere, não interfere e interfere parcialmente) 
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não é o modo mais eficiente para a análise dessa escala, sendo necessária uma avaliação 

individual das perguntas da escala com as respectivas variáveis, por isso, foi necessário a 

realização de outro teste estatístico.  

Com isso, através do intuito de realizar avaliação das questões individuais com as 

variáveis de associação realizou-se uma segunda etapa estatística. Para essa etapa do trabalho 

realizou-se uma análise de correlação de Spearman e tabelas de frequência cruzadas entre o 

grau de odor com as 5 questões da escala likert da dimensão odor, quantidade de exsudato 

com as 5 questões da escala likert da dimensão exsudato, tipo de lesão com as 5 questões da 

escala de likert da dimensão ferida e da variável tamanho de lesão com as 5 questões da escala 

de likert da dimensão ferida. O teste da análise de correlação de Spearman foi realizado com 

95% de confiança e 0,05 de significância e na sua respectiva coluna nas tabelas são 

apresentados primeiro o valor do coeficiente de correlação e abaixo o p valor do teste, tal que 

quando o mesmo apresentar valores iguais ou abaixo de 0,05 tem-se que o teste foi 

significativo. 

Em relação a tabela de número vinte e um que é relacionada aos cruzamentos do tipo 

de ferida com as questões da dimensão ferida da escala, tem-se que apenas o tipo de ferida 

com a questão 3 e 5 do questionário são correlacionadas. Existe ainda uma correlação 

negativa entre as variáveis, tal que quanto menor a resposta, no caso “nunca” a correlação em 

ter ferida na mama aumenta.  

 

Tabela 21: Tabela de frequência e análise de correlação de Spearman entre o local da ferida e 

as questões da escala likert da dimensão ferida 

Questão 1 - Até que ponto, pra você, ter a ferida é vergonhoso? 

Local da 

ferida 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Canal anal 
Frequência 1 0 0 1 0 2 

 
(%) 11,11 0 0 11,11 0 22,22 

 

Inguinal 
Frequência 1 0 0 0 0 1 

 
(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 

 

Face 
Frequência 1 0 0 0 0 1 0,02341 

(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 0,9523 

Mama E 
Frequência 2 0 0 0 0 2 

 
(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 

 

Mama D 
Frequência 2 0 0 0 1 3 

 
(%) 22,22 0 0 0 11,11 33,33 

 

Total 
Frequência 7 0 0 1 1 9 

 
(%) 77,78 0 0 11,11 11,11 100   
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Questão 2 - Até que ponto a ferida interfere em você sair de casa?                  

Local da 

ferida 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Canal anal 
Frequência 0 0 0 1 1 2 

 
(%) 0 0 0 11,11 11,11 22,22 

 

Inguinal 
Frequência 1 0 0 0 0 1 

 
(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 

 

Face 
Frequência 1 0 0 0 0 1 -0,49778 

(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 0,1727 

Mama E 
Frequência 2 0 0 0 0 2 

 
(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 

 

Mama D 
Frequência 2 1 0 0 0 3 

 
(%) 22,22 11,11 0 0 0 33,33 

 

Total 
Frequência 6 1 0 1 1 9 

 
(%) 66,67 11,11 0 11,11 11,11 100   

Questão 3 - Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com sua família? 

Local da 

ferida 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Canal anal 
Frequência 0 0 1 0 1 2 

 
(%) 0 0 11,11 0 11,11 22,22 

 

Inguinal 
Frequência 1 0 0 0 0 1 

 
(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 

 

Face 
Frequência 1 0 0 0 0 1 -0,73756 

(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 0,0233 

Mama E 
Frequência 2 0 0 0 0 2 

 
(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 

 

Mama D 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Total 
Frequência 7 0 1 0 1 9 

 
(%) 77,78 0 11,11 0 11,11 100   

Questão 4 - Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com seus amigos? 

Local da  

ferida 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Canal anal 
Frequência 1 1 0 0 0 2 

 
(%) 11,11 11,11 0 0 0 22,22 

 

Inguinal 
Frequência 1 0 0 0 0 1 

 
(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 

 

Face 
Frequência 1 0 0 0 0 1 -0,49171 

(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 0,1788 

Mama E 
Frequência 2 0 0 0 0 2 

 
(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 

 

Mama D 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Total 
Frequência 8 1 0 0 0 9 

 
(%) 88,89 11,11 0 0 0 100   

 

 

 

 



89 

Questão 5 - Até que ponto a ferida faz com que você evite frequentar locais públicos? 

Local da 

ferida 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Canal anal 
Frequência 0 0 0 1 1 2 

 
(%) 0 0 0 11,11 11,11 22,22 

 

Inguinal 
Frequência 1 0 0 0 0 1 

 
(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 

 

Face 
Frequência 1 0 0 0 0 1 -0,6755 

(%) 11,11 0 0 0 0 11,11 0,0458 

Mama E 
Frequência 1 1 0 0 0 2 

 
(%) 11,11 11,11 0 0 0 22,22 

 

Mama D 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Total 
Frequência 6 1 0 1 1 9 

 
(%) 66,67 11,11 0 11,11 11,11 100   

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

 Já a tabela vinte e dois correspondente aos cruzamentos do tamanho da ferida com as 

questões de likert da dimensão ferida, observa-se que não existe correlação. 

 

Tabela 22: Tabela de frequência e análise de correlação de Spearman entre a classificação do 

tamanho da ferida e as questões da escala likert da dimensão ferida.  

Questão 1 - Até que ponto, pra você, ter a ferida é vergonhoso?            

Tamanho da 

Lesão 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Pequena 
Frequência 4 0 0 1 0 5 

 
(%) 44,44 0 0 11,11 0 55,56 

 

Média 
Frequência 1 0 0 0 1 2 

 
(%) 11,11 0 0 0 11,11 22,22 -0,01263 

Grande 
Frequência 2 0 0 0 0 2 0,9743 

(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 
 

Total 
Frequência 7 0 0 1 1 9 

 
(%) 77,78 0 0 11,11 11,11 100   

Questão 2 - Até que ponto a ferida interfere em você sair de casa?                  

Tamanho da 

Lesão 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Pequena 
Frequência 4 0 0 1 0 5 

 
(%) 44,44 0 0 11,11 0 55,56 

 

Média 
Frequência 0 1 0 0 1 2 

 
(%) 0 11,11 0 0 11,11 22,22 0,09861 

Grande 
Frequência 2 0 0 0 0 2 0,8007 

(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 
 

Total 
Frequência 6 1 0 1 1 9 

 
(%) 66,67 11,11 0 11,11 11,11 100   
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Questão 3 - Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com sua família? 

Tamanho da 

Lesão 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Pequena 
Frequência 4 0 0 0 1 5 

 
(%) 44,44 0 0 0 11,11 55,56 

 

Média 
Frequência 1 0 1 0 0 2 

 
(%) 11,11 0 11,11 0 0 22,22 -0,10102 

Grande 
Frequência 2 0 0 0 0 2 0,796 

(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 
 

Total 
Frequência 7 0 1 0 1 9 

 
(%) 77,78 0 11,11 0 11,11 100   

Questão 4 - Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com seus amigos? 

Tamanho da  

Lesão 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Pequena 
Frequência 5 0 0 0 0 5 

 
(%) 55,56 0 0 0 0 55,56 

 

Média 
Frequência 1 1 0 0 0 2 

 
(%) 11,11 11,11 0 0 0 22,22 0,22728 

Grande 
Frequência 2 0 0 0 0 2 0,5565 

(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 
 

Total 
Frequência 8 1 0 0 0 9 

 
(%) 88,89 11,11 0 0 0 100   

Questão 5 - Até que ponto a ferida faz com que você evite frequentar locais públicos? 

Tamanho da 

 Lesão 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Pequena 
Frequência 3 1 0 1 0 5 

 
(%) 33,33 11,11 0 11,11 0 55,56 

 

Média 
Frequência 1 0 0 0 1 2 

 
(%) 11,11 0 0 0 11,11 22,22 -0,16983 

Grande 
Frequência 2 0 0 0 0 2 0,6622 

(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 
 

Total 
Frequência 6 1 0 1 1 9 

 
(%) 66,67 11,11 0 11,11 11,11 100   

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

Na tabela vinte e três foram realizadas as análises entre grau de odor e suas respectivas 

questões, tal que foi possível observar que apenas nas questões 1 e 5 existem correlação, 

também se conclui que mesmo para as respostas que apresentaram “nada” como resposta o 

fato de apresentar o mínimo de odor faz diferença na questão apresentada. 
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Tabela 23: Tabela de frequência e análise de correlação de Spearman entre o grau de odor e as 

questões da escala likert da dimensão odor 

Questão 1 - Até que ponto, pra você, o mau cheiro exalado através da ferida é vergonhoso?           

Grau de 

odor 

Respostas 
Total 

Análise de 

correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Grau 1 
Frequência 6 0 0 1 0 5 

 
(%) 44,11 0 0 11,11 0 55,56 0,83324 

Grau 2 
Frequência 0 0 0 2 2 4 0,0053 

(%) 0 0 0 22,22 22,22 44,44 
 

Total 
Frequência 4 0 0 3 2 9 

 
(%) 44,44 0 0 33,33 22,22 100   

Questão 2 - Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere em você sair de casa?              

Grau de 

odor 

Respostas 
Total 

Análise de 

correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Grau 1 
Frequência 5 0 0 0 0 5 

 
(%) 55,56 0 0 0 0 55,56 0,59293 

Grau 2 
Frequência 2 0 1 0 1 4 0,0924 

(%) 22,22 0 11,11 0 11,11 44,44 
 

Total 
Frequência 7 0 1 0 1 9 

 
(%) 77,78 0 11,11 0 11,11 100   

Questão 3 - Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

Grau de  

odor 

Respostas 
Total 

Análise de 

correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Grau 1 
Frequência 5 0 0 0 0 5 

 
(%) 55,56 0 0 0 0 55,56 0,59761 

Grau 2 
Frequência 2 0 2 0 0 4 0,0892 

(%) 22,22 0 22,22 0 0 44,44 
 

Total 
Frequência 7 0 2 0 0 9 

 
(%) 77,78 0 22,22 0 0 100   

Questão 4 - Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

Grau de  

odor 

Respostas 
Total 

Análise de 

correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Grau 1 
Frequência 5 0 0 0 0 5 

 
(%) 55,56 0 0 0 0 55,56 0,59293 

Grau 2 
Frequência 2 1 0 0 1 4 0,0924 

(%) 22,22 11,11 0 0 11,11 44,44 
 

Total 
Frequência 7 1 0 0 1 9 

 
(%) 77,78 11,11 0 0 11,11 100   

Questão 5 - Até que ponto o mau cheiro exalado através da ferida faz com que você evite frequentar locais 

públicos?    

Grau de  

odor 

Respostas 
Total 

Análise de 

correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Grau 1 
Frequência 4 1 0 0 0 5 

 
(%) 44,44 11,11 0 0 0 55,56 0,66742 

Grau 2 
Frequência 1 0 2 1 0 4 0,0495 

(%) 11,11 0 22,22 11,11 0 44,44 
 

Total 
Frequência 5 1 2 1 0 9 

 
(%) 55,56 11,11 22,22 11,11 0 100   

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  
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Observando a tabela vinte e quatro, têm-se as análises entre quantidade de exsudato e 

as respectivas questões da dimensão exsudato, conclui-se que apenas o primeiro cruzamento 

existe correlação, ou seja, apenas quantidade de exsudato com a primeira questão. Neste caso, 

também, mesmo a maioria ter respondido “nada” na questão 1, o fato de ter o mínimo de 

exsudato já demonstra correlação entre as variáveis. 

 

Tabela 24: Tabela de frequência e análise de correlação de Spearman entre a quantidade de 

exsudato e as questões da escala likert da dimensão exsudato 

Questão 1 - Até que ponto, pra você, o vazamento de secreção através da ferida é vergonhoso?              

Quantidade de  

exsudato 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Escasso 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Moderado 
Frequência 2 0 1 0 1 4 0,67676 

(%) 22,22 0 11,11 0 11,11 44,44 0,0453 

Abundante 
Frequência 0 0 1 1 0 2 

 
(%) 0 0 11,11 11,11 0 22,22 

 

Total 
Frequência 5 0 2 1 1 9 

 
(%) 55,56 0 22,22 11,11 11,11 100   

Questão 2 - Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere em você sair de casa?              

Quantidade de 

exsudato 

  Respostas  
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Escasso 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Moderado 
Frequência 3 0 0 1 0 4 0,44263 

(%) 33,33 0 0 11,11 0 44,44 0,2328 

Abundante 
Frequência 1 0 0 1 0 2 

 
(%) 11,11 0 0 11,11 0 22,22 

 

Total 
Frequência 7 0 0 2 0 9 

 
(%) 77,78 0 0 22,22 0 100   

Questão 3 - Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

Quantidade de 

exsudato 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Escasso 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Moderado 
Frequência 3 0 1 0 0 4 0,47575 

(%) 33,33 0 11,11 0 0 44,44 0,1955 

Abundante 
Frequência 1 0 0 1 0 2 

 
(%) 11,11 0 0 11,11 0 22,22 

 

Total 
Frequência 7 0 1 1 0 9 

 
(%) 77,78 0 11,11 11,11 0 100   
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Questão 4 - Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida interfere negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

Quantidade de 

exsudato 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Escasso 
Frequência 3 0 0 0 0 3 

 
(%) 33,33 0 0 0 0 33,33 

 

Moderado 
Frequência 3 0 1 0 0 4 0,07319 

(%) 33,33 0 11,11 0 0 44,44 0,8516 

Abundante 
Frequência 2 0 0 0 0 2 

 
(%) 22,22 0 0 0 0 22,22 

 

Total 
Frequência 8 0 1 0 0 9 

 
(%) 88,89 0 11,11 0 0 100   

Questão 5 - Até que ponto o vazamento de secreção através da ferida faz com que você evite frequentar 

locais públicos?    

Quantidade de 

Exsudato 

Respostas 
Total 

Análise de 

Correlação Nada Pouco Razoável Muito Totalmente 

Escasso 
Frequência 2 1 0 0 0 3 

 
(%) 22,22 11,11 0 0 0 33,33 

 

Moderado 
Frequência 3 0 0 0 1 4 0,16936 

(%) 33,33 0 0 0 11,11 44,44 0,6631 

Abundante 
Frequência 1 0 0 1 0 2 

 
(%) 11,11 0 0 11,11 0 22,22 

 

Total 
Frequência 6 1 0 1 1 9 

 
(%) 66,67 11,11 0 11,11 11,11 100   

Fonte: Elaborado com base em dados coletados.  

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA, CONFIABILIDADE E CORRELAÇÃO ITEM-TOTAL DA 

ESCALA DE ISOLAMENTO SOCIAL EM PACIENTE COM ODOR E EXSUDATO EM 

FERIDA NEOPLÁSICA  

 

 A escala ISPOE é constituída em três dimensões, aspectos sociais ligados à ferida, 

exsudato e odor. Os cálculos realizados foram feitos separadamente para cada dimensão da 

escala. Para a amostra completa a média (M) total e desvio padrão (DP) para cada pergunta da 

escala.  

 A consistência interna obtida com o cálculo do Coeficiente de Alfa de Cronbach 

indicou valores de: 0,82 (F); 0,94 (E) e 0,88 (O) para a amostra completa. Com base nesses 

resultados é possível inferir que a confiabilidade da escala é muito satisfatória, ou seja, os 

itens são altamente correlacionados entre si na mensuração do isolamento social nas 

dimensões ferida, odor e exsudato.  

 Observa-se na tabela 42 a média total, DP, coeficiente de correlação item-total e Alfa 

de Cronbach se o item for excluído dos itens individuais da ISPOE. A variação da média total 

dos itens foi 1,89 para o item (“Até que ponto a ferida interfere em você sair de casa? “) até 

1,11 para o item (“Até que ponto a ferida interfere negativamente no seu relacionamento com 
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seus amigos?”) na dimensão ferida; 2,22 para o item (“Até que ponto, pra você, o vazamento 

de secreção através da ferida é vergonhoso?”) até 1,22 para o item (Até que ponto o 

vazamento de secreção através da ferida interfere negativamente no seu relacionamento com 

seus amigos?”) na dimensão exsudato; 2,89 para o item (“Até que ponto, pra você, o mau 

cheiro exalado através da ferida é vergonhoso?”) até 1,44 para o item (“Até que ponto o mau 

cheiro exalado através da ferida interfere negativamente no seu relacionamento com sua 

família?”).  

 Os coeficientes de correlação item-total encontraram-se próximos ou superiores a 

0,30 em todos os itens da escala. Isso significa que nenhum item contribuiu para a redução da 

consistência interna, ou seja, todas as perguntas cooperam para a fidedignidade da ISPOE 

 

Tabela 25: Escala de isolamento social em paciente com odor e exsudato em ferida 

neoplásica: média (M) e desvio padrão (DP) para itens individuais, correlação de item-total e 

consistência interna (Alfa de Cronbach) se o item for deletado. 

Item M* DP** Correlação de 

item total  

Alfa de Cronbach se 

o item é excluído 

Dimensão 1 - Ferida 
    

1. Até que ponto, pra você, ter a 

ferida é vergonhoso?              

1,78 1,56 ,28 ,89 

2. Até que ponto a ferida interfere em 

você sair de casa?                  

1,89 1,54 ,92 ,68 

3. Até que ponto a ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

1,67 1,41 ,85 ,71 

4. Até que ponto a ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

1,11 ,33 ,51 ,85 

5. Até que ponto a ferida faz com 

que você evite frequentar locais 

públicos?                  

1,89 1,54 ,81 ,72 

Dimensão 2 - Exsudato 
    

1. Até que ponto, pra você, o 

vazamento de secreção através da 

ferida é vergonhoso?                             

2,22 

 

1,56 ,83 ,93 

2. Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida interfere 

em você sair de casa?              

1,67 1,32 ,97 ,90 

3. Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

1,56 1,13 ,89 ,91 
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4. Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento 

com seus amigos? 

1,22 ,67 ,69 ,96 

5. Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida faz com que 

você evite frequentar locais públicos?   . 

1,89 1,54 ,95 ,90 

Dimensão 3 - Odor 
    

1. Até que ponto, pra você, o mau 

cheiro exalado através da ferida é 

vergonhoso?                                                   

2,89 1,83 ,65 

 

,90 

 

2. Até que ponto o mau cheiro exalado 

através da ferida interfere em você sair 

de casa?                          

1,67 1,41 ,89 ,81 

3. Até que ponto o mau cheiro exalado 

através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento 

com sua família? 

1,44 ,88 ,56 ,89 

4. Até que ponto o mau cheiro exalado 

através da ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento 

com seus amigos? 

1,56 1,33 ,86 ,82 

5. Até que ponto o mau cheiro exalado 

através da ferida faz com que você evite 

frequentar locais públicos?   . 

1,89 1,17 ,77 ,85 

 Fonte: Dados obtidos pelo autor na estratégia estatística em SPSS 21.  

*Média. ** Desvio-padrão. 

 

 A fim de verificar a possibilidade de se realizar a análise fatorial exploratória para 

uma futura validação da escala em questão, realizar-se-á a análise do KMO para as três 

dimensões da ISPOE, indicando se a matriz de correlação é adequada para uma análise 

fatorial e identificação de validação.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Observa-se que diversas práticas assistenciais são efetuadas junto aos pacientes com 

câncer avançado no âmbito dos cuidados paliativos. Dentre elas, destaca-se o atendimento aos 

pacientes com feridas tumorais (FIRMINO, 2005; WOO; SIBBALD, 2010). Historicamente, 

a incidência dessa condição não é bem documentada, o que dificulta a obtenção de dados 

estatísticos oficiais. No entanto, uma grande massa de artigos científicos apontam que cerca 

de 5% a 10% dos pacientes oncológicos são acometidos por essas afecções em decorrência de 

tumor primário ou de tumores metastáticos (LUND-NIELSEN et al., 2011; SEAMEN, 2006; 

FIRMINO, 2005; POLETTI et al., 2002; CLARK, 2002).  

Porém, um estudo mais recente realizado no Canadá apontou a prevalência de 14,5% 

da amostra apresentaram feridas neoplásicas, bem como outros determinam que cerca de 7% 

dos pacientes com câncer desenvolvem tais feridas (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; 

TROZZOLO, 2009; PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013; LO et al, 2008). Isso mostra 

que não há um consenso documental adequado sobre a incidência dessa lesão no âmbito 

oncológico. 

 No que tange à faixa etária, é evidente que os pacientes idosos apresentam maior 

propensão em desenvolver as feridas neoplásicas. A literatura destaca que essas lesões são 

predominantes em pacientes com idade entre 60-70 anos de idade, apresentando lesões 

oriundas de câncer de mama (62%), cabeça e pescoço (24%), região genital e anal (3%) e em 

outras áreas com (8%) (DRAPER; 2005; DOWSETT, 2002; LO et al, 2008). Esses dados 

entram em consonância com o que foi observado no presente estudo, onde identificou-se que 

a maioria da amostra com ferida apresentava idade superior a 60 anos, possuindo 

majoritariamente lesões oriundas de câncer de mama, sendo predominantemente do sexo 

feminino.  

A sobrevida do paciente é um fator questionável atualmente. Observa-se que aqueles 

que apresentam essas lesões possuem uma sobrevida que gira em torno de 6 meses a 12 meses 

de vida após o seu aparecimento (DRAPER; 2005; LO et al, 2008; PROBST; ARBER; 

FAITHFULL, 2013; PROBST; ARBER; TORJAN; FAITHFULL, 2012; 
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GROCOTT;GETHIN; PROBST, 2013; GIBSON; GREEN, 2013). Porém, no estudo em 

questão constatou-se que uma parte da amostra era composta por pacientes que 

apresentavam uma sobrevida acima de 12 meses, fato esse que pode estar relacionado a 

melhoria dos meios de tratamento. Tal dado faz emergir a necessidade de realizações de 

estudos que visem mensurar a sobrevida dos pacientes com feridas neoplásicas.  

Os pacientes com lesões neoplásicas, de acordo com a literatura, já são classificados 

como paliativos, um vez que o intuito do cuidado não é a cura da lesão, mas o controle de 

sinais e sintomas, sendo necessário, assim, o atendimento por uma equipe especializada e 

qualificada no gerenciamento de sinais e sintomas para a promoção da qualidade de vida do 

cliente e de seus familiares (AGUIAR; SILVA, 2012; FIRMINO, 2005). Porém, no 

ambulatório cenário do estudo esse fato não acontece. Nele existiam, além de pacientes em 

cuidados paliativos, pacientes com ferida neoplásica em tratamento adjuvante e neoadjuvante, 

que em sua maioria não tinha as feridas monitoradas pela equipe do ambulatório. Os pacientes 

em cuidados paliativos realizavam cotidianamente a troca do curativo e avaliação da lesão no 

ambulatório de cuidados paliativos, já os que estavam em outras modalidades de tratamento 

realizavam os curativos nos postos de saúde na localidade onde residiam, muitas das vezes 

por profissionais que não tinham conhecimento adequado para o cuidados dessas lesões que 

necessitam de condutas específicas.  

Além disso, um ponto a ser considerado é que, o aumento da expectativa de vida de 

pacientes com câncer avançado pode levar, consequentemente, a um aumento significativo da 

incidência daqueles que sofrem com tais afecções (PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013; 

LO et al, 2008). Outra faceta a ser destacada é o fato da autonegligência do indivíduo perante 

sua lesão. Um estudo exploratório realizado em Paris verificou que os pacientes com feridas 

neoplásicas negligenciadas apresentam inúmeros fatores que deterioram seu estado 

psicológico, tais como, os sintomas responsáveis por causar ansiedade, constrangimentos e 

depressão, bem como a lesão que modifica a imagem corporal e o seu significado ao portador 

(DOLBEAULT; FLAHAULT; BAFFIE; FROMANTIN, 2010). A negligência da lesão no 

idoso apresenta uma consequência relativamente distinta aos pacientes não idosos, pois, 

devido a idade, geralmente apresentam representações diferenciadas em relação à lesão e seus 

sintomas. Os pacientes em idade adulta relatam se sentir mais incomodados em relação aos 

sintomas em comparação a população idosa. Isso pode ser observado pelo fato dos pacientes 

idosos, em sua maioria, apresentarem a capacidade diminuída de perceber o odor, bem como a 

despreocupação com a vaidade (DRAPER, 2005). 
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O local da lesão é um fator importantíssimo no que diz respeito à imagem corporal. No 

presente estudo foi possível identificar uma predominância de lesões em regiões íntimas, 

destacando que cerca de 33% das lesões eram localizadas em mama direita. Além disso, 

observa-se uma relação estatística que demonstra que o local da lesão pode influenciar no 

isolamento social do paciente, gerando limitação em frequentar locais públicos e a 

interferência no relacionamento do paciente com sua rede familiar. A presença dessas lesões 

em regiões íntimas, como mama e genitálias podem favorecer a experimentação de problemas 

relacionados à sexualidade. Em um estudo retrospectivo realizado no Brasil envolvendo 

pacientes com câncer de mama evidenciou que cerca de 50% dos ferimentos são em mama 

direita (GOZZO; TAHAN; ANDRADE; NASCIMENTO; PRADO, 2014). O acometimento 

em mama e genitália pode promover problemas na expressão sexual. Essas feridas são muitas 

vezes de tamanho e forma irregulares, em áreas que torna dificultoso o ato de se vestir. A 

presença de exsudato em excesso pode indicar a presença de infecção e contribuir para o 

desenvolvimento de odor desagradável (DOWSETT, 2002). O estudo em questão demonstrou 

que o local da lesão apresentou interferência estatisticamente significativa na relação com 

a família e na limitação do paciente em frequentar locais públicos. 

Indivíduos que apresentam lesão em locais visíveis tendem a se isolar e apresentar 

problemas psicossociais. Pessoas com feridas em locais visíveis (face e cabeça) tendem a se 

isolar mais socialmente devido a visibilidade do problema. Já o acometimento em mama e 

genitália podem promover problemas na expressão sexual. Essas feridas são muitas vezes de 

tamanho e forma irregulares, em áreas que torna dificultoso o ato de se vestir. A presença de 

exsudato em excesso pode indicar a presença de infecção e contribuir para o desenvolvimento 

de odor desagradável (DOWSETT, 2002). No presente estudo observou-se que um paciente 

com lesão maligna em face não apresentou fatores que favorecessem o isolamento social, esse 

fato pode estar associado a idade da paciente, a qual era idosa. As representações sociais 

podem ser variadas de acordo com a idade, o que pode mostrar que a variável idade 

pode ser uma variável de confundimento do estudo.  

Em relação à classificação da lesão não foi possível encontrar estudos que 

verificassem a incidência e prevalência da lesão de acordo com sua classificação. Apesar de 

existirem basicamente 3 classes: feridas ulcerativas malignas, feridas vegetantes malignas 

ulceradas e feridas vegetantes malignas, descrições essas conhecidas nacionalmente e 

internacionalmente, observa-se que seu uso não é comumente realizado no âmbito clínico 

(MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; AGUIAR; SILVA, 2012, SANTOS, 

2007). 
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Vale mencionar que o principal objetivo do tratamento das feridas neoplásicas é o 

controle dos sintomas, sendo eles a dor, sangramento, exsudação e o mau odor, uma vez que 

apresentam significativas consequências fisiológicas e psicossociais ao paciente. As 

consequências fisiológicas são caracterizadas pela dor intensa, sangramento excessivo, 

vazamento de exsudato, feridas infectadas e o odor fétido, que são os principais responsáveis 

pela alteração negativa da imagem corporal, culminando em depressão e isolamento social 

(PROBST, ARBER, FAITHFULL, 2009; DOLBEAULT; FLAHAULT; BAFFIE; 

FROMANTIM, 2010). 

Em relação a prevalência do odor no cenário das feridas oncológicas, há poucos 

estudos que avaliaram tal contexto. Porém, em um estudo realizado verificou-se que cerca de 

10% dos pacientes com feridas neoplásicas apresentam odor (MAIDA; ENNIS; 

KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009). Apesar de sua baixa incidência, tal sintoma configura 

ser um dos mais difíceis de controlar, sendo um dos principais em deteriorar a qualidade 

psicossocial dos pacientes com essas lesões.  

Um estudo multicêntrico realizado em 36 países constatou que esse sintoma é um 

grande desafio durante a gestão das feridas, sendo responsável por cerca de 80% dos pacientes 

com essas afecções. As maiores dificuldades relatadas pelos pacientes foram o manejo do 

odor 83%; preocupações sociais 70%; dor e contenção de exsudato 68%, seguida por estresse 

emocional 65% (GETHIN; GROCOTT; PROBST; CLARKE, 2013).  

 De todos os sintomas que estão relacionados à ferida neoplásica, o odor fétido é 

descrito como umas das principais causas que ocasionam estresse aos pacientes, cuidadores e 

familiares (ALEXANDER, 2009a). Evidencia-se que o fato de cuidar dessa lesão aumenta a 

sobrecarga de trabalho dos cuidadores, principalmente pelo fato de ser difícil o controle de 

sintomas relacionados ao ferimento. Tal experiência favoreceu a deterioração da qualidade de 

vida, tanto dos pacientes, como de seus cuidadores (PROBST; ARBER; TROJAN, 

FAITHFULL, 2012).  

Nesse contexto, esse sintoma se caracteriza pela sua presença constante no cotidiano 

do paciente e pelo difícil controle no âmbito clínico (MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; 

TROZZOLO, 2009). Estudos evidenciam que esta variável causa impactos sociais 

devastadores, uma vez que o paciente pode apresentar determinados problemas psicológicos, 

principalmente relacionados à ansiedade, pela preocupação na percepção do mau odor pelas 

pessoas com que convive, imagem corporal prejudicada e sentimentos de desgosto, vergonha 

e depressão, bem como repercussões sociais, tais como sentimentos de exclusão e o bloqueio 

ao contato social (DOLBEAULT; FLAHAULT; BAFFIE; FROMANTIM, 2010). 
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Um fator importante observado no presente estudo foi que o odor apresentou 

interferência estatisticamente significativa no que se refere ao constrangimento e à 

limitação do paciente em frequentar locais públicos, fatos esses que confirma a hipótese da 

pesquisa e foram observados em outros estudos. Duas pesquisas de cunho fenomenológico 

apontaram que o odor, por ser um sintoma de difícil controle, demandava das pacientes 

diversas estratégia para escondê-lo. A sensação eminente de desprendimento de exalação do 

odor e a possibilidade de que outras pessoas poderiam senti-lo desencadeou problemas de 

ansiedade e vergonha que, consequentemente, limitaram as atividades diárias. Além disso, o 

mau odor e a mão de obra intensiva demandou uma quantidade imensa de tempo de limpeza 

de curativo da ferida, sendo então, um dos fatores que contribuíram para que algumas 

participantes evitassem frequentar locais, isolando-se em casa (PROBST; ARBER; 

FAITHFULL, 2013; ALEXANDER, 2010). 

A complexidade das feridas crônicas na doença avançada requerem avanço no 

pensamento crítico e científico para auxiliar a qualidade de vida dos pacientes. Métodos 

sistemáticos de avaliação multidisciplinar das experiências dos pacientes e dos problemas 

clínicos são necessários, juntamente com estratégias de gestão eficazes, embora reconhecendo 

seja altamente individual a apresentação de feridas neoplásicas (GROCOTT; GETHIN; 

PROBST, 2013). Uma pesquisa realizada com 70 pacientes em Taiwan evidenciou pela 

análise de regressão múltipla que o odor, a dor e os problemas psicológicos foram 

estatisticamente significativas para o déficit da qualidade de vida e responsável por 87% da 

variância (LO; HAYTER; HU; TAI; HSU; LI, 2011). Dessa forma, é possível inferir que o 

odor pode ser um determinante que afeta a qualidade de vida dos pacientes com feridas 

neoplásicas.  

 No que tange o exsudato, é possível destacar que se caracteriza como o sintoma que 

está relacionado às lesões neoplásicas, o qual é responsável por afetar cerca de 14,6% dos 

pacientes com essa afecção. Caracteriza-se por ser de difícil controle, sendo um grande 

desafio para o paciente, cuidadores e profissionais de saúde (MAIDA; ENNIS; 

KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013). Na literatura é 

evidente a escassez de estudos que mensurem tal variável, sendo possível verificar 

prevalência de tal sintoma em estudos isolados.  

A perda dos limites físicos transmitidos pela presença da lesão e pelo extravasamento 

do exsudato derivado da saturação do curativo e vazamento de secreção resulta em mudanças 

frequentes de roupas de vestuário, causando constrangimento e ansiedade. Esses fatores 

deterioram a vida social, já que os pacientes passam mais tempo confinados em sua residência 
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a fim de evitar análise e comentários negativos que danifiquem sua identidade (PROBST, 

ARBER, FAITHFULL, 2013). Desse modo, a avaliação psicológica do paciente, com foco 

em estratégias de enfrentamento, é observada como um aspecto importante de uma avaliação 

clínica (SELBY, 2009). No estudo em questão observou-se que os pacientes não têm 

avaliação psicológica por psicólogos na equipe, fato esse que corrobora para a dificuldade de 

se obter estratégias de enfrentamento em relação à lesão e seus sintomas que possam 

promover a manutenção da qualidade de vida desses pacientes.  

Afim de corroborar com os estudos e resultados existentes na literatura, as análises 

estatísticas desse estudo evidenciaram que houve uma correlação entre o exsudato e o 

acometimento de constrangimento no paciente. Tal fator é identificado como um dos 

principais promotores de eventos que culminam no isolamento social em pacientes com 

feridas neoplásicas, confirmando a hipótese do estudo. 

Estudos fenomenológicos internacionais divulgam que a produção excessiva de 

exsudato pela lesão faz necessário a troca constante de curativo e de vestuário, o que afetam 

diretamente o comportamento social e psicológico do paciente, já que os mesmos passam a se 

isolar progressivamente do mundo exterior. Além disso, os vazamentos de secreção em locais 

de convívio social faz gerar sentimento de constrangimento, ansiedade, depressão e estresse. 

Para minimizar o constrangimento causado por esse e outros sintomas é necessário uma 

gestão adequada das feridas neoplásicas (PROBST; ARBER; TROJAN; FAITHFULL, 2012; 

LO; HU; HAYTER; CHANG; HSU; WU, 2008; PROBST; ARBER; FAITHFULL, 2013). 

O exsudato também é caracterizado por ocasionar um profundo impacto na qualidade 

de vida. Estudos de revisão apontam que esse sintoma é relatado como um dos principais 

problemas para os pacientes com feridas neoplásicas, levando subsequentemente à irritação da 

pele e maceração. O ajuste no vestuário devido ao vazamento é algo que se torna 

determinante à mudança no estilo de vida, principalmente em termos de frequência de 

mudanças de roupa e vestimentas adicionais. Esses achados acabam limitando as atividades 

diárias dos pacientes (GIBSON; GREEN, 2013).  

Mau cheiro e o exsudato são citados por pacientes e cuidadores como um dos aspectos 

mais angustiantes. A ausência de uma abordagem padronizada para avaliação e gestão ressalta 

a necessidade de recolher dados de base para apoiar o desenvolvimento de diretrizes 

(MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; TROZZOLO, 2009; GETHIN; GROCOTT; PROBST; 

CLARKE, 2013). 

Para o controle desses sintomas, além de realização de curativos adequados a cada 

particularidade do paciente, é necessário o conhecimento de produtos que visem minimizar os 
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sintomas presentes na lesão. Em relação ao odor, o produto com mais eficiência é o 

metronidazol (DRAPER, 2005; ALEXANDER, 2009; MAIDA; ENNIS; KUZIEMSKY; 

TROZZOLO, 2009), já para o controle de exsudato, além do próprio metronidazol, a 

implantação de produtos que executam o debridamento enzimático, procedimento 

recomendado através da utilização de agentes químicos específicos, ou seja, substâncias 

enzimáticas (FROIAND, 2002; GROCOTT; GETHIN; PROBST, 2013). Essa técnica pode 

efetivamente suavizar e remover o tecido necrosado (GROCOTT; GETHIN; PROBST, 2013), 

principal responsável pela produção de exsudato.  

No que tange o cenário de pesquisa em questão, o mesmo possui atendimento 

referenciado e regionalizado, ou seja, somente os pacientes da região metropolitana são 

atendidos no ambulatório (CASTRO; CRUZ; GRELLMANN; SANTOS; FULY, 2014). As 

consultas são previamente agendadas com a finalidade de organização do sistema de 

atendimento. Porém, em determinados casos, como por exemplo: pacientes em sessão de 

quimioterapia ou em consulta com o médico paliativista, pode-se realizar o curativo sem 

agendamento prévio, respeitando sempre a viabilidade de local para a realização do mesmo.  

Na realização de curativo às feridas neoplásicas no ambulatório de cuidado paliativo, 

essa etapa do cuidado é realizado por enfermeiros. O foco da atenção é o controle de 

sintomas, sendo os mais evidentes: sangramento, odor, exsudato e dor. Para esse manejo, 

algumas medidas são tomadas; avaliar clinicamente a lesão, atentar para sinais de infecção e 

tecido desvitalizado, calcular quantidade de produtos necessários de acordo com o tamanho e 

o local da lesão, cautela na escolha dos produtos (não pode favorecer cicatrização), entre 

outros. O controle de sangramento geralmente realizado com curativos hermeticamente 

fechados, com tecido hemostático; para o controle do odor usa-se majoritariamente o 

metronidazol (sob prescrição médica); para o controle de exsudato utiliza-se bolsa de feridas 

para contenção do líquido e para a dor o incentivo de estratégias de enfrentamento (dormir em 

posição confortável, realizar bandagem confortável e utilizar medicamentos conforme 

prescrição médica).  

Além disso, dados subjetivos inerentes às particularidades de cada paciente é levado 

em conta no momento da realização do curativo, porém, demonstram-se não ser suficientes 

para garantir um atendimento holístico, principalmente no que diz respeito aos anseios 

psicossociais. No estudo, é evidente a ausência de uma equipe multiprofissional (psicólogos e 

assistentes sociais) ativa no processo do cuidado aos pacientes com feridas neoplásicas 

atendidas no ambulatório, fato esse que favorece o relato de sentimento de abandono e 

desamparo psicológico por parte desses pacientes, tanto para eles, quanto para seus familiares.  



103 

O registro de enfermagem, neste âmbito, é bastante incipiente, não havendo um 

instrumento adequadamente elaborado para as anotações sobre a ferida tumoral, que apresenta 

particularidades diferentes às demais lesões crônicas. Autores sugerem a utilização de 

ferramentas para a avaliação da ferida e seus sintomas. Em prática, as opiniões subjetivas de 

pacientes e cuidadores são os melhores indicadores para orientar as ações de enfermagem 

(DRAPER, 2005). Sendo assim, é evidente a necessidade de elaboração de diretrizes e 

protocolos interdisciplinares que viabilizem, sobretudo, um atendimento com mais qualidade 

e coesão nas intervenções destinada a cada paciente.  

O cuidado de enfermagem aos pacientes com feridas tumorais é complexo e, além de 

envolver um olhar multidisciplinar, representa uma importante preocupação sob a ótica da 

economia em saúde. A Enfermagem, com seu atendimento holístico, deve implementar 

intervenções no âmbito do cuidado, promovendo por curativos estéticos e efetivos, um 

atendimento individualizado ao paciente, com controle da dor e odor e quantidade de 

exsudato e sangramento (DOWSETT, 2002). 

Nesse contexto, estudo em questão identificou que a renda familiar mensal da amostra 

estudada, em sua maioria, gira em torno de aproximadamente um salário mínimo. Tal fato é 

de extrema importância no processo de cuidado e vem sendo amplamente considerado nas 

consultas de enfermagem aos pacientes com feridas neoplásicas no ambulatório do HUAP. 

Como forma de contornar os impactos monetários que as trocas sucessivas de curativos 

podem apresentar, realiza-se a distribuição de produtos, tais como: Sulfadiazina de prata, 

Metronidazol, Vaselina, entre outros, dependendo da necessidade de cada lesão, em 

quantidade suficiente até a data de retorno. Essa conduta possibilita que os pacientes possam 

realizar os curativos, minimizando os limites econômicos.  

O Enfermeiro deve orientar o paciente e familiar e estimular a troca tão logo sujem de 

secreção a fim de auxiliar no controle. Em alguns casos pode ser difícil para o paciente manter 

a sua própria higiene, de forma independente, devendo o familiar ser orientado sobre a 

importância de que esta seja executada apropriadamente (WEST, 2007; HAWTHORN , 2010; 

HARRISON, 2013).  

No cunho estatístico, algumas associações não foram possíveis de ser identificadas. 

Tal fato pode ser justificável pelo tamanho e/ou pela ausência de heterogeneidade da amostra. 

A não constatação de pacientes com grau de odor III e IV pode ter interferido nos resultados 

em questão, favorecendo a não constatação de outras associações. Além disso, tal 

heterogeneidade poderá mostrar até mesmo se a aplicação de escala é mais adequada a uma 

população com maior ou menor grau de odor e exsudação.  
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No que tange a escala utilizada para coleta de dados, foi possível realizar as primeiras 

etapas de validação, culminando na obtenção do Alfa de Cronbach. Essa estratégia estatística 

visa obter a confiabilidade interna no instrumento. Observou-se, com isso, que todas as 

dimensões da escala apresentaram confiabilidade interna, obtendo valores acima de 0,7. Além 

disso, todas as perguntas contribuíram para a obtenção do alfa encontrado. Os valores de  

variam de 0 a 1,0, sendo considerado que quanto mais próximo de 1, maior confiabilidade 

entre os indicadores da escala (MATTHIENSEN, 2011).  

No âmbito nacional não há estudos de validação de instrumentos utilizados no âmbito 

das feridas neoplásicas em cuidados paliativos. Já a nível internacional foi possível constatar 

um estudo que buscou validar o instrumento TELER (Treatment Evaluation by Le Roux’s 

method). A necessidade dessa validação surgiu pela necessidade de desenvolvimento e teste 

de metodologias para identificar as necessidades dos pacientes e médicos com relação a 

curativos para gestão de exsudado. A gestão do exsudado foi o foco porque foi demonstrado 

ser o problema fundamental para pacientes e médicos em um estudo de feridas malignas, 

sendo um problema recorrente em outros tipos de feridas (BROWNE et. al, 2004).  

Com isso, a validação dessa escala como um método de recolhimento de dados 

observacionais do curativo e do desempenho no contexto do cuidado total do paciente, 

envolvendo assim os curativos dos usuários e produtos. O processo de validação foi uma 

forma de consenso, onde múltiplas fontes de dados foram utilizados para definir problemas 

dos pacientes dentro dos indicadores TELER, para medir a alteração ou ausência de uma 

mudança nos problemas durante um período de tratamento e cuidados e tirar conclusões sobre 

desempenho dos curativos e experiências de pacientes (BROWNE et. al, 2004). Vale ressaltar 

que nesse processo de validação não foi utilizado o Alfa de Cronbach como etapa do 

processo.  

 Já na área da psicologia foi possível identificar um estudo de validação da Escala de 

Ansiedade para a versão brasileira que utilizou o Alfa de Cronbach como etapa para a 

validação. Além disso, foi utilizado o coeficiente de correlação item-total e Alfa de Cronbach 

se o item for excluído dos itens (CASTILLO; MACRINI; CHENIAUX; LANDEIRA-

FERNANDEZ, 2010) conforme o estudo em questão. Ressalta-se que tal estudo apresentou 

sucesso em seu processo de validação da escala.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 O odor e o exsudato são sintomas que podem favorecer, diretamente, o isolamento 

social em pacientes com feridas neoplásicas. No caso do odor, tal sintoma é responsável por 

causar sentimento de vergonha e impedir que os clientes frequentem locais públicos. Tais 

fatores podem estar relacionados entre si, uma vez que o fato de apresentar constrangimento 

perante o mau cheiro exalado pela ferida pode ser a base que impeça a sua socialização. Além 

disso, pode ser observado o agravamento da qualidade de vida com consequente deterioração 

do estado de saúde do paciente, uma vez que essa variável pode produzir o aumento da 

sensação de desamparo e humilhação, culminando no isolamento social.  

Em relação ao exsudato, observa-se que esse sintoma está relacionado à sensação de 

vergonha por parte dos pacientes. A quantidade excessiva de secreção com a necessidade de 

realização de curativos volumosos, somado ao fato da sensação eminente de vazamento e às 

constantes trocas para evitar o mesmo, podem, assim, levar a necessidade de mudança na 

rotina de vida, com consequente impacto social e psicológico do paciente. Outro aspecto 

destacável é o tipo da lesão, o qual foi possível identificar a sua relação com a limitação do 

paciente em se relacionar com a família e em frequentar locais públicos, ou seja, com fatores 

que culminam no isolamento social.  

Vale mencionar que para a verificação das potentes interferências dos sintomas na 

vida social do pacientes com feridas foi realizado através de uma escala likert. Apesar de 

ainda não estar validada, realizou-se o início desse processo de validação. Com o alfa de 

Crombach foi possível constatar que a escala em questão apresenta confiabilidade interna 

satisfatória, apresentando significância no que ela pretende mensurar.  

Na equipe multidisciplinar, a enfermagem desempenha papel importantíssimo no 

manejo e controle de sinais e sintomas dos pacientes com feridas neoplásicas. Além do 

conhecimento sobre as idiossincrasias dessas lesões e dos produtos adequados ao cuidados 

das mesmas, é fulcral que o profissional de enfermagem conheça os principais sintomas que 

essa lesão apresenta e o impacto que eles podem causar ao cotidiano do paciente. Conhecer 

esse impacto fará toda a diferença na práxis do enfermeiro, pois, assim, poderá atuar de 
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maneira assertiva e holística no cuidado ao paciente com ferida neoplásica, enxergando, além 

dos sintomas, seus anseios psicológicos e sociais.  

A realização e concretização deste estudo passou por vários desafios e limitações. 

Inicialmente, a ausência de escalas que mensurassem o isolamento social nos pacientes com 

lesão neoplásicas, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional, fomentou a 

necessidade da construção de uma escala inédita que possibilitasse a realização deste trabalho.  

No que tange o cenário de estudo, observou-se que os registros em prontuários eram 

insuficientes e simplórios, bem como os documentos utilizados para registro de variáveis 

durante a consulta de enfermagem, o que dificultava a coleta de dados para a caracterização 

da amostra e das variáveis como: sintoma, tamanho da lesão, local, etc. Com isso, sugere-se 

que o instrumento utilizado para coleta dos dados do projeto de pesquisa em questão seja 

disponibilizado ao Ambulatório de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário Antônio 

Pedro com o intuito de ampliar e auxiliar, com efetividade, a coleta das informações inerentes 

aos pacientes atendidos naquele setor.  

O fato de existirem pacientes com feridas neoplásicas em terapia neoadjuvante e 

adjuvante realizando os curativos em postos de saúde dificultava o recrutamento desses 

pacientes para o estudo, um vez que eles não realizavam marcação e posterior avaliação pelo 

enfermeiro na consulta de enfermagem. Nessa esfera, torna-se necessário que tais pacientes 

realizem seus curativos no ambulatório do HUAP, pois além de facilitar o recrutamento de 

pessoas para estudos vindouros, irá favorecer que os mesmos sejam acompanhados por 

profissionais devidamente qualificados.  

Outra limitação encontrada foi relacionada ao quantitativo da amostra. O cenário de 

pesquisa em questão possui atendimento regionalizado, ou seja, somente os pacientes da 

região metropolitana são atendidos. Além disso, a troca do curativo em horários que não 

estavam previamente agendados gerava o desencontro entre o paciente e o pesquisador, o que 

culminou na perda de alguns possíveis participantes. Tais fatos limitaram a abrangência do 

estudo, que contou apenas com os pacientes da localidade e que estavam agendados às 

consultas de enfermagem. Por isso, faz-se imprescindível a realização desse estudo no eixo 

multicêntrico, obtendo o Instituto Nacional de Câncer como segundo cenário de pesquisa, 

pois como possui uma abrangência nacional, poderá favorecer uma amostra mais heterogênea 

e ampla, contribuindo, assim, para a realização do estudo.  

Almeja-se, assim, a continuidade deste estudo à nível multicêntrico com a finalidade 

de recrutar uma amostra mais ampla e heterogênea a fim de propiciar maior abrangência em 

relação aos resultados obtidos com efeito de associação entre o isolamento social e os 
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sintomas de investigação, bem como a viabilização da validação da escala ISPOE no 

doutorado para auxiliar na constatação de aspectos sociais que podem estar sendo 

deteriorados pelas variáveis em questão, auxiliando na melhoria da qualidade de vida do 

paciente e da assistência de enfermagem. 

Além disso, espera-se que este estudo seja uma fonte que incentive a realização de 

outros estudos no país que aborde as feridas neoplásicas e seu impacto na vida do paciente, 

pois, além de ser observado que estudos nesse eixo no cenário nacional é nula, é determinante 

proporcionar e multiplicar o conhecimento sobre o assunto aos diversos integrantes da equipe 

multiprofissional, para assim, garantir uma visão holística ao paciente, proporcionando 

dignidade e melhor qualidade de vida ao fim da vida.  
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10 CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 

Passagem para transporte 200,00 

Fotocópia e impressões 900,00 

Artigos 1.000,00 

Total          2.100,00 
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11 ANEXO 

 

11.1 ANEXO A: FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E CARACTERIZAÇÃO 

DA CLIENTELA. 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME:________________________________________________________________________________________________ 

PRONTUÁRIO:_______________________________________________________________ 

IDADE.:___________  SEXO: ( ) MASCULINO  ( ) FEMININO 

NATURALIDADE:____________________ NACIONALIDADE:_______________________ 

ESTADO CIVIL: ( ) CASADO  ( ) SOLTEIRO ( ) VIÚVO ( ) DIVORCIADO/ SEPARADO   

FILHOS:  ( ) NÃO 

  ( ) SIM  QUANTOS: _______ 

MORA ACOMPANHADO (a):  ( ) NÃO 

    ( ) SIM  

2. GRAU DE ESCOLARIDADE: 

( ) ANALFABETO            ( ) ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

( ) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ( ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

( ) ENSINO MÉDIO COMPLETO  ( ) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

( ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

3. SITUAÇÃO LABORAL 

PROFISSÃO ATUAL:________________________________________ 

APOSENTADO: ( ) SIM ( ) NÃO QUANTO TEMPO:___________ 

MOTIVO: ( ) TEMPO DE SERVIÇO  ( ) IDADE  ( ) INVALIDEZ 

RENDA: ( ) NENHUMA  ( ) SALÁRIO MÍNIMO  ( ) MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO 

 

4. COMORBIDADES:________________________________________ 

 

5. VARIÁVEIS CLÍNICAS 

DIAGNÓSTICO: 
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SÍTIO PRIMÁRIO: 

 

ESTADIAMENTO: 

 

TRATAMENTO: 

  

 ( ) Paliativo - Deliberado em:        /        /              KPS:________ 
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11.2 ANEXO B: FORMULÁRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 

1. ASPECTOS DA FERIDA 

 

LOCAL: ________________________________________________________________________ 

 
 

COMPRIMENTO:  ( ) 0 a 10 ______ ( ) 11 a 20______ ( ) 21 a 30______ ( ) +30______ 

LAGURA:       ( ) 0 a 10 ______ ( ) 11 a 20______ ( ) 21 a 30______ ( ) +30______ 

PROFUNDIDADE:  ( ) 0 a 10 ______ ( ) 11 a 20______ ( ) 21 a 30______ ( ) +30______  ÁREA POR CM2:  

FERIDA ULCERATIVA MALIGNA 

( ) 

FERIDA FUNGOSA MALIGNA 

( ) 

FERIDA FUNGOSA MALIGNA ULCERADA 

( ) 

QUANDO ESTÃO ULCERADAS E 

FORMAM CRATERAS RASAS. 

 

QUANDO SÃO SEMELHANTES À 

COUVE-FLOR. 

 

UNIÃO DO ASPECTO VEGETATIVO E 

PARTES ULCERADAS. 

 

2. AVALIAÇÃO DA DOR 

DOR   ( )NÃO  

  ( ) SIM  ESCALA DE DOR?     NÍVEL DA DOR? 

 
3. CLASSIFICAÇÃO DO ODOR  

3.1 DURANTE A CONSULTA DE ENFERMAGEM 

ODOR  ( ) NÃO 

  ( ) SIM    

ESCALA:  

GRAU 0 ( ) GRAU I ( ) GRAU II ( ) GRAU III ( ) 
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SEM ODOR SENTIDO AO ABRIR O 

CURATIVO. 

SENTIDO AO SE APROXIMAR 

DO PACIENTE, SEM ABRIR O 

CURATIVO. 

SENTIDO NO AMBIENTE, SEM 

ABRIR O CURATIVO. É 

CARACTERISTICAMENTE FORTE 

E/OU NAUSEANTE. 

3.2 NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE 

ODOR  ( ) NÃO 

  ( ) SIM     

GRAU DE ODOR: 

( ) 

4. CLASSIFICAÇAO DO SANGRAMENTO E PRURIDO 

SANGRAMENTO  ( ) NÃO         ESPONTÂNEO? ( )          PROVOCADO? ( ) 

   ( ) SIM  QUANTIDADE? __________________ CONSTANTE? ( ) NÃO ( )SIM 

                                 

PRURIDO  ( )NÃO 

  ( ) SIM  CONSTANTE? ( ) NÃO ( )SIM 

5. CLASSIFICAÇÃO DO EXSUDATO 

5.1 DURANTE A CONSULTA DE ENFERMAGEM 

EXSUDATO ( ) NÃO 

  ( ) SIM  

ESCALA: PUSH Adaptado 

QUANTIDADE 

DE EXSUDATO 

0 1 2 3  

NENHUM POUCO MODERADO ABUNDANTE 

 

5.2 NA RESIDÊNCIADO PACIENTE 

QUANTIDADE DE EXSUDATO ( ) 

 

INDICADOR DE VAZAMENTO DE EXSUDATO NAS ÚLTIMAS 24 HS (ITEM 7 DO TELER SISTEM) 

0 Roupas de cama e de vestir estão encharcadas 

1 Roupas de vestir e de cama molhadas 

2 Roupas de vestir estão molhadas e de cama estão úmidas 

3 Roupas de vestir molhadas e de cama está suja nos remendos, tamanho de uma moeda 

4 Roupa de vestir só está molhada 

5 Roupa de vestir só está suja 
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ASPECTO  

 SEROSO                                ( ) 

PURULENTO                        ( )  

SEROSSANGUINOLENTO ( ) 

SEROPURULENTO              ( ) 

PIOSANGUINOLENTO        ( ) 

 

6. PRODUTOS OU MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FERIDA 

ITENS UTILIZADOS: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Quantas vezes você troca o curativo por dia? 

 

8. Há quantas horas você trocou o último curativo hoje? 

 

9. Em que período do dia a ferida apresenta mais odor? 

 

MANHÃ ( )    TARDE ( )  NOITE ( ) 

 

10. Em que período do dia a ferida apresenta maior vazamento de secreção? 

 

MANHÃ ( )    TARDE ( )  NOITE ( ) 
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11.3 ANEXO C: PERFORMANCE STATUS – EQUIVALÊNCIA ENTRE AS 

CLASSIFICAÇÕES DE ZUBROD E KARNOFSKY 

Escala de Zubrod Escala de Karnofsky 

Estádio Nível de atividade % Nível de atividade 

0 Normal 100 
Normal; sem queixas; sem evidência de 

doença; 

1 

Apresenta sintomas da 

doença, mas deambula e 

leva o seu dia normal. 

90 
Capaz de realizar as atividades normais; 

sinais e sintomas menos importantes; 

80 

 

Atividades normais com esforço; 

alguns sinais e sintomas.  

70 

Capaz de cuidar de si próprio; incapaz 

de executar as atividades normais; 

2 
Fora do leito mais de 

50% do tempo 

60 

Requer assistência ocasional, mas ainda 

é capaz de dar conta da maior parte de 

suas necessidades. 

50 
Requer assistência considerável e 

assistência médica frequente. 

3 

No leito mais de 50% do 

tempo, carente de 

cuidados mais 

intensivos. 

40 
Incapacidade física; requer cuidados e 

assistência médica especial. 

30 

Grave incapacidade física; indicação e 

hospitalização, apesar de o óbito não 

ser iminente. 

4 Preso ao leito. 

20 

Muito enfermo; necessidade de 

hospitalização e tratamento ativo de 

suporte. 

10 
Moribundo; processos letais evoluindo 

rapidamente. 

5 Óbito. 0 Óbito. 
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11.4 ANEXO D: ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ESTADIAMENTO DE FERIDA 

NEOPLÁSICA 

Estádio 1 Pele íntegra. Tecido de coloração avermelhada e / ou violácea. Nódulo 

visível e delimitado. Encontra-se em estado assintomático. 

Estádio 1N Ferida fechada ou com abertura superficial por orifícios de drenagem de 

secreção límpida, amarelada ou de aspecto purulento. Tecido avermelhado 

ou violáceo, lesão seca ou úmida. Pode haver dor e prurido. Não apresenta 

odor e configura-se sem tuneilizações e/ou formação de crateras. 

Estádio 2 Ferida aberta, envolvendo derme e epiderme. Ulcerações superficiais 

podendo apresentar-se friáveis, sensíveis à manipulação, com secreção 

ausente (lesões secas) ou em pouca quantidade (lesões úmidas). Intenso 

processo inflamatório ao redor, em que o tecido exibe coloração vermelha 

e/ou violácea e o leito da ferida configura-se com áreas secas e úmidas. 

Pode haver dor e odor. Não formam tuneilizações, pois não ultrapassam o 

tecido subcutâneo. 

Estádio 3 Feridas que envolvem derme, epiderme e subcutâneo. Tem profundidade 

regular, mas com saliências e formação irregular. São friáveis com áreas de 

ulcerações e tecido necrótico, liquefeito ou sólido e aderido. Fétidas, 

secretivas, já com aspecto vegetativo, mas que não ultrapassam o 

subcutâneo. Podem apresentar lesões satélites em risco de ruptura iminente. 

Tecido de coloração avermelhada, violácea. O leito da lesão é 

predominantemente de coloração amarelada. 

Estádio 4 Feridas invadindo profundas estruturas anatômicas. Têm profundidade 

expressiva, por vezes não se visualiza seus limites. Têm secreção 

abundante, odor fétido e dor. Tecido ao redor exibe coloração avermelhada, 

violácea. O leito da lesão é predominantemente de coloração amarelada 
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11.5 ANEXO E: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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12 APÊNDICE 

 

12.1 APÊNDICE A: BUSCA DE EVIDÊNCIAS SOBRE O TEMA DE PESQUISA EM 

BASE DE DADOS  

 

Para fins de aprofundamento teórico sobre o tema pesquisado, utilizou-se a estratégia 

de revisão integrativa por meio de descritores, mesh terms e palavras chave para a busca de 

evidências científicas da literatura via PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

 De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010) a revisão integrativa é um método que 

constitui basicamente um instrumento da Prática Baseada em Evidências, sendo caracterizado 

por ser a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões que permite a seleção de 

estudos experimentais e não experimentais para a compreensão de determinado fenômeno em 

sua completude. “Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar 

um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise 

de problemas metodológicos de um tópico particular”. Além disso, esse método inclui a 

análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da 

prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 Desse modo, a revisão em questão foi realizada a partir de levantamento bibliográfico 

digital nas seguintes bases de dados: MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 

Sistem on-line) via PubMed, LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) e COCHRANE (Cochrane Database of Systematic Reviews) via BVS, sob os 

seguintes questionamentos:  

 O odor e o exsudado favorecem o isolamento social de pacientes com feridas 

neoplásicas?  

A estratégia de busca foi efetuada através dos cruzamentos dos descritores em ciências 

da saúde (DeCs): odores; isolamento social; exsudatos e transudatos e Medical Subject 

Headings Mesh Terms: exudates and transudates; social isolation, bem como com as 
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palavras-chave e keywords: feridas neoplásicas, feridas tumorais, malodorous; psychological 

factors; psychosocial aspects; malignant wound; fungating wound; malignant fungating 

wound. A não existência de descritores nacionais e internacionais específicos para feridas 

tumorais dificultou consideravelmente a busca, o que culminou no cruzamento entre 

descritores e as palavras-chave, conectados com o operador boleano AND.  

As etapas para seleção de artigos científicos realizaram-se a partir da adoção dos 

critérios de inclusão: textos completos disponíveis online, horizonte temporal de 2002 a 15 de 

novembro de 2014, nos idiomas português, inglês e espanhol com aderência ao eixo temático. 

Foram excluídos artigos cujo conteúdo envolve crianças e adolescentes e radiodermite. A 

pesquisa nas bases de dados eletrônicas foi realizada novembro de 2014. 

No período inicial, a partir do cruzamento da keyword e mesh term, respectivamente 

malodorous AND social isolation na MEDLINE via PubMed, obtiveram-se como resultado 

09 artigos científicos, desses 02 artigos foram excluídos por não possuírem textos completos 

online. Todos os artigos se encontravam nas línguas incluídas no estudo, porém 01 artigo foi 

excluído por não estar de acordo com o recorte temporal adotado. Após a aplicação dos 

demais filtros, 06 artigos foram selecionados.  

Com o cruzamento dos mesh terms: malodorous AND psychological factors na 

mesma base de dados, foi possível encontrar, no início da busca, 25 artigos, sendo 05 

excluídos por não possuírem textos completos. Dos 20 artigos restantes, todos se encontravam 

nas línguas português, inglês e/ou espanhol. Já sob a ótica do recorte temporal, foram 

excluídos 04 artigos por não se adequarem nesse eixo, bem como 01 que não era estudo 

realizado com seres humanos. Com isso foram selecionados 15 artigos para leitura de título e 

resumo. Após leitura minuciosa dos textos em questão, 04 foram excluídos por não terem 

aderência ao tema e 05 por já terem sido selecionados em outro cruzamento, logo, 06 artigos 

foram selecionados.  

Na base de dados MEDLINE via PubMed realizou-se também o cruzamentos dos 

keywords: malodorous AND psychosocial aspects, sendo possível encontrar 06 artigos. A 

partir da aplicação dos filtros foram selecionados 05 artigos para leitura de título e resumo, 

porém constatou-se que os mesmo já haviam sido selecionados em outro cruzamento, não 

sendo possível selecionar textos científicos com tal cruzamento.  

O cruzamento dos keywords: malodorous AND social isolation AND psychosocial 

aspects no mesmo banco dados não favoreceu o encontro de quaisquer textos científicos, 

como também com o cruzamento com os keywords: malodorous AND social isolation AND 

psychological factors AND psychosocial aspects. [Já com o cruzamento do mesh terms: 
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social isolation com o keyword: fungating wound conectados pelo operador boleano AND, 

foram encontrados 04 artigos científicos no início da busca, o que permaneceu mesmo com a 

aplicação dos filtros. Após a leitura de títulos e resumos, constatou-se que 03 artigos já 

haviam aparecido em outro cruzamento, sendo possível a seleção de 01 texto científico para 

compor o acervo de literatura para a fundamentação desta pesquisa.  

Na base de dados eletrônica MEDLINE via PubMed, realizou-se também o 

cruzamento das palavras-chave psychological factors AND fungating wound resultando no 

encontro de 25 artigos, sendo que após a aplicação dos filtros de seleção, foram separados 

para leitura de título e resumos o total de 16 textos. Após análise minuciosa dos estudos 07 

artigos apareceram simultaneamente em outros cruzamentos. Dessa forma, foi selecionado 

nesta etapa de pesquisa 09 artigos científicos.  

Ainda na MEDLINE, a partir do cruzamento das palavras-chave psychosocial aspects 

AND fungating wound, foi possível encontrar um total de 24 evidências científicas, sendo 04 

excluídos por não possuíram textos completos, 01 por não estar escrito nas línguas 

consideradas neste estudo e 02 por não se enquadrarem no recorte temporal. 15 textos 

científicos foram separados para análise de títulos e resumos, porém, todos os artigos já 

haviam sido selecionados anteriormente, não sendo possível selecionar algum estudo nessa 

etapa.  

Com o cruzamento dos mesh terms e palavras-chave: psychological factors AND 

social isolation AND fungating wound, foi possível encontrar 04 evidências científicas, 

porém após a aplicação dos filtros de seleção e leitura concisa dos textos, observou-se que 

todos já haviam sido selecionados em outros cruzamentos, ou seja, não houve seleção de 

artigo nesse processo.  

 O cruzamento das palavras-chave: psychological factors; malignant wound conectados 

com o operador boleano AND, foi possível encontrar 89 artigos científicos, sendo que 12 

destes não apresentavam textos completos disponíveis. Após a aplicação dos demais filtros, 

66 estudos foram separados para leitura e análise. Sendo assim, 45 artigos foram excluídos 

por não terem aderência ao eixo temático e 16 por já terem aparecido simultaneamente em 

outras etapas, logo, 05 artigos foram selecionados.  

 Na MEDLINE com o cruzamento dos mesh termos e palavra-chave: social isolation; 

malignant wound com o operador boleano AND, encontrou-se 02 textos científicos, em que a 

partir da implantação dos filtros de pesquisa e análise foi possível identificar que tais artigos 

já haviam sido selecionados, não apresentado seleção de evidências científicas. Esse fato foi 

similar ao que aconteceu com o cruzamento das palavras-chave: psychosocial aspects AND 
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malignant wound, o qual possibilitou o encontro de 83 estudos científicos. Porém, 11 artigos 

foram excluídos por não possuírem textos completos, 03 por não serem textos em língua 

portuguesa, inglesa e/ou espanhola, 07 por estar fora do horizonte temporal, 01 por não se 

tratar de estudos com seres humanos. Com isso, 61 artigos foram separados para análise de 

título e resumo, o que possibilitou com que 43 textos fossem excluídos por não abordarem o 

tema e 18 por já terem sido selecionados em outras etapas de pesquisa, não sendo possível 

selecionar nenhum estudo. 

Com o cruzamento dos mesh tems e palavras-chave: social isolation AND 

psychological factors AND malignant wound encontrou-se 02 artigos científicos, sendo que 

após a consideração da estratégia de filtração e a análise dos textos, nenhum foi selecionado. 

O mesmo resultado foi obtido também com o tal cruzamento: social isolation AND 

psychological factors AND psychosocial aspects AND malignant wound, bem como com 

(social isolation AND malignant fungating wound), (social isolation AND psychological 

factors AND malignant fungating wound), (social isolation AND psychological factors AND 

psychosocial aspects AND malignant fungating wound).  

Na mesma base de dados das pesquisas anteriores realizou-se o cruzamento das 

palavras-chave: psychological factors AND malignant fungating wound, que possibilitou o 

encontro de 18 artigos científicos, sendo que desses 03 não se encontrava completo via online. 

Observou-se também que 01 estudo não estava em nenhuma das línguas toleradas por essa 

metodologia, após a filtração com os demais critérios de inclusão, 14 artigos foram separados 

para leitura flutuante de título e resumo. Os 14 artigos já haviam sido selecionados em outras 

etapas de pesquisa, o que culminou em sua exclusão nesse cruzamento.  

 Foi possível encontrar 17 evidências científicas com os cruzamentos das palavras-

chave: psychosocial factors e malignant fungating wound conectados pelo operador boleano 

AND. Porém, 04 estudos foram excluídos por não apresentarem textos completos disponíveis 

online, como também 01 por não estar na língua tolerada. Com isso, 12 artigos foram 

separados para análise de título e resumo, mas os mesmo já haviam aparecido 

simultaneamente em outros cruzamentos, o que originou a sua exclusão nesta etapa.  

Na base de dados LILACS via BVS, realizou-se o cruzamento dos descritores Odores 

e isolamento social conectados com o operador boleano AND. Por essa estratégia utilizada, 

foi possível encontrar 01 artigo científico, porém, o mesmo não possuía texto completo 

disponível online, sendo excluído da busca. Vale mencionar que o mesmo ocorreu com o 

cruzamento entre o descritor e palavra-chave: Odores AND feridas tumorais, bem como com 
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(isolamento social AND feridas tumorais) e (odores AND isolamento social AND feridas 

tumorais).  

Não foi possível encontrar artigos científicos com o cruzamento de tais descritor e 

palavra-chave na LILACS: Odores AND feridas neoplásicas, como também com os 

cruzamentos a seguir: (isolamento social AND feridas neoplásicas) e (odores AND 

isolamento social AND feridas neoplásicas).  

Na base de dados COCHRANE via BVS, realizou-se o cruzamento do descritor e 

palavra-chave: malodorous AND social isolation, que possibilitou o encontro de 01 artigo 

científico, permanecendo mesmo após a aplicação dos filtros. Após a separação e análise 

flutuante de título e resumo, constatou-se que o mesmo já havia sido separado em outro 

cruzamento, o que gerou a sua exclusão nesta etapa.  

O cruzamento das palavras-chave e mesh termos: malodorous AND psychosocial 

aspects, na base de dados COCHRANE, não gerou resultado, como também com os 

cruzamentos: (malodorous AND social isolation AND psychological factors AND 

psychosocial aspects), (psychosocial aspects AND fungating wound), (psychological factors 

AND social isolation AND fungating wound), (social isolation AND malignant fungating 

wound), (social isolation AND psychological AND malignant fungating wound) e (social 

isolation AND psychological AND psychosocial AND malignant fungating wound). 

 Já com o cruzamento das palavras-chave: psychological factors AND fungating 

wound, foi possível encontrar 01 artigo completo disponível online, o que permaneceu mesmo 

após a aplicação dos filtros de afunilamento de busca. Com a realização de leitura e análise do 

título e resumo, observou-se que o mesmo se enquadrava no eixo temático em questão, sendo 

então, 01 selecionado para a realização da fundamentação teórica deste estudo. 

 Vale mencionar que ao realizar o cruzamento das palavras-chave: psychological 

factors AND malignant wound possibilitou o encontro 18 artigos científicos, permanecendo 

esse quantitativo mesmo após a aplicação dos filtros de seleção. Ao realizar a leitura e análise 

das 18 literaturas científicas, observou-se que 17 não abordava o eixo temático em questão e 

01 já havia sido selecionado no cruzamento anterior, acarretando assim, sua exclusão. O 

mesmo ocorreu com os cruzamentos (psychological factors AND malignant fungating 

wound) e (psychosocial factors AND malignant fungating wound). 

 Ainda, com o cruzamento: social isolation AND malignant wound, 01 artigo foi 

encontrado, que permaneceu após a aplicação dos filtros. Porém, após a leitura e análise do 

estudo em questão, constatou-se que o mesmo não se abordava o eixo temático, originando 

assim, a sua exclusão. Já com o cruzamento: psychosocial aspects AND malignant wound, 
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encontrou-se um total de 08 evidências científicas, sendo que 02 não possuíam textos 

completos online, 06 textos foram separados para análise e leitura de títulos e resumos, porém 

os 06 não possuíam aderência ao tema.  

 O cruzamento: social isolation AND psychological factors AND malignant wound 

favoreceu o encontro de 01 artigo científico, sendo separado para análise flutuante de título e 

resumo. O mesmo foi excluído do estudo, pois tangenciava o eixo temático da pesquisa. Esse 

fato ocorreu também com o cruzamento: social isolation AND psychological factors AND 

psychosocial aspects AND malignant wound.  

 Na base de dados MEDLINE via PubMed, efetuou-se o cruzamento dos mesh terms 

exudates and transudates e social isolation conectados pelo operador boleano AND. No 

início da pesquisa encontrou-se 13 artigos científicos, sendo que desses, 04 excluídos por não 

possuírem textos completos online, bem como 01 texto excluído por ser uma pesquisa que 

não envolveu seres humanos. Analisou-se o título e resumo de 08 artigos, sendo selecionado 

apenas 01 evidência científica, já 05 foram excluídos por não estarem de acordo com a 

temática e 02 por já terem sido selecionados em outra etapa de pesquisa.  

 O cruzamento dos termos: exudates and transudates AND psychosocial aspects 

possibilitou o encontro de 91 literaturas científicas, sendo 19 excluídos por não terem textos 

completos disponíveis online, como também 01 por não estar nas línguas abordadas no estudo 

e 13 por estarem fora do recorte temporal. Três artigos foram excluídos por não serem 

pesquisas com seres humanos. Cinquenta e cinco artigos foram separados para análise 

flutuante de títulos e resumos, proporcionando a exclusão de 40 textos por não abordarem o 

eixo temático e 13 repetidos. Logo, selecionaram-se para o estudo 02 evidências científicas.  

 Já com o cruzamento com os termos: exudates and transudates AND psychological 

factors, foi possível identificar 92 artigos científicos. Desses, 18 foram excluídos por não 

possuírem textos completos online, 01 por estar em língua que não fosse português, inglês ou 

espanhol, 09 deletados por não estarem dentro do recorte temporal e 03 por serem estudos que 

não envolveram seres humanos. Sendo assim, 61 artigos foram separados para leitura de título 

e resumo. Após essa etapa, 42 artigos foram deletados por não estarem de acordo com o eixo 

temático e 19 por estarem repetidos na pesquisa. Logo, não houve seleção de estudos.  

 Ainda na MEDLINE, realizou-se o cruzamento dos descritores: exudates and 

transudates AND fungating wound que favoreceu o encontro de 30 artigos, porém 07 já 

foram excluídos por não terem textos completos disponíveis online e 01 não estava na língua 

de seleção. Dessa forma, 22 artigos científicos foram separados para leitura de títulos e 

resumos, propiciando a exclusão de 01 artigos por não terem aderência ao tema, bem como 14 
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repetidos. Com isso, foram selecionados 07 artigos para compor o acervo bibliográfico para 

endossamento teórico do estudo.  

Exudates and transudates AND malignant wound na mesma base de dados 

proporcionou o encontro de 35 literaturas científicas, sendo 10 excluídos por não estarem na 

íntegra online, 01 por estar fora dos idiomas adotados para a construção do estudo e 01 

excluído por estar fora do recorte temporal. Vinte e três artigos foram separados para leitura 

de títulos e resumos, o que evidenciou que 05 desses artigos não se encontravam com 

aderência ao tema, como também 18 já selecionados em outras etapas de pesquisa. Logo, não 

selecionou-se nenhum texto.  

O cruzamento dos descritores e palavras-chave: exudates and transudates AND 

fungating malignant wound favoreceu o encontro de 21 artigos científicos, sendo desses 04 

excluídos por não estarem completos online e 01 por estar em outros idiomas não tolerados no 

estudo. Com isso, 16 literaturas científicas foram separadas para análise de título de resumo, 

porém observou-se que todos já haviam sido selecionados em outros cruzamentos, o que 

gerou as suas exclusões nesta etapa metodológica.  

 Na base de dados LILACS via BVS, realizaram-se tais cruzamentos: (exsudatos e 

transudatos AND isolamento social), (exsudatos e transudatos AND feridas tumorais), 

(exsudatos e transudatos AND feridas neoplásicas), (exsudatos e transudatos AND isolamento 

social AND feridas neoplásicas), (exsudatos e transudatos AND isolamento social AND 

feridas tumorais), porém, em nenhum desses, foi possível o encontro de evidências científicas.  

 Em base de dados COCHRANE, realizou-se tais cruzamentos: (exudates and 

transudates AND social isolation), (exudates and transudates AND psychosocial aspects) e 

(exudates and transudates AND psychological factors), porém não se identificou artigo 

científico em nenhum dos cruzamentos realizados.  

 Ainda na mesma base, agora com os cruzamentos (exudates and transudates AND 

fungating wound) e (exudates and transudates AND fungating malignant wound), foi possível 

encontrar 01 artigo disponível online em ambos, porém com a aplicação do filtro recorte 

temporal esses artigos foram excluídos, já que não se incluíam no horizonte temporal 

estabelecido. Já com o cruzamento exudates and transudates AND malignant wound 

proporcionou o encontro de 04 textos científicos em sua completude online, sendo 01 

excluído por não estar de acordo com o recorte temporal e 03 por não terem aderência ao 

tema, logo, não foi selecionado nenhum estudo nesta etapa.  

 Por fim, através da estratégia metodológica adotada, foi possível selecionar o total de 

40 evidências científicas para o endossamento teórico do tema pesquisado. Desses, nenhum 
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são de origem brasileira. Após a leitura dos estudos observou-se que não há estudos que 

associem quantitativamente o odor e vazamento de exsudato da ferida neoplásica ao 

isolamento social, o que corrobora para a importância e a necessidade de se desenvolver esta 

pesquisa.  

 

Organograma 1: Fluxo esquemático de busca em base de dados 

 

Fonte: Revisão integrativa realizada em base de dados Lilacs (via BVS), Medline (via 

Pubmed) e Cochrane.  

  

37 artigos  foram selecionados para 
endossamento teórico do estudo. 

MEDLINE (36) e COCHRANE (01) 

452 artigos são estudos com seres humanos.  

215 artigos excluídos por não possuírem adesão ao tema 

200 artigos aparecem simultaneamente nos cruzamentos 

462 artigos se enquadraram no recorte temporal do estudo. 

10 artigos foram excluídos por não se tratar de estudo com seres humanos. 

509 artigos encontram-se nos idiomas (inglês, português e espanhol). 

47 artigos foram excluídos por estarem fora do recorte temporal. 

524 artigos possuem texto na íntegra online. 

15  atigos excluídos por não estarem no idioma inglês, português e/ou espanhol. 

 

Foram encontrados o total de 641 artigos nas bases de dados. pesquisadas 

 MEDLINE (598), LILACS (04) e COCHRANE (39) 

117 artigos foram excluídos por não possuírem texto completo online. 
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Para viabilizar a identificação das evidências científicas encontradas por meio da 

estratégia de busca supracitada, realizou-se a caracterização dos estudos segundo país de 

pesquisa, periódico, base de dados/ano de publicação, tipo de estudo e nível de evidência. A 

classificação do nível de evidência foi realizada por meio da proposta de Melnyk e Fineout-

Overholt. 
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12.2 APÊNDICE B: CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS SEGUNDO PAÍS DE 

PESQUISA, PERIÓDICO, BASE DE DADOS/ANO DE PUBLICAÇÃO, TIPO DE 

ESTUDO E NÍVEL DE EVIDÊNCIA 

Título País de 

pesquisa 

Periódico Base de 

dados/ Ano 

Tipo de estudo Nível de 

evidência 
A topical metronidazole gel 

used to 

treat malodorous wounds. 

Inglaterra Br J Nurs MEDLINE 

2004 

Ensaio clínico 

randomizado II 

An intense and unforgettable 

experience: the lived 

experience 

of malignant wounds from 

the perspectives of patients, 

caregivers and nurses. 

Austrália Int Wound J. MEDLINE 

2010 

Fenomenológico 

VI 

Antibacterial essential oils 

in malodorous cancer 

patients: clinical 

observations in 30 patients. 

Austrália Phytomedicine

. 

 

MEDLINE 

2006 

Estudo de caso 

VI 

Assessment and 

management 

of fungating wounds: a 

review. 

Escócia Br J 

Community 

Nurs 

MEDLINE 

2005 

Revisão de 

literatura 
V 

Care of chronic wounds in 

palliative care and end-of-

life patients. 

E.U.A Int Wound J. 

 

MEDLINE 

2010 

Revisão de 

literatura V 

Caring for a loved one with 

a malignant fungating  

wound. 

Suíça Support Care 

Cancer. 

MEDLINE 

2012 

Fenomenológico 

VI 

Coping with an exulcerated 

breast carcinoma: an 

interpretative 

phenomenological study 

Suíça J Wound Care. 

 

MEDLINE 

2013 

Fenomenológico 

VI 

Experiences of living with a 

malignant fungating wound: 

a qualitative study. 

Taiwan J Clin Nurs. 

 

MEDLINE 

2008 

Estudo 

exploratório/ 

Teoria 

fundamentada nos 

dados 

VI 

Exudate, infection and 

patient quality of life. 

Inglaterra Br J Nurs MEDLINE 

2010 

Estudo de caso 
VI 

Exudate management: a 

patient-centred approach. 

Inglaterra J Wound Care. MEDLINE 

2008 

Revisão de 

literatura 
V 

Malignant fungating wounds

: a survey of nurses' clinical 

practice in Switzerland. 

Suíça Eur J Oncol 

Nurs. 

MEDLINE 

2009 

Descritivo 

VI 

Malignant fungating wounds

: an analysis of the lived 

experience. 

Inglaterra Int J Palliat 

Nurs. 

MEDLINE 

2007 

Fenomenológico 

VI 

Malignant fungating 

wounds: assessment and 

management. 

Inglaterra Br J 

Community 

Nurs. 

MEDLINE 

2002 

Revisão da 

literatura V 

Malignant fungating wounds

: epidemiology, aetiology, 

presentation and assessment. 

Austrália J Wound Care. 

 

MEDLINE 

2009 

Revisão de 

literatua V 

Malignant fungating wounds

: key symptoms 

and psychosocial issues. 

 

Austrália J Wound Care. MEDLINE 

2009 

Revisão de 

literatura 
V 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18666718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18666718


142 

Malignant fungating wounds

: managing malodour and 

exudate. 

Austrália J Wound Care. MEDLINE 

2009 

Revisão de 

literatura V 

Malignant fungating wounds

: managing pain, bleeding 

and psychosocial issues. 

Austrália J Wound Care. 

 

MEDLINE 

2009 

Revisão de 

literatura V 

Malignant fungating wounds

: the meaning of living in an 

unbounded body. 

Suíça Eur J Oncol 

Nurs 

MEDLINE 

2013 

Fenomenológico 

VI 

Malignant wounds in 

women with breast cancer: 

feminine and sexual 

perspectives. 

Dinamarca J Clin Nurs. 

 

MEDLINE 

2005 

Estudo 

exploratório 
VI 

Malodorous fungating 

wounds: uncertain concepts 

underlying the management 

of social isolation. 

Inglaterra Int J Palliat 

Nurs. 

MEDLINE 

2003 

Revisão da 

literatura 
V 

Malignant wound 

management in advanced 

illness: new insights. 

Inglaterra Curr Opin 

Support Palliat 

Care. 

MEDLINE 

2013 

Revisão de 

literatura V 

Malignant wounds: 

managing odour. 

Canadá Can Fam 

Physician. 

MEDLINE 

2012 

Estudo de caso 
VI 

Managing exudate in 

malignant fungating wounds

 and solving problems for 

patients 

Inglaterra Nurs Times. 

 

MEDLINE 

2009 

Revisão de 

literatura 
V 

Management of 

malignant fungating wounds

 in advanced cancer. 

E.U.A Semin Oncol 

Nurs. 

MEDLINE 

2006 

Revisão de 

literatura V 

Morphological 

characteristics of and factors 

related to moisture-

associated dermatitis 

surrounding 

malignant wounds in breast 

cancer patients. 

Japão Eur J Oncol 

Nurs. 

 

MEDLINE 

2013 

Observacional 

transversal 

VI 

Neural sensitivity 

to social rejection is 

associated with 

inflammatory responses 

to social stress. 

E.U.A Proc Natl 

Acad Sci U S 

A. 

MEDLINE 

2010 

Observacional 

transversal 

VI 

Nurses' ethical reflections on 

caring for people 

with malodorous exuding 

ulcers. 

Suécia Nurs Ethics. 

 

MEDLINE 

2010 

Estudo 

exploratório 
VI 

Psychological and physical 

care 

of malodorous fungating 

wounds. 

Inglaterra Br J Nurs. MEDLINE 

2007 

Revisão de 

literatura 
V 

Psychological profile of 

patients with 

neglected malignant wounds

: a qualitative exploratory 

study. 

França J Wound Care. 

 

MEDLINE 

2010 

Estudo 

exploratório 

VI 

Review of patients' 

experiences 

with fungating wounds and 

associated quality of life. 

 

Inglaterra J Wound Care. MEDLINE 

2013 

Revisão 

sistemática da 

literatura V 
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Symptom burden and quality 

of life in patients with 

malignant fungating 

wounds. 

Taiwan J Adv Nurs. 

 

MEDLINE 

2012 

Observacional 

transversal 

multicêntrico 
VI 

The management of 

malodour and exudate 

in fungating wounds. 

Inglaterra Br J Nurs. MEDLINE 

2005 

Revisão da 

literatura V 

The meaning of caring for 

people 

with malodorous exuding 

ulcers. 

Suécia J Adv Nurs. MEDLINE 

2008 

Fenomenológico 

VI 

The meaning of living 

with malodorous exuding 

ulcers. 

Suécia J Clin Nurs. MEDLINE 

2007 

Fenomenológico 

VI 

Topical agents and dressings 

for fungating wounds 

Inglaterra La Biblioteca 

Cochrane Plus 

COCHRAN

E 

2014 

Revisão de 

literatura V 

What is the appropriate 

approach to treating women 

with incurable cervical 

cancer? 

E.U.A J Natl Compr 

Canc Netw 

MEDLINE 

2013 

Estudo de caso 

VI 

Wound care Research for 

Appropriate Products 

(WRAP): validation of the 

TELER method involving 

users. 

Inglaterra Int J Nurs 

Stud. 

 

MEDLINE 

2004 

Validação 

V 
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TÍTULO 

 

 

AUTOR E DADOS DE PUBLICAÇÃO 

 

AÇÃO 

1.  Psychological and physical care 

of malodorous fungating 

wounds. 

Lazelle-Ali C  

Br J Nurs.  

2007 Aug 9-Sep 12;16(15):S16-24. 

malodorous[All Fields] AND ("social 

isolation"[MeSH Terms] OR 

("social"[All Fields] AND "isolation"[All 

Fields]) OR "social isolation"[All 

Fields])) AND ("loattrfull text"[sb] AND 

("2002/01/01"[PDAT] : 

"2014/11/15"[PDAT]) AND 

"humans"[MeSH Terms] AND 

(English[lang] OR Portuguese[lang] OR 

Spanish[lang])) 

2.  The meaning of living 

with malodorous exuding ulcers. 

Lindahl E, Norberg A, Söderberg A. 

J Clin Nurs.  

2007 Mar;16(3A):68-75. 

3.  Antibacterial essential oils 

in malodorous cancer patients: 

clinical observations in 30 

patients. 

Warnke PH, Sherry E, Russo PA, Açil Y, Wiltfang J, 

Sivananthan S, Sprengel M, Roldàn JC, Schubert S, 

Bredee JP, Springer IN. 

Phytomedicine.  

2006 Jul;13(7):463-7. Epub 2005 Nov 2. 

4.  Malignant wounds in women 

with breast cancer: feminine and 

sexual perspectives.  

Lund-Nielsen B, Müller K, Adamsen L. 

J Clin Nurs.  

2005 Jan;14(1):56-64. 

5.  A topical metronidazole gel used 

to treat malodorous wounds. 

Bale S, Tebbie N, Price P. 

Br J Nurs.  

2004 Jun 10;13(11):S4-11. 

6.  Malodorous fungating wounds: 

uncertain concepts underlying 

the management of social 

isolation. 

Piggin C. 

Int J Palliat Nurs.  

2003 May;9(5):216-21.  

 

7.  Symptom burden and quality of 

life in patients with malignant 

fungating wounds. 

Lo SF, Hayter M, Hu WY, Tai CY, Hsu MY, Li YF. 

J Adv Nurs.  

2012 Jun;68(6):1312-21. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05839.x. Epub 2011 Nov 1. 

(malodorous[All Fields] AND 

("psychology"[MeSH Terms] OR 

"psychology"[All Fields] OR 

("psychological"[All Fields] AND 

"factors"[All Fields]) OR "psychological 

factors"[All Fields])) AND ("loattrfull 

text"[sb] AND ("2002/01/01"[PDAT] : 

"2014/11/15"[PDAT]) AND 

8.  Experiences of living with a 

malignant fungating wound: a 

qualitative study. 

Lo SF, Hu WY, Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu 

LY. 

J Clin Nurs.  

2008 Oct;17(20):2699-708.  
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9.  Malignant fungating wounds: 

assessment and management. 

Dowsett C. 

Br J Community Nurs. 

2002 Aug;7(8):394-400.  

"humans"[MeSH Terms] AND 

(English[lang] OR Portuguese[lang] OR 

Spanish[lang])) 

10.  What is the appropriate approach 

to treating women with incurable 

cervical cancer? 

Ramondetta L. 

J Natl Compr Canc Netw.  

2013 Mar 1;11(3):348-55.  

11.  Nurses' ethical reflections on 

caring for people 

with malodorous exuding ulcers. 

Lindahl E, Gilje F, Norberg A, Söderberg A. 

Nurs Ethics.  

2010 Nov;17(6):777-90.  

12.  The meaning of caring for 

people with malodorous exuding 

ulcers. 

Lindahl E, Norberg A, Söderberg A. 

J Adv Nurs.  

2008 Apr;62(2):163-71.  

13.  Coping with an exulcerated 

breast carcinoma: an 

interpretative phenomenological 

study 

Probst S, Arber A, Faithfull S. 

J Wound Care.  

2013 Jul;22(7):352-4, 356-8, 360. 

 

(("social isolation"[MeSH Terms] OR 

("social"[All Fields] AND "isolation"[All 

Fields]) OR "social isolation"[All Fields]) 

AND fungating[All Fields] AND 

("wounds and injuries"[MeSH Terms] 

OR ("wounds"[All Fields] AND 

"injuries"[All Fields]) OR "wounds and 

injuries"[All Fields] OR "wound"[All 

Fields])) AND ("loattrfull text"[sb] AND 

("2002/01/01"[PDAT] : 

"2014/11/15"[PDAT]) AND 

"humans"[MeSH Terms] AND 

(English[lang] OR Spanish[lang] OR 

Portuguese[lang])) 

14.  Caring for a loved one with a 

malignant fungating wound. 

 

Probst S, Arber A, Trojan A, Faithfull S. 

Support Care Cancer.  

2012 Dec;20(12):3065-70.  

("psychology"[MeSH Terms] OR 

"psychology"[All Fields] OR 

("psychological"[All Fields] AND 

"factors"[All Fields]) OR "psychological 

factors"[All Fields]) AND fungating[All 

Fields] AND ("wounds and 

15.  Care of chronic wounds in 

palliative care and end-of-life 

patients. 

Chrisman CA. 

Int Wound J.  

2010 Aug;7(4):214-35.  
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managing pain, bleeding 

and psychosocial issues. 
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J Wound Care.  
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Probst S, Arber A, Faithfull S. 
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TÍTULO 

 

AUTOR/ ANO/ DADOS 

DE PUBLICAÇÃO 

TIPO DE ESTUDO/INSTRUMENTO 

DE COLETA 

AMOSTRA 

Psychological and 

physical care 

of malodorous fungating 

wounds. 

Lazelle-Ali C 

British Journal Nursing. 

2007 Aug 9-Sep 

12;16(15):S16-24. 

Inglaterra 

Revisão de literatura. 

 

 

Não tem descrito. 

Objetivo: Explorar se os enfermeiros estão equipados para cuidar dos problemas psicológicos dos pacientes com feridas 

neoplásicas de forma breve, considerando questões psicológicas dos enfermeiros no cuidado que esses 

pacientes podem ter. 

Principais achados: Os pacientes com feridas neoplásicas que apresentam odor têm necessidades físicas e psicológicas complexas. 

Evidencia-se que os enfermeiros nem sempre estão preparados para administrar essas necessidades, 

principalmente devido à falta de recursos, treinamento e suporte. A ausência de curativos adequados é outro 

obstáculo. O vazamento de exsudato e odor adicionam potenciais problemas psicológicos ao paciente 

 

The meaning of living 

with malodorous exuding 

ulcers. 

Lindahl E, Norberg A, 

Söderberg A. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

2007 Mar;16(3A):68-75. 

Dinamarca 

Método de hermenêutica 

fenomenológica inspirado em Paul 

Ricoeur. 

Entrevista. 

 

N= 09 pacientes (7 mulheres e 2 

homens) com idade entre 41 e 95 

anos. 

 

Objetivo: Esclarecer o sentido de viver com úlceras que apresentam mau odor. 

Principais achados: Os enfermeiros podem contribuir significativamente para melhorar a vida dos pacientes. Encontrando 

consolação os pacientes sentem-se purificados apesar de seu corpo contaminado. Este estudo aponta para a 

importância de ver o ser humano para além da úlcera, considerando não só o corpo, mas holisticamente. 
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Antibacterial essential oils 

in malodorous cancer 

patients: clinical 

observations in 30 

patients. 

Warnke PH, Sherry E, 

Russo PA, Açil Y, 

Wiltfang J, Sivananthan S, 

Sprengel M, Roldàn JC, 

Schubert S, Bredee JP, 

Springer IN. 

Phytomedicine. 

2006 Jul;13(7):463-7. 

Epub 2005 Nov 2. 

Relato de experiência sobre o uso de 

óleos essenciais antibacterianos em 

pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço. 

Dados obtidos através de observação. 

N= 3 pacientes com idade entre 

49 e 76 anos. 

Objetivo: Relatar a experiência sobre o uso de óleos essenciais antibacterianos em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço. 

Principais achados: Todos os pacientes apresentaram resolução completa do mau cheiro no terceiro ou quarto dia de terapia. Além 

disso, os óleos tiveram efeitos anti-inflamatórios. Alguns pacientes começaram a obter a cura das úlceras 

alcançando-se completa epitelização. A qualidade de vida melhorou significativamente com a reintrodução do 

contato social com amigos e parentes. 

 

Malignant wounds in 

women with breast 

cancer: feminine and 

sexual perspectives. 

Lund-Nielsen B, Müller K, 

Adamsen L. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

2005 Jan;14(1):56-64. 

Dinamarca 

Estudo qualitativo, prospectivo, 

exploratório. 

Entrevista 

N= 12 mulheres com câncer de 

mama. 

Objetivo: Investigar a forma com que as feridas neoplásicas afetam a feminilidade, sexualidade e a vida diária em 

mulheres com câncer de mama. 

Principais achados: A intervenção conseguiu aumentar o bem-estar psicossocial das pacientes com câncer de mama e reduziu o 

isolamento social. 
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A topical metronidazole 

gel used to 

treat malodorous wounds. 

Bale S, Tebbie N, Price P. 

British Journal Nursing. 

2004 Jun 10;13(11):S4-11. 

Inglaterra 

Estudo ranzomizado, duplo cego 

controlado por placebo.  

Os pacientes foram avaliados em 3 

momentos: nos dias 1, 3 e 7. 

21 pacientes no grupo placebo e 20 (13 

mulheres e 7 homens) pacientes no 

grupo experimento. 

N= 41 pacientes (26 mulheres e 

15 homens) 

Objetivo: Investigar a eficácia do metronidazol gel no tratamento de feridas fétidas. 

Principais achados: No grupo experimento 100% dos pacientes que utilizaram o metronodazol gel tiverem sucesso na redução do 

odor. No grupo controle houve 76% de taxa de sucesso, o que possibilitou observar que não houve diferença 

significativa entre os dois grupos. 

 

Malodorous fungating 

wounds: uncertain 

concepts underlying the 

management of social 

isolation. 

Piggin C. 

International Journal 

Palliative Nursing. 

2003 May;9(5):216-21. 

Inglaterra 

Revisão de literatura. Não tem descrito. 

Objetivo: Relacionar a existência de diferentes quadros teóricos para a compreensão da imagem corporal alterada em 

pacientes com feridas neoplásicas 

Principais achados: O odor fétido em feridas neoplásicas apresenta efeito devastador à qualidade de vida, pois interfere 

negativamente na imagem corporal e nos aspectos psicossociais do paciente. 
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Symptom burden and 

quality of life in patients 

with malignant fungating 

wounds. 

Lo SF, Hayter M, Hu WY, 

Tai CY, Hsu MY, Li YF. 

Journal Advanced 

Nursing. 

2012 Jun;68(6):1312-21. 

doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05839.x. Epub 

2011 Nov 1. 

Estudo multicêntrico descritivo, 

transversal de pacientes com 

Feridas neoplásicas em cuidados 

paliativos. 

Coleta de dados sócio-

demográficos, clínicos, lesão e 

administração do questionário 

MCGill de qualidade de vida em 

entrevista. 

N= 70 participantes de 3 centros 

médicos de Taiwan. 

Objetivo: Descrever a relação entre os sintomas e qualidade de vida em pacientes com feridas neoplásicas. 

Principais achados: A pontuação do McGill de qualidade de vida indicou que os participantes tiveram a menor taxa nesse contexto. 

A idade do participante, a frequência de troca de curativo, dor, lesão, conforto ao se vestir, sintoma da ferida, 

sangrando e mau cheiro tiveram correlações negativas estatisticamente significativas com a qualidade de vida. 

A análise de regressão múltipla mostrou que a idade, mau cheiro, problemas de dor e problemas psicológicos 

explicou 87% do desvio total em termos de qualidade de vida. 

 

Experiences of living with 

a malignant fungating 

wound: a qualitative 

study. 

Lo SF, Hu WY, Hayter M, 

Chang SC, Hsu MY, Wu 

LY. 

J Clin Nurs. 

2008 Oct;17(20):2699-708. 

Estudo exploratório, qualitativo, 

utilizando a análise temática. As 

técnicas de abordagem de análise 

empregadas temáticas de dados 

Foram emitidas a partir de 

metodologia da teoria 

fundamentada nos dados. 

N= 10 pacientes em cuidados paliativos 

em Taiwan. 

Objetivo: Explorar a experiência de pacientes com câncer vivendo com ferida neoplásica. 
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Principais achados: Cinco temas-chave demonstraram um modelo emergente que fornece uma visão de como os pacientes 

enfrentam sua ferida. Em primeiro lugar, "O declínio bem-estar físico" refere-se ao impacto inicial da ferida, 

ligado a dois outros temas; "estigma relacionado às feridas” e a “necessidade por ajuda especializada". O tema; 

'Estratégias em gestão ferida “descreve a fase inicial das tentativas ineficazes dos participantes para gerir a sua 

ferida e o impacto da ajuda profissional em torno do gerenciamento dessas lesões”. Esse estava ligado a um 

quinto tema; 'Estar positivamente com a ferida' que é refletida como os pacientes se ajustam para a presença da 

ferida - significativamente influenciada pelo tratamento que receberam. 

Malignant fungating 

wounds: assessment and 

management. 

Dowsett C. 

Britis Journal of 

Community Nursing. 

2002 Aug;7(8):394-400. 

Inglaterra 

Revisão de literatura Não apresenta descrito no artigo 

Objetivo: Discutir a avaliação dos pacientes com feridas neoplásicas na comunidade, levando em consideração o grande 

estresse psicológico causado pela lesão. 

Principais achados: Os sintomas que a ferida neoplásica apresenta são os responsáveis por causar grande impacto negativo na 

qualidade de vida e na saúde psicológica do paciente. Com isso, é necessário o controle adequado desses 

sintomas. 

What is the appropriate 

approach to treating 

women with incurable 

cervical cancer? 

Ramondetta L. 

Journal of the National 

Comprehensive Cancer 

Network 

2013 Mar 1;11(3):348-55. 

Estados Unidos 

Estudo de caso 1 participante 

Objetivo: Relatar o caso de uma mulher com câncer cervical em estágio avançado. 
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Principais achados: O secreção fétida através da lesão colo uterina apresenta grande impacto psicossocial no paciente.  

Nurses' ethical reflections 

on caring for people 

with malodorous exuding 

ulcers. 

Lindahl E, Gilje F, 

Norberg A, Söderberg A. 

Nursing Ethics. 

2010 Nov;17(6):777-90. 

 

Estudo prospectivo, qualitativo. 

Entrevista 

N= 06 enfermeiros 

Objetivo: Iluminar as reflexões dos enfermeiros sobre os obstáculos e as possibilidades de prestação de cuidados a 

pessoas com úlceras fétidas. 

Principais achados: Interpretações de reflexões dos participantes nos obstáculos e possibilidades enquanto cuidam de tais pacientes 

revelou um tema: se esforçando para 'fazer o bem' e 'Ser bom'. Os obstáculos foram formulados como 

subtemas: enfrentando restrições de competência clínica, enfrentando constrangimentos organizacionais, 

experimentando comunicação ineficaz, temendo o fracasso, e experimentando impotência. As possibilidades 

foram formuladas pelos subtemas: disseminar o conhecimento sobretratamento das úlceras, considerando a 

integralidade, e criar canais de comunicação claros. A multiprofissional equipe conseguiu superar os obstáculos 

identificados e fornecer a estrutura, as competências, compromisso e apoio a 'fazer o bem' para os pacientes e 

'ser bons dos enfermeiros. 

 

The meaning of caring for 

people 

with malodorous exuding 

ulcers. 

Lindahl E, Norberg A, 

Söderberg A. 

J Adv Nurs. 

2008 Apr;62(2):163-71. 

Método de hermenêutica 

fenomenológica inspirado em 

Paul Ricoeur. 

Entrevista narrativa. 

 

N= 10 participantes que tiveram 

experiência de cuidar de pessoas com 

feridas fétidas. 

Objetivo: Iluminar o significado de cuidar de pessoas com úlceras fétidas. 
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Principais achados: Temas foram formuladas: "Enfrentando a ferida 'quando os enfermeiros revelam o que se destina a ser 

escondida e perceber a vulnerabilidade dos pacientes; "Enfrentar a própria falta de apoio 'quando se sente 

invadido, impotente e envergonhado; "Lutando para proteger a própria falta de apoio” foi conseguida através do 

esforço para estar no controle, que se esforça para suportar e buscar uma saída. “Lutando para proteger 

pacientes da ‘vulnerabilidade’ era sobre aliviar o sofrimento adicional dos pacientes através do esforço para 

poupar o paciente, empurrando limites, tomando decisões desconfortáveis e dividir união”. Quando não para 

proteger a sua própria impotência e vulnerabilidade dos pacientes, enfermeiras correm o risco de 

experimentando desolação. 

 

Coping with an 

exulcerated breast 

carcinoma: an 

interpretative 

phenomenological study 

Probst S, Arber A, 

Faithfull S. 

J Wound Care. 

2013 Jul;22(7):352-4, 356-

8, 360. 

 

Quadro metodológico, usando 

fenomenologia hermenêutica de 

Heidegger e entrevistas semi-

estruturadas. 

N= 09 pacientes 

Objetivo: Explorar a forma como as mulheres que vivem em casa com uma ferida neoplásica lidam com tais lesões. 

Principais achados: Os resultados são divididos em duas categorias: "viver com uma FN" e "sentir-se diferente". Essas categorias 

demonstram como é viver com a imprevisibilidade e incontrolabilidade de um MFW devido a sintomas como 

odor, sangramento, exsudato, dor e coceira. A perda de controle do limite do organismo devido a sintomas 

incontroláveis levou a níveis significativos de angústia e sofrimento para o pacientes. Este estudo demonstra o 

quão difícil é viver e lidar uma lesão dessa etiologia. Estratégias de enfrentamento, inclusive enfrentando o 

isolamento ou negar quaisquer problemas, foram utilizadas. Ao tomar cuidado de pacientes com FN, as 

estratégias devem integrar uma abordagem paliativa, holístico e empática. 

Caring for a loved one 

with a 

malignant fungating  

wound. 

 

Probst S, Arber A, Trojan 

A, Faithfull S. 

Support Care Cancer. 

2012 Dec;20(12):3065-70. 

Quadro metodológico 

fenomenológico utilizando a 

hermenêutica heideggeriana. 

Entrevista semiestruturada. 

N= 07 cuidadores. 
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Objetivo: Explorar as experiências dos cuidadores que cuidam de um ente querido com ferida neoplásica de mama. 

Principais achados: Tendo que lidar com uma situação de um ente querido com um câncer foi difícil para todos os prestadores de 

cuidados. A visibilidade o câncer foi um dos aspectos mais chocantes para lidar do ponto de vista do paciente e 

do prestador de cuidados. A presença visível da ferida e um câncer em estágio avançado contribuíram para uma 

mudança de relação e extrema sofrimento para o paciente e para o cuidador. Apesar de muitos problemas como 

odor de feridas, por exemplo, que foi difícil de controlar, os cuidadores fizeram o seu melhor para ajudar seu 

ente. Aos poucos, a ferida tornou-se o centro da vida do paciente e do cuidador, e uma grande parte do tempo 

foi gasto tentando controlar os sintomas da ferida. 

 

Care of 

chronic wounds in 

palliative care and end-of-

life patients. 

Chrisman CA. 

Int Wound J. 

2010 Aug;7(4):214-35. 

Revisão da literatura Não tem descrito. 

Objetivo: Fornecer uma síntese da literatura sobre as práticas atuais de tratamento de feridas para a gestão de feridas 

crônicas em cuidados paliativos em doentes em fim de vida, com foco no controle dos sintomas para melhoria 

do conforto e da qualidade de vida. 

Principais achados: Sintomas relacionados ao ferimento incluíram dor, exsudato, odor, infecção, hemorragia, o conforto de vestir e 

funcionamento psicológico e social negativo. Melhores práticas de tratamento de feridas foram formuladas para 

cada tipo de ferida para aliviar o sofrimento com base na revisão da literatura. 

 

Malignant fungating wou

nds: managing pain, 

bleeding 

and psychosocial issues. 

Alexander S. 

J Wound Care. 

2009 Oct;18(10):418-25. 

Revisão de literatura Não informa. 
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Objetivo: Discutir como os efeitos psicossociais em pacientes com feridas neoplásicas podem ser gerenciados. 

Explorar a gestão de dor e sangramento em feridas neoplásicas.  

Principais achados: É recomendável que essas feridas sejam geridas por uma abordagem multidisciplinar nos cuidados paliativos, 

pois isso irá facilitar a prestação de abrangente e individualizado atendimento, que é de importância vital para a 

maximização da qualidade de vida. Uma área em que há falta de pesquisa são as relacionadas às questões 

psicossociais. Embora a falta de informação sobre as questões psicossociais tem discussão dificultada das 

opções de gestão, algumas intervenções simples devem ser executadas, tais como: reconhecer que o paciente 

tenha sido ouvido e nunca perder a visão de sua personalidade. 

 

Review of patients' 

experiences 

with fungating wounds an

d associated quality of 

life. 

Gibson S, Green J. 

J Wound Care. 

2013 May;22(5):265-6, 

268, 270-2, passim. 

Revisão sistemática da literatura. N=10 artigos selecionados. 

Objetivo: Investigar evidências das experiências de pacientes com feridas malignas e a qualidade de vida associada para 

fornecer posteriores recomendações de como essas implicações podem ser abordados na prática clínica. 

Principais achados: O estudo revelou a enormidade das consequências inexoráveis, originais e devastadoras que estas feridas têm 

na vida do indivíduo e que todos os domínios da sua vida são afetados negativamente. 

Malignant fungating wou

nds: the meaning of living 

in an unbounded body. 

Probst S, Arber A, 

Faithfull S. 

Eur J Oncol Nurs. 

2013 Feb;17(1):38-45. 

Abordagem fenomenológica 

interpretativa de acordo com a 

Heidegger. 

N= 09 pacientes 
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Objetivo: Compreender as experiências de vida de pacientes com ferida maligna de mama e de seus cuidadores informais. 

Principais achados: Os resultados demonstraram que a maioria dos pacientes e seus cuidadores estavam por conta própria enquanto 

lutavam com a erosão das suas fronteiras físicas. As mulheres relatam a falta de informação e conselhos sobre 

como gerenciar a ferida, bem como as limitações físicas e sociais impostas a eles por causa da abundante 

exsudato, odor e sangramento. As mulheres usaram diversos métodos e abordagens para manter o contorno 

limitado do corpo. 

 

Malignant fungating wou

nds: key symptoms 

and psychosocial issues. 

Alexander S. 

J Wound Care. 

2009 Aug;18(8):325-9. 

 

Revisão de literatura Não informa. 

Objetivo: Examinar na literatura os sintomas chaves que as feridas neoplásicas apresentam e os seus efeitos psicossociais. 

Principais achados: O vazamento de exsudado e a quantidade excessiva de odor são os sintomas que mais afetam os aspectos 

psicossociais do paciente, principalmente pelo fato de poder gerar depressão, ansiedade, estresse e isolamento 

social. Esses acabam interferindo negativamente a qualidade de tratamento do paciente. 

 

Malignant fungating wou

nds: a survey of nurses' 

clinical practice in 

Switzerland. 

Probst S, Arber A, 

Faithfull S. 

Eur J Oncol Nurs. 

2009 Sep;13(4):295-8. 

Abordagem qualitativa. 

Entrevista realizada por 

questionário. 

N=269 enfermeiros. 

Objetivo: Explorar se os enfermeiros que trabalham em contextos de oncologia tinham visto tal feridas e se eles estavam 

tendo dificuldades em cuidar de pacientes feridas neoplásicas. 
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Principais achados: As enfermeiras relataram a taxa de prevalência de feridas neoplásicas como 6,6%. Houve diferença na 

prevalência percebida entre as regiões. A localização mais frequente de tais feridas foi o de mulheres com 

câncer de mama. A aparência era principalmente ulcerada. As principais dificuldades enfermeiros com 

experiência no tratamento de pacientes relacionadas com mau cheiro, dor e dificuldade em aplicar os curativos 

na ferida. O curativo mais utilizado era o absorvente. As dificuldades enfermeiros tinham e que tipo de 

curativos eles usaram estavam intimamente ligados. 

 

Malignant fungating wou

nds: an analysis of the 

lived experience. 

Piggin C, Jones V. 

Int J Palliat Nurs. 

2007 Aug;13(8):384-91. 

Metodologia fenomenológica com 

abordagem filosófica 

hermenêutica heideggeriana. 

Entrevista não estruturada. 

N= 05 participantes 

Objetivo: Iluminar o significado e a experiência de estar com ferida neoplásica. 

Principais achados: Foram identificados quatro temas: o que representa a pior parte de câncer do paciente; viver dentro de um corpo 

que não se pode confiar; uma mudança de relacionamento com a família e amigos do paciente; e uma perda de 

identidade, enquanto continuamente se esforçando para ser normal, ainda sentindo diferente. 

Os profissionais de saúde devem possuir uma maior consciência da importância do impacto da lesão no dia-a-

dia do paciente. 

 

Management of 

malignant fungating wou

nds in advanced cancer. 

Seaman S. 

Semin Oncol Nurs. 

2006 Aug;22(3):185-93 

Revisão de literatura. Não informa. 

Objetivo: Rever a fisiopatologia e avaliação das FN e as técnicas de gestão destinadas ao controle de dor, odor, exsudato 

e sangramento. 
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Principais achados: Avaliação das feridas malignas, seleção de pensos adequados, gestão de sintomas relacionados e apoio familiar 

ao paciente são aspectos vitais do tratamento de feridas neoplásicas. 

Malignant wound 

management in advanced 

illness: new insights. 

Grocott P, Gethin G, 

Probst S. 

Curr Opin Support Palliat 

Care. 

2013 Mar;7(1):101-5. 

Revisão de literatura. Não informa. 

Objetivo: Descrever o problema do odor e do tratamento paliativo da malignidade cutânea e subcutânea da pele. 

Principais achados: O mau odor é um dos sintomas mais angustiantes e de difícil controle associados às feridas neoplásicas. Um 

novo tratamento paliativo relativamente para a malignidade cutânea, a electroquimioterapia, é descrita, em 

conjunto com a evidência crescente que dá suporte ao seu uso. 

 

Malignant wounds: 

managing odour. 

O'Brien C. 

Can Fam Physician. 

2012 Mar;58(3):272-4; 

e141-3. English, French. 

Relato de experiência N=1 participante. 

Objetivo: Relatar o caso de um paciente com câncer avançado apresentando ferida neoplásica com odor fétido. 

Principais achados: O odor é o sintoma que mais interfere os aspectos psicossociais do pacientes. 

Curativo absorvente com hidrocolóide e curativo de carvão vegetal aplicados e trocados duas vezes ao dia ou 

sempre que necessário para controlar o exsudado e metronidazol em pó tópica para controlar o odor obteve 

sucesso, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente. 
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Psychological profile of 

patients with 

neglected malignant woun

ds: a qualitative 

exploratory study. 

Dolbeault S, Flahault C, 

Baffie A, Fromantin I. 

J Wound Care. 

2010 Dec;19(12):513-4, 

516, 518-21. 

 

Abordagem qualitativa 

Entrevista semiestruturada. 

N=18 participantes do Centro Nacional 

do Câncer Unidade de Tratamento de 

Feridas em Paris 

Objetivo: Obter uma descrição do contexto familiar e social de pacientes com tumores negligenciados e as razões para 

essa negligência e as ligações entre essas razões e várias variáveis psicopatológicas, tais como distúrbios de 

personalidade dificuldades familiar e luto. 

Principais achados: Nove dos 18 pacientes incluídos no estudo apresentaram razões secundárias para a consulta psico-oncológica: 

cinco tinham recusado o tratamento específico do câncer, três foram classificadas como tendo problemas 

psiquiátricos (distúrbios de comportamento, depressão ou delírios) e um paciente tinha solicitado uma consulta 

psicológica. Os restantes nove pacientes combinaram de encontrar a psico-oncologista para uma avaliação a 

fim de ajudar os profissionais de saúde compreender a história de sua doença. 

 

An intense and 

unforgettable experience: 

the lived experience 

of malignant wounds fro

m the perspectives of 

patients, caregivers and 

nurses. 

Alexander SJ. 

Int Wound J. 

2010 Dec;7(6):456-65. 

Metodologia fenomenológica com 

abordagem filosófica 

hermenêutica heideggeriana. 

Entrevista aberta não 

estruturada. 

Não há descrito. 

Objetivo: Investigar a experiência vivida através das perspectivas das pessoas com feridas neoplásicas. 

Principais achados: Quatro temas: (i) o mau cheiro; (ii) novo modo de ser-no-mundo; (iii) ainda espaço para a esperança e as 

memórias (iv) duradouras. Embora este estudo tenha confirmado descobertas anteriores de que o mau cheiro 

era um dos piores aspectos de feridas malignas, foi significativo que os outros três temas ocorreram 

anteriormente no domínio psicossocial que são largamente ignorados na prática. 
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Wound care Research for 

Appropriate Products 

(WRAP): validation of 

the TELER method 

involving users. 

Browne N, Grocott P, 

Cowley S, Cameron J, 

Dealey C, Keogh A, Lovatt 

A, Vowden K, Vowden P. 

Int J Nurs Stud. 

2004 Jul;41(5):559-71. 

 

Estudo de validação com 

abordagem qualitativa 

N=100 pacientes com feridas crônicas de 

3 centros médicos 

Objetivo: Descrever a validação de uma tomada de nota clínica e um sistema de medição (o método TELERs) como um 

meio de facilitar a participação do usuário no tratamento de feridas crônicas. 

Principais achados: O exsudado foi o foco porque foi demonstrado ser o problema fundamental para os pacientes e médicos em um 

estudo de feridas malignas, sendo um problema recorrente em outros tipos de lesão. O sistema Le Roux-

TELERs foi validado como um método de recolha dados observacionais de conduta do curativo no contexto do 

cuidado total ao paciente, envolvendo assim os curativos de usuários e produtos. 

Neural sensitivity 

to social rejection is 

associated with 

inflammatory responses 

to social stress. 

 

Slavich GM, Way BM, 

Eisenberger NI, Taylor 

SE. 

Proc Natl Acad Sci U S A. 

2010 Aug 

17;107(33):14817-22. 

Abordagem quantitativa. N=124 participantes 

Objetivo: Avaliar as associações das respostas inflamatórias neurais à rejeição social. 

Principais achados: A exposição ao estressor social, baseado em laboratório, foi associada com aumento significativo de dois 

marcadores de atividade inflamatória, ou seja, um receptor solúvel de TNF-α (sTNFαRII) e interleucina 6 (IL-

6). Na sub amostra de neuro imagem, maiores aumentos em sTNFαRII (mas não IL-6) foram associados com 

maior atividade no dorsal córtex cingulado anterior e ínsula anterior, as regiões do cérebro que tenham sido 

previamente associadas ao processamento relacionado com rejeição, angústia e afeto negativo. 
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Exudate management: a 

patient-centred approach. 

Dowsett C. 

J Wound Care. 

2008 Jun;17(6):249-52. 

Revisão da literatura Não há descrito  

Objetivo: Identificar na literatura evidências científicas sobre o paciente com ferida crônica exsudativa.  

Principais achados: O impacto do excesso de exsudado, tais como vazamento, sujidade de roupas, dor, desconforto e mau cheiro, 

sobre o paciente e sua qualidade de vida deve ser considerado. Assim, uma maior consciência da dinâmica 

psicossocial na gestão de pacientes com feridas crônicas é essencial para garantir uma centrada no paciente 

abordagem para cuidar. 

Exudate, infection and 

patient quality of life. 

 

Benbow M, Stevens J. 

Br J Nurs. 2010 Nov 11-

24;19(20):S30, S32-6. 

Relato de caso N=3 pacientes 

Objetivo: Relatar os casos que representam os problemas regularmente encontrados pelos pacientes com feridas 

exsudativas e demonstrar os desafios enfrentados pelos enfermeiros na gestão destes tipos de feridas na 

comunidade. 

Principais achados: Este artigo explorou a questão do exsudato na ferida e os problemas associados com paciente e o tratamento de 

feridas. Exsudato não é 'ruim', nem faz isso sempre se referem à infecção; ao contrário, é uma condição 

necessária componente de cura. Regular, paciente em curso e ferida avaliação e intervenções adequadas para 

corrigir ou aliviar as condições médicas que aumentam a produção de exsudato e gerenciamento de exsudato 

corretamente pode evitar muitos doscomplicações desconfortáveis, indignas e inconvenientes que a experiência 

pacientes. 

Morphological 

characteristics of and 

factors related to 

moisture-associated 

dermatitis surrounding 

malignant wounds in 

breast cancer patients. 

 

Tamai N, Horii M, 

Takehara K, Kato S, 

Yamamoto Y, Naito A, 

Tayama M, Tamahashi Y, 

Nakamura S, Kadono T, 

Oe M, Nagase T, Sanada 

H. 

Eur J Oncol Nurs. 

2013 Oct;17(5):673-80. 

Estudo descritivo qualitativo e 

estudo transversal. 

Entrevista (na parte qualitativa) 

Observação (na parte 

transversal) 

N= 24 pacientes com feridas neoplásicas 

de câncer de mama. 
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Objetivo: Descrever as características morfológicas da dermatite peri-lesional associada à humidade por exsudato (MAD) 

em feridas neoplásicas de câncer de mama e vincular características morfológicas de MAD a fatores 

relacionados. 

Principais achados: Características de 24 FN foram examinadas. Análise morfológica qualitativo dos dados gerou-se 17 

subcategorias e 3 categorias. Poderíamos definir morfologicamente MAD por achados de 'forma radial 

combinando o curativo "e" forma de meia-fusiforme sobre o curativo". Em relação aos fatores relacionados 

com a MAD, o tipo de tecido necrótico foi significativamente mais grave no grupo MAD do que no grupo não-

MAD (P = 0,048). Vazamento de exsudato foi significativamente mais freqüente no grupo MAD do que no 

Grupo não-MAD (p ¼ 0,013). 

 

Malignant fungating wou

nds: epidemiology, 

aetiology, presentation 

and assessment. 

Alexander S. 

J Wound Care. 

2009 Jul;18(7):273-4, 276-

8, 280. 

Revisão de literatura. 

Base de dados: Cinahl, 

Cochrane, Internuse, Liebert 

online, LWW nursing and sports 

medicine collection, Medline, 

Meditext, Proquest, Pubmed, 

Springer journals online and 

wiley interscience. 

N=274 referências científicas. (264 

artigos, 9 capítulos de livros e 1 tese). 

Objetivo: Examinar na literatura a etiologia e apresentação das feridas neoplásicas, e sugerir como essas lesões podem ser 

efetivamente avaliados. 

Principais achados: As feridas neoplásicas e seus sintomas são os principais fatores que deterioram a qualidade de vida do paciente, 

principalmente relacionado o odor e exsudato aos aspectos psicossociais. 

Malignant fungating wou

nds: managing malodour 

and exudate. 

Alexander S. 

J Wound Care. 

2009 Sep;18(9):374-82. 

Revisão de literatura. Não há. 
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Objetivo: Discutir a gestão das feridas neoplásicas centrando-se nos sintomas de mau odor e exsudato.  

Principais achados: Este artigo revisou a gestão de dois dos principais desafios de feridas malignas: mau cheiro e o exsudado. 

Destaque novamente foi para a necessidade de avaliação individualizada de práticas de gestão de feridas foram 

nem sempre aplicáveis à gestão de FN, que são tipicamente incuráveis. 

 

Managing exudate in 

malignant fungating wou

nds and solving problems 

for patients. 

Selby T. 

Nurs Times. 

2009 May 12-

18;105(18):14-7. 

Revisão de literatura. N= 5 artigos científicos. 

Objetivo: Explorar os problemas que o exsudato causa para os pacientes com FN e como gerenciá-los. 

Principais achados: A maior parte da literatura sobre os pacientes com feridas malignas estão com base em estudos de caso e 

experiencial e relatos de experiências dos pacientes. Tem alguns estudos de investigação em que se baseiam 

prática baseada em evidências. Esses artigos, no entanto, oferecem algumas valiosas orientações práticas na 

gestão de problemas associados a FN. 

 

The management of 

malodour and exudate 

in fungating wounds. 

Draper C. 

Br J Nurs. 2005 Jun 9-

22;14(11):S4-12. Review. 

 

Revisão de literature. 

Cinhal, Medline e índice de 

enfermagem britânica. 

Não há. 

Objetivo: Determinar se os recentes avanços na ferida produtos de cuidado e / ou técnicas podem ser de valor no controle 

de sintomas. 
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Principais achados: A revisão estabeleceu que há pouca investigação clínica para o cuidado de FN e que o desenvolvimento de 

novos curativos e técnicas para controlar o mau cheiro e exsudato é extremamente necessário devido as suas 

negativas influências psicológicas. 

 

Assessment and 

management 

of fungating wounds: a 

review. 

Wilson V. 

Br J Community Nurs. 

2005 Mar;10(3):S28-34. 

Revisão de literature. 

 

Não há. 

Objetivo: Examinar a prática atual em relação às FN’s e enfatizar a importante de avaliação, comunicação e sensibilidade 

no gerenciamento em enfermagem a esses pacientes. 

Principais achados: É necessária uma abordagem multidisplinar global na gestão de FN. A chave para uma gestão bem-sucedida é 

uma avaliação precisa incluindo apoio psicológico que envolve tanto o paciente e seus cuidadores. Controle dos 

sintomas angustiantes incluindo exsudação excessiva, odor desagradável, controle da dor, controle de 

sangramento e promoção da integridade da superfície da pele é à base do tratamento. Os produtos de curativos 

deves ser clinicamente eficazes, sensível e flexível ao cliente. 

 

Topical agents and 

dressings for fungating 

wounds 

Adderley U, Smith R. 

La Biblioteca Cochrane 

Plus, 2008 Número 4. 

Oxford: Update Software 

Ltd. 

Revisão de literatura. 

Cochrane, Cinahl, Medline, 

Embase e Ebsco. 

N=4 artigos científicos. 

Objetivo: Revisar a evidência dos efeitos de curativos e agentes tópicos sobre qualidade de vida e o impacto que os 

sintomas têm na qualidade de vida de pessoas com FN. 
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Principais achados: Há fracas evidências de um pequeno ensaio que a solução miltefosine 6% aplicado topicamente para pessoas 

com superficial lesões em mama (menores que 1 cm) que receberam ou radioterapia, cirurgia, terapia hormonal 

ou quimioterapia anterior para a câncer de mama pode retardar a progressão da doença. Há também poucas 

evidências que sugerem que os pensos de espuma contendo prata podem ser eficazes em reduzir o mau cheiro. 

Não há evidência suficiente nesta revisão para dar uma direção clara para a prática no que diz respeito à 

melhoria da qualidade de vida ou gestão de sintomas associados com FN. 
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12.5 APÊNDICE E: PERGUNTAS DA ESCALA LIKERT E AS REFERÊNCIAS 

UTILIZADAS PARA A SUA CONSTRUÇÃO 

 

1. Até que ponto, pra você, ter a ferida é 

vergonhoso? 

                 

Naylor WA. A guide to wound management in 

palliative care. International Journal of Palliative 

Nursing 2005; 11 (11): 572-579 

Lo S, Hu W, Hayter M, Chang S, Hsu M, Wu L. 

Experiences of living with a malignant fungating 

wound: a qualitative Study. Journal of Clinical 

Nursing 2008; 17: 2699–2708 

Mers T et al. Fungating Wounds – Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Breast Care 2011; 6: 

21–24 

Piggin C, Jones V. Malignant fungating wounds: an 

analysis of the lived experience. International 

Journal of Palliative Nursing 2007; 13 (8): 384-391 

Probst S, Arber A, Faithfull S. Malignant fungating 

wounds: the meaning of living in an unbounded 

body. European Journal of Oncology Nursing 2013; 

17: 38-45. 

Coping with an exulcerated breast carcinoma: an 

interpretative phenomenological study. Probst S, 

Arber A, Faithfull S. J Wound Care. 2013 

Jul;22(7):352-4, 356-8, 360. 

Gibson S, Green J. Review of patients' experiences 

with fungating wounds and associated quality of 

life. J Wound Care. 2013 May;22(5):265-6, 268, 

270-2, passim. 

 

2. Até que ponto a ferida interfere em 

você sair de casa?                                  

   

Harrison T. Introducing a holistic wound dressing. 

British journal of nursing 2013; 22 (12): 14-18 

Dowsett C. Malignant fungating wounds: 

assessment and management. British journal of 

community nursing 2002; 7 (8): 394-400. 

Probst S, Arber A, Faithfull S. Malignant fungating 

wounds: the meaning of living in an unbounded 

body. European Journal of Oncology Nursing 2013; 

17: 38-45. 

Alexander SJ. An intense and unforgettable 

experience: the lived experience 

of malignant wounds from the perspectives of 

patients, caregivers and nurses. Int Wound J. 2010 

Dec;7(6):456-65 

Lund-Nielsen B, Müller K, Adamsen L. Malignant 

wounds in women with breast cancer: feminine and 

sexual perspectives. Journal of Clinical Nursing. 

2005 Jan;14(1):56-64. 

Lazelle-Ali C. Psychological and physical care 

of malodorous fungating wounds. British Journal 

Nursing. 2007 Aug 9-Sep 12;16(15):S16-24. 
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3. Até que ponto a ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento 

sua família? 

 

 

Wilson V. Assessment and management of 

fungating wounds: a review. Wound Care 2005; 28-

34. 

Mers T et al. Fungating Wounds – Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Breast Care 2011; 6: 

21–24 

Grocott P, Gethin G, Probst S. Malignant wound 

management in advanced illness: new insights. Curr 

Opin Support Palliat Care 2013, 7:101–105 

Piggin C, Jones V. Malignant fungating wounds: an 

analysis of the lived experience. International 

Journal of Palliative Nursing 2007; 13 (8): 384-391 

Alexander S.Malignant fungating wounds: 

epidemiology, aetiology, presentation and 

assessment. Journal of wound care 2009; 18 (7): 

273-280 

Probst S, Arber A, Faithfull S. Malignant fungating 

wounds: the meaning of living in an unbounded 

body. European Journal of Oncology Nursing 2013; 

17: 38-45. 

Alexander SJ. An intense and unforgettable 

experience: the lived experience 

of malignant wounds from the perspectives of 

patients, caregivers and nurses. Int Wound J. 2010 

Dec;7(6):456-65 

Probst S, Arber A, Faithfull S. Coping with an 

exulcerated breast carcinoma: an interpretative 

phenomenological study. J Wound Care. 2013 

Jul;22(7):352-4, 356-8, 360. 

Gibson S, Green J. Review of patients' experiences 

with fungating wounds and associated quality of 

life. J Wound Care. 2013 May;22(5):265-6, 268, 

270-2, passim. 

Lund-Nielsen B, Müller K, Adamsen L. Malignant 

wounds in women with breast cancer: feminine and 

sexual perspectives. Journal of Clinical Nursing. 

2005 Jan;14(1):56-64. 

 

4. Até que ponto a ferida interfere 

negativamente no seu relacionamento 

com os seus amigos? 

 

Mers T et al. Fungating Wounds – Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Breast Care 2011; 6: 

21–24 

Grocott P, Gethin G, Probst S. Malignant wound 

management in advanced illness: new insights. Curr 

Opin Support Palliat Care 2013, 7:101–105 

Piggin C, Jones V. Malignant fungating wounds: an 

analysis of the lived experience. International 

Journal of Palliative Nursing 2007; 13 (8): 384-391 

Probst S, Arber A, Faithfull S. Malignant fungating 
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12.6 APÊNDICE F: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Dados de identificação 

 

Análise de correlação entre odor, exsudato e isolamento social em pacientes com feridas 

neoplásicas. 

 

Pesquisador responsável: Willian Alves dos Santos. 

Pesquisador orientador: Profa. Dra. Patricia dos Santos Claro Fuly. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 98214-5692 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________  

Idade: ___________ anos           RG:______________________________________  

(A) Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “ANÁLISE DE 

CORRELAÇÃO ENTRE ODOR, EXSUDATO E ISOLAMENTO SOCIAL EM 

PACIENTES COM FERIDAS NEOPLÁSICAS.” desenvolvido sob a responsabilidade do 

pesquisador Willian Alves dos Santos e pesquisadora orientadora Patrícia dos Santos Claro 

Fuly. Essa pesquisa tem por objetivo: 1) Analisar as possíveis associações entre cheiro, 

secreção e isolamento social em pacientes portadores de feridas tumorais; 2) Classificar o mau 

cheiro e a secreção proveniente de feridas tumorais; 3) Avaliar o isolamento social de 

pacientes com feridas tumorais; 4) Discutir a correlação entre cheiro, secreção e isolamento 

social em pacientes com feridas tumorais e as contribuições para a enfermagem. Caso 

necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros, relacionados à pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A 

retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer 

momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todos os dados 

de identificação e informações relacionadas à privacidade do paciente. Este documento será  

elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 

uma arquivada pelo pesquisador. Como benefício, entender o possível impacto do cheiro e 

secreção no convívio social do paciente com ferida tumoral, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida.  
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Eu,________________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito.  

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome do voluntário  

 

___________________________________________________________________________ 

Testemunha 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao paciente 

indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente.  

 

___________________________________________________________________________ 

Willian Alves dos Santos  

(Responsável por obter o consentimento) 

 

 

Niterói, _____ de __________ de 201__. 
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12.7 APÊNDICE G: ESCALA LIKERT PARA ANÁLISE DE ASPECTOS SOCIAIS 

 

ESCALA DE ANÁLISE SOCIAL 

 

ESCALA LIKERT ISOLAMENTO SOCIAL EM PACIENTES COM ODOR E 

EXSUDATO EM FERIDA NEOPLÁSICA.  

Esta escala tem como finalidade analisar o quanto as feridas tumorais, o mau cheiro e 

o vazamento de pus interferem em suas atividades sociais. Por isso, marque as questões a 

seguir, em que numa escala de 1 a 5, onde 1 a ferida e os sintomas interferem em nada suas 

atividades sociais e 5 a ferida e os sintomas interferem totalmente suas atividades sociais, 

informe qual o grau de interferência que a ferida e os sintomas (cheiro desagradável e 

vazamento de pus) apresentam em seu convívio social.  

  

 Nada 

(1) 

Pouco 

(2) 

Razoável 

(3) 

Muito 

(4) 

 

Totalmente 

(5) 

1. Até que ponto, pra você, ter a 

ferida é vergonhoso? 

                               . 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

2. Até que ponto a ferida interfere 

em você sair de casa?                                  

. 

 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

3. Até que ponto a ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

4. Até que ponto a ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

5. Até que ponto a ferida faz com 

que você evite frequentar locais 

públicos? 

                                      

 

( ) 

 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 
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 Nada 

(1) 

Pouco 

(2) 

Razoável 

(3) 

Muito 

(4) 

 

Totalmente 

(5) 

6. Até que ponto, pra você, o 

vazamento de secreção através da 

ferida é vergonhoso?                          

.                               

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

7. Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida 

interfere em você sair de casa?                         

. 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

8.  Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida 

interfere negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

9.  Até que ponto o vazamento de 

secreção através da ferida 

interfere negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

10.  Até que ponto o vazamento 

de secreção através da ferida faz 

com que você evite frequentar 

locais públicos?      . 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 Nada 

(1) 

Pouco 

(2) 

Razoável 

(3) 

Muito 

(4) 

 

Totalmente 

(5) 

11. Até que ponto, pra você, o 

mau cheiro exalado através da 

ferida é vergonhoso?                    .                               

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

12. Até que ponto o mau cheiro 

exalado através da ferida interfere 

em você sair de casa?                         

. 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

13. Até que ponto o mau cheiro 

exalado através da ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com sua família? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

14. Até que ponto o mau cheiro 

exalado através da ferida interfere 

negativamente no seu 

relacionamento com seus amigos? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

15. Até que ponto o mau cheiro 

exalado através da ferida faz com 

que você evite frequentar locais 

públicos?      . 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 


