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RESUMO 

 

As neoplasias fazem parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis que 
demandam cada vez mais atenção por parte dos governos, e as estimativas 
mostram um aumento de sua incidência para os próximos anos. O surgimento do 
câncer depende da intensidade e duração da exposição das células aos agentes 
desencadeadores da doença. Em nível celular, ocorrem processos de mutações que 
alteram o DNA, alterando as características originais dessas células, junto com um 
crescimento desordenado, que em sua maioria gera comprometimento, local ou 
sistêmico, do organismo. A ferida neoplásica se inicia a partir da quebra da 
integridade da pele, causada pela infiltração de células malignas. Essas lesões 
cutâneas graves geralmente estão associadas a um prognóstico ruim para uma 
sobrevida prolongada, indicando dessa forma, uma doença amplamente 
disseminada com pequena possibilidade de erradicação. Com isso, um grande 
percentual desses pacientes encontra-se em cuidados paliativos. Para este estudo 
formulamos a seguinte hipótese “O estadiamento do câncer, o tamanho da ferida 
tumoral e a variável demográfica idade estão associados entre si?”. Apresentamos 
como objetivo geral deste estudo: analisar a associação entre a variável sócio 
demográfica idade com o estadiamento e tamanho da ferida tumoral. E como 
objetivo específicos temos: identificar junto a pacientes portadores de feridas 
tumorais em cuidados paliativos a prevalência de feridas tumorais; mapear nos 
registros hospitalares de pacientes com feridas tumorais, em modalidade de 
cuidados paliativos, as variáveis sócio-demograficas relacionadas ao câncer 
avançado associado à ferida tumoral; discutir com base nas possíveis associações, 
ações de prevenção e controle do câncer. Para que os objetivos deste estudo 
fossem alcançados, optou-se por uma pesquisa do tipo observacional, transversal, 
de abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido com base em dados coletados 
durante as consultas de enfermagem, no Ambulatório de cuidados paliativos, do 
Hospital Universitário Antônio Pedro e nos prontuários dos respectivos sujeitos. A 
coleta dos dados foi realizada no período de Janeiro a Maio de 2013. Foram 
coletados para análise os dados: sexo, idade, o estadiamento do tumor, e o tamanho 
da lesão. Na primeira parte realizou-se análise descritiva das variáveis idade, sexo, 
estadiamento e tamanho da lesão, onde utilizou-se a frequência simples e a 
porcentagem para caracterização dos dados. Na segunda parte da análise dos 
dados foi realizado o teste de correlação utilizando-se o coeficiente de correlação 
linear de Pearson (r), com 0,05 de significância e 95% de confiança. Após a análise 
e discussão deste estudo observou-se que as variáveis clínicas estadiamento do 
tumor e tamanho da lesão apresentaram uma correlação positiva de intensidade 
moderada. Outras variáveis demográficas precisam ser estudadas e analisadas. 
Medidas preventivas devem ser implementadas agora para a redução da incidência 
do câncer, e os fatores de riscos devem ser identificados para que seu potencial de 
morbidade seja amortizado. 
 

Palavras-chaves: Neoplasias. Cuidados Paliativos. Ferimentos e Lesões. 

Enfermagem Oncológica. 



ABSTRACT 

 

Neoplasms are part of the group of chronic diseases that require increased attention 
by governments, and the estimates show an increase in incidence in the coming 
years. The emergence of cancer depends on the intensity and duration of exposure 
of cells to agents that trigger the disease. At the cellular level, processes occurring 
mutations that alter the DNA, changing the original characteristics of these cells, 
together with a disordered growth, which mostly generates commitment, local or 
systemic body. The wound neoplastic starts from the breakdown of the integrity of 
the skin, caused by infiltration of malignant cells. These serious skin lesions are 
usually associated with a poor prognosis for prolonged survival, thus indicating a 
widespread disease with little possibility of eradication. Thus, a large percentage of 
these patients are in hospice care. For this study we formulated the following 
hypothesis "The staging of the cancer, the tumor size of the wound and the 
demographic variable age are associated with each other?". Here the objective of 
this study: to analyze the association between socio demographic variable age with 
staging and tumor size of the wound. And as we have specific objective: to identify 
patients with a tumor wounds in palliative care the prevalence of wound tumor; 
mapping hospital records of patients with wounds tumor in form of palliative care, the 
socio-demographic variables related to advanced cancer associated with wound 
tumor; discuss based on the potential associations, prevention and cancer control. 
For the purposes of this study were achieved, it was decided to research an 
observational, cross-sectional quantitative approach. The study was developed 
based on data collected during visits by nurses in Palliative Care Clinic, University 
Hospital Antonio Pedro and the records of the subjects. Data collection was carried 
out from January to May 2013. We collected data for analysis: sex, age, tumor 
staging, and lesion size. The first part was held descriptive analysis of the variables 
age, sex, stage and size of the lesion, where we used the simple frequency and 
percentage for characterization data. In the second part of the data analysis was 
performed to test the correlation using the linear correlation coefficient (r), with 0.05 
significance and 95% confidence. After review and discussion of this study showed 
that the clinical tumor stage and size of the lesion showed a positive correlation of 
moderate intensity. Other demographic variables need to be studied and analyzed. 
Preventive measures must be implemented now to reduce cancer incidence, and risk 
factors should be identified for their potential morbidity is amortized. 
 
Keywords: Neoplasms. Palliative Care. Wounds and Injuries. Oncologic Nursing. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O interesse pela área de oncologia surgiu antes mesmo da minha entrada na 

graduação, pois sempre tive afinidade com os cursos da área de ciências em saúde. 

Com o decorrer da formação, foram surgindo novas experiências e campos de 

atuação, configurando a cada dia um novo aprendizado, até o momento em que tive 

meu primeiro contato com um paciente oncológico, com o qual pude viver uma 

realidade diferente do que imaginava. Em função disso, passei a me interessar por 

outras áreas, e a me distanciar da oncologia. 

Além disso me envolvia muito com as questões voltadas para a 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE), e havia decidido abordá-la em 

meu trabalho de conclusão de curso. Após participar de um congresso internacional, 

cuja temática principal era o tratamento de feridas, me deparei com uma 

apresentação sobre feridas oncológicas, o que despertou novamente o desejo de 

estudar oncologia. 

Iniciei a participação no grupo de estudos GIEPO (Grupo Interdisciplinar de 

Estudo e Pesquisa em Oncologia), onde faço parte da linha de pesquisa de 

Tecnologias em Enfermagem Oncológica. Ingressei em um projeto de pesquisa 

observando mais de perto a assistência aos pacientes oncológicos. Dessa forma fui 

ampliando meus conhecimentos sobre a temática, elaborando e apresentando 

trabalhos, participando de eventos, e buscando constantemente atualizações e 

inovações na área de oncologia, principalmente nos assuntos relacionados a feridas 

neoplásicas. 

As neoplasias fazem parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis 

que demandam cada vez mais atenção por parte dos governos. Nesse grupo 



 

 

ocupam a segunda colocação em número de óbitos (Figura 1), e as estimativas 

mostram um aumento de sua incidência para os próximos anos. Diante disso, a 

prevenção e o controle das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e seus 

fatores de risco são fundamentais para evitar o seu crescimento, a queda da 

qualidade de vida da população e uma sobrecarga nos sistemas de saúde. O câncer 

é responsável por cerca de 13% de todas as causas de óbito no mundo: mais de 7 

milhões de pessoas morrem anualmente da doença.  

 

 

Figura 1: Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas no Brasil (1930-2004) 

 

Fonte: INCA, 2008. 

 

A redução das taxas de mortalidade e de natalidade indica o ampliação da 

expectativa de vida e o envelhecimento populacional, levando ao aumento da 

incidência de doenças crônico-degenerativas, especialmente o câncer. Com o 

envelhecimento da população, e o crescimento da população de idosos, é possível 

identificar um aumento relevante na prevalência do câncer, o que demanda, do 

Sistema Único de Saúde (SUS), imenso esforço para a oferta de atenção adequada 

aos doentes (INCA, 2008). 

O câncer constitui, assim, problema de saúde pública para o mundo 

desenvolvido e também para nações em desenvolvimento. O controle do câncer 

trata-se de uma prioridade de saúde, o que reforça, a importância de ações 

educativas e de prevenção voltadas para tal fim (INCA, 2012). Assim com esse 



11 

 

 

aumento da incidência de casos de câncer no cenário mundial, faz-se necessário a 

realização de estudos e pesquisas e maiores investimentos na área. 

.Câncer é uma patologia genética cujo processo tem início com um dano a um 

ou mais genes de uma célula, e sua progressão ocorre quando todos os 

mecanismos imunológicos de defesa, reparação ou destruição falham (INCA, 2008). 

O processo de replicação celular acontece de forma exacerbada, formando um 

aglomerado de células, que constitui uma massa de tecido que denominamos de 

tumor. Além da predisposição genética de cada indivíduo, a exposição a diversos 

fatores carcinogênicos, não sendo possível definir a quantidade e tempo de 

exposição, é de fundamental importância para o desenvolvimento da patologia.  

Os dados estatísticos acerca do câncer no Brasil, como no restante do 

mundo, não mencionam a prevalência ou a incidência de feridas tumorais na 

população afetada pela doença. Entretanto alguns estudiosos do assunto 

mencionam que aproximadamente 10% dos clientes com câncer metastático, irão 

desenvolver uma ferida tumoral. Levando-se em consideração que a pele é o maior 

órgão do corpo humano, representando a primeira linha de defesa orgânica contra 

agressões externas e sendo responsável pela imagem corporal do indivíduo, pode-

se compreender o quanto uma ferida tumoral traz sofrimento físico e psicológico aos 

seus portadores (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

O fato das feridas neoplásicas aparecem em sua grande maioria em 

pacientes oncológicos em cuidados paliativos deve ser alvo de grande atenção da 

equipe de saúde multidisciplinar envolvida no tratamento desses pacientes. Essa 

assistência deve ser realizada com o objetivo de se aumentar a sobrevida desses 

indivíduos. Mesmo que as chances de cura não se façam presentes, a realização de 

ações voltadas para suprir suas necessidades, e lhes assegurem a preservação de 

sua qualidade de vida são de grande importância. 

O presente trabalho possui como objeto de estudo a correlação entre as 

variáveis demográficas e o estadiamento de feridas tumorais. 

Considerando o interesse pela temática foi realizada uma pesquisa no banco 

de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) onde se identificou uma grande 

dificuldade em encontrar publicações a respeito de feridas neoplásicas. Como a 

palavra ferida não é um descritor DeCS, a pesquisa foi realizada com os descritores 

Neoplasias AND Ferimentos e lesões; Cuidados Paliativos AND Ferimentos e 
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Lesões; Enfermagem Oncológica AND Ferimentos e Lesões, onde nenhum estudo 

foi encontrado a partir dos cruzamentos. 

A pesquisa por palavras chaves foi feita com a utilização de diversos termos 

pois as feridas neoplásicas possuem outras diversas denominações, como feridas 

malignas, feridas tumorais e feridas fungóides. Utilizando as palavras chaves feridas 

tumorais and enfermagem, 3 resultados são apresentados; feridas neoplásicas and 

enfermagem, 2 resultados relevantes são encontrados. 

A partir dos resultados obtidos evidencia-se que as feridas neoplásicas são 

uma temática pouco abordada. Essa falta de conhecimentos pode causar barreiras 

no cuidado assistencial no que diz respeito ao tratamento e ações específicas para 

pacientes portadores de feridas neoplásicas.  

 O tratamento paliativo não tem efeito curativo, porém é importante e 

essencial, pois reduz sinais e sintomas, preserva autoestima do paciente e 

integridade moral, permitindo a sua convivência social sem qualquer influencia ou 

subi fluência de sua doença, desta forma também proporcionado conforto e 

segurança.  

 Com isso a seguinte hipótese foi formulada “O estadiamento do câncer, o 

tamanho da ferida tumoral e a variável demográfica idade estão associados entre 

si?”. Apresentamos como objetivo geral deste estudo: analisar a associação entre a 

variável sócio demográfica idade com o estadiamento e tamanho da ferida tumoral. 

E como objetivo específicos temos: identificar junto a pacientes portadores de 

feridas tumorais em cuidados paliativos a prevalência de feridas tumorais; mapear 

nos registros hospitalares de pacientes com feridas tumorais, em modalidade de 

cuidados paliativos, as variáveis sócio-demograficas relacionadas ao câncer 

avançado associado à ferida tumoral; discutir com base nas possíveis associações, 

ações de prevenção e controle do câncer. 

 Considerando a temática ainda pouco abordada na literatura específica de 

enfermagem, este estudo pode contribui para a assistência profissional na 

complementação de cuidados, bem como pode despertar um interesse para a 

continuidade da busca por conhecimentos da área, por diversos meios de 

divulgação. O trabalho não serve apenas para despertar o interesse no enfermeiro, 

mas sim na equipe multiprofissional que estes pacientes necessitam para que a 

assistência se torne cada vez mais consciente e benéfica.  
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 O paciente portador de feridas neoplásicas tem sofrimento físico e psicológico 

adicionais ao diagnóstico de câncer. Destaca-se que o bom controle dos sintomas 

físicos é essencial para a melhoria das condições psicológicas abaladas pelo pesar 

da ferida. A divulgação da filosofia e implantação dos cuidados paliativos nos 

serviços de assistência oncológica certamente contribuirá para o destaque dos 

cuidados aos pacientes portadores de feridas neoplásicas. Dentro desta realidade 

haverá maior espaço e interesse na discussão das características destas feridas, 

singularidades de seus curativos e necessidade de pesquisas que contribuam para o 

preenchimento da lacuna existente nesta temática (FIRMINO, 2005). 

 Este trabalho traz como contribuições para o campo assistencial a discussão 

das possíveis ações para redução dos sinais e sintomas, além de registros mais 

completos e organizados facilitando a identificação de dados e informações. Para a 

pesquisa torna-se relevante por ser mais um estudo sobre uma temática pouco 

abordada, estar vinculado a um projeto de pesquisa que culmina na elaboração de 

relatórios de suas atividades, e trabalhos científicos os quais serão desenvolvidos e 

divulgados em eventos e periódicos científicos, socializando a experiência e os 

resultados emergentes do projeto. E para o ensino, o fortalecimento da linha de 

pesquisa do Grupo GIEPO a partir dos trabalhos realizados através da pesquisa, 

despertar e incentivar o interesse do aluno para a área da oncologia enquanto 

especialidade ainda na graduação. 

 

 

  



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1 O CENÁRIO DO CÂNCER NO BRASIL 

 
 
 Nas últimas décadas com o desenvolvimento de novas tecnologias, avanço 

médico, maior valorização da pesquisa, aumento da expectativa de vida, e a 

mudança dos hábitos de vida; os registros brasileiros apontam uma mudança no 

perfil das doenças que mais vem acometendo sua população. As doenças 

infecciosas e parasitárias começam a ter sua incidência diminuída, dando lugar às 

doenças crônicas não transmissíveis.  A esse fenômeno dá-se o nome de transição 

epidemiológica. 

 As neoplasias fazem parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis 

que demandam cada vez mais atenção por parte dos governos, e as estimativas 

mostram um aumento de sua incidência para os próximos anos. Diante disso, a 

prevenção e o controle do câncer precisam adquirir o mesmo foco e a mesma 

atenção que a área de serviços assistenciais, pois, quando o número de casos 

novos apresentar um aumento de forma rápida, não haverá recursos suficientes 

para dar conta das necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Gastos federais em assistência oncológica 

 
Fonte: INCA, 2011a. 

  
 
 O surgimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das 

células aos agentes desencadeadores da doença. Em nível celular, ocorrem 

processos de mutações (de forma espontânea ou provocada por agentes 

neoplásicos) que alteram o DNA, alterando as características originais dessas 

células, junto com um crescimento desordenado, que em sua maioria gera 

comprometimento, local ou sistêmico, do organismo. 

 

 

2.1.1 VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E O CÂNCER 

 

 

 O Brasil por ser um país de grande extensão territorial, possui marcantes 

diferenças regionais em nível cultural, econômico e social gerando distintos hábitos 

de vida e exposições diferenciadas a múltiplos fatores de risco (Figura 2 e 3). Sendo 

assim a vigilância epidemiológica do câncer é um instrumento de grande valia para 

seu controle.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3: Representação espacial das taxas brutas de incidência por 100 mil homens, estimadas para 
o ano de 2012, segundo Unidade da Federação (todas as neoplasias malignas). 
 

  
Fonte: INCA, 2011a. 

 
 
Figura 4: Representação espacial das taxas brutas de incidência por 100 mil mulheres, estimadas 
para o ano de 2012, segundo Unidade da Federação (todas as neoplasias malignas). 
 

 
Fonte: INCA, 2011a. 

  



 

 

 

 Dados do INCA (2011a) mostram que no Brasil, as estimativas para o ano de 

2012 serão válidas também para o ano de 2013 e apontam a ocorrência de 

aproximadamente 518.510 casos novos de câncer, reforçando a magnitude do 

problema do câncer no país. A população feminina possui estimativas maiores em 

relação à masculina, espera-se um total de 257.870 casos novos para o sexo 

masculino e 260.640 para o sexo feminino.  

 Os tipos de câncer mais incidentes nessas populações também se 

apresentam de formas diferentes de acordo com suas particularidades (Figura 5). 

Nas mulheres o câncer de mama aparece em 1º lugar seguido de colo do útero, e 

nos homens próstata possui maior incidência seguido pelos canceres do sistema 

respiratório inferior. Em terceiro lugar o câncer de colón e de reto aparece para 

ambos os sexos. 

 
 
Figura 5: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por 
sexo. 
 

 
Fonte: INCA, 2011a. 
 
 

 O número crescente da incidência e da mortalidade por doenças crônico-

degenerativas, tem o envelhecimento populacional como principal fator. Conforme 

informações do registro de câncer de base populacional de 2011 a faixa etária mais 

acometida pelas neoplasias é a de 60 a 69 anos, onde se observa maior incidência 

(Figura 6). 

 
 

 



 

 

 

Figura 6: Número de casos por sexo segundo faixa etária. 

 
Fonte: INCA: Informações do Registro de Câncer de Base Populacional, 2011 

 
 
2.2 CLASSIFICAÇÃO DO ESTADIAMENTO DO CÂNCER. 

 
 
 Verifica-se que, apesar da sua variedade, os tumores malignos seguem um 

curso biológico mais ou menos comum a todos eles, que se inicia pelo crescimento e 

invasão local, segue pela invasão dos órgãos vizinhos e termina com a 

disseminação regional e sistêmica (INCA,2008). 

 A prática de se dividir os casos de câncer em grupos, de acordo com os 

chamados estádios, surgiu do fato de que as taxas de sobrevida eram maiores para 

os casos nos quais a doença era localizada do que para aqueles nos quais a doença 

tinha se estendido além do órgão de origem. Esses grupos eram frequentemente 

referidos como casos iniciais e casos avançados, inferindo alguma progressão 

regular com o passar do tempo. 

  



 

 

 

 O estadiamento é um dado de grande importância, pois a descrição clínica 

precisa e a classificação histopatológica das neoplasias malignas é fundamental 

para o planejamento médico do tratamento, indicação do prognóstico, avaliação dos 

resultados obtidos, facilidade de troca de informações entre locais de tratamento, 

além de colaborar para a pesquisa sobre o câncer (INCA, 2004).  

 O principal propósito da classificação do estadiamento é fornecer um método 

que permita comparações entre experiências clínicas sem ambiguidade. Existem 

muitas formas de classificação dos tumores, por exemplo: a localização anatômica e 

a extensão clínica e patológica da doença, a duração dos sinais ou sintomas, o 

gênero e idade do paciente, o tipo e grau histológico. Todas formas representam 

variáveis que possuem uma influência na evolução da doença. O sistema TNM 

trabalha prioritariamente com a classificação por extensão anatômica da doença, 

determinação clínica e histopatologicamente (INCA, 2004). 

 O INCA (2004) recomenda que a primeira tarefa do médico é a realização de 

uma avaliação do prognóstico e decidir qual o tratamento mais efetivo a ser 

realizado. Esta decisão requer uma avaliação objetiva da extensão anatômica da 

doença. Para conseguir os objetivos estabelecidos, um sistema de classificação 

necessita que: Os princípios sejam aplicáveis a todas as localizações anatômicas, 

independentemente do tratamento; e possa ser complementado por informações 

que se tornem disponíveis pela histopatologia e/ou cirurgia. O Sistema TNM 

preenche todos estes requisitos e descreve a extensão anatômica da doença com 

base em avaliação de três componentes: 

 

 T - a extensão do tumor primário; 

 N - a ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos 

regionais; 

 M - a ausência ou presença de metástase à distância. 

 
  
 Para fins de análise posterior deste estudo foi utilizada a classificação T, que 

diz respeito a mensuração do Tumor Primário. Definições gerais são utilizadas, mas 

existem critérios específicos de acordo com cada região acometida pelo câncer. 

Como a pesquisa aborda todos os tipos de câncer, apenas os critérios gerais serão 

utilizados. As definições gerais são: 



 

 

 

 

 

 TX O tumor primário não pode ser avaliado; 

 T0 Não há evidência de tumor primário; 

 Tis Carcinoma in situ; 

 T1, T2, T3, T4 Tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário. 

 

 Para o INCA (2008, p.72) o estadiamento é fundamental para a elaboração 

dos cuidados prestados pelo enfermeiro a estes pacientes: 

 
 
Hoje, mais do que a graduação, o estadiamento clínico representa o mais 
importante meio de que dispõe o oncologista para definir o prognóstico e a 
terapêutica dos pacientes. Para a ação do enfermeiro, o conhecimento do 
estadiamento é fundamental para traçar o plano de assistência, 
compreender as bases terapêuticas do tratamento médico instituído, 
orientar adequadamente o raciocínio clínico diante dos sinais e sintomas 
apresentados pelo cliente e, 
finalmente, para poder estabelecer com o cliente uma relação profissional 
orientada pelo respeito e por critério prognóstico mais realista. 

 
 
2.3 FERIDAS NEOPLÁSICAS 

 
 
 Nos pacientes oncológicos, a integridade da pele e do tecido está em risco 

devido aos efeitos da quimioterapia, radioterapia, cirurgias, procedimentos invasivos 

para diagnósticos, terapia, e estadiamento avançado da patologia. Existe a 

necessidade de se observar e avaliar outros fatores de riscos para o aparecimento 

de lesões e ulcerações nesses pacientes como: déficits nutricionais, incontinência 

vesical e intestinal, imobilidade, imunodepressão, pregas cutâneas e alterações 

relacionadas ao envelhecimento (SMELTZER; BARE, 2005). 

 Para Matsubara et al (2012, p.33) uma pequena parte dos pacientes 

diagnosticados com câncer tendem a evoluir para metástase e desenvolvimento de 

feridas tumorais: 

 
A pele é reconhecida como o maior órgão do corpo. Todo tumor pode 
resultar em uma ferida fúngica e a progressão deste tumor através da pele 
segue padrões diversos. Estatísticas americanas apontam que 5% a 10% 
dos pacientes com câncer metastático evoluem com feridas neoplásicas, 
principalmente nos últimos meses de vida. 

 
 



 

 

 

  

 A ferida neoplásica se inicia a partir da quebra da integridade da pele, 

causada pela infiltração de células malignas. Aparece então, a partir de um foco 

primário, como resultado de um câncer de pele avançado; ou em casos de 

metástases. Essas lesões possuem grande diversidade de apresentação, 

caracterização e localização, sendo resistentes e de difícil tratamento. De acordo 

com a sua extensão, tendem a desintegrar-se, serem purulentas e apresentarem 

odor fétido. Além de, sobretudo, serem uma fonte considerável de dor e desconforto. 

 Essas lesões possuem critérios de classificação e de estadiamento que são 

avaliados de acordo com sua extensão, profundidade, sinais e sintomas 

apresentados. O Quadro 1 apresenta o estadiamento completo para avaliação das 

feridas neoplásicas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro1: Estadiamento das feridas neoplásicas 

 
Fonte: Haisfield-Wolfe, Baxendale-Cox. Staging of Malignant Cutaneous Wounds: a pilot study. ONS, 

26 (6):1055-56, 1999. 

 
 
 Os cuidados a essas feridas pelo profissional da saúde podem ser vistos 

através de dois eixos. O primeiro por uma abordagem da lesão oncológica como um 

problema clínico isolado, que exige uma série de condutas e ações bem definidos. 

Essas condutas frequentemente diferem das ações preconizadas para todos os 

outros tipos de ferida. O profissional deve estar preparado para essa ruptura 

paradigmática e ter consciência de que todo tratamento destinado a essas feridas 

não possuem o objetivo da cura e do fechamento da lesão, mas sim o combate de 

sinais e sintomas. As ações devem estar bastante claras para todos os profissionais 

diretamente envolvidos no tratamento das lesões, de modo que os mesmos 

ofereçam cuidados que deem respostas prontas, efetivas e que atendam as 

necessidades do doente. O segundo eixo é aquele em que não se trata da 

abordagem focada na ferida oncológica, mas na pessoa portadora da lesão. E essa 



 

 

 

abordagem compreende as dimensões física, psicológica, social e espiritual que um 

paciente nesses casos necessitam para um cuidado completo.  

 Diversas modalidades terapêuticas podem ser utilizadas no tratamento de 

feridas neoplásicas. Gomes e Camargo (2004, p.213) as descreve da seguinte 

forma: 

 
 
A radioterapia é um dos tratamentos de primeira escolha para redução da 
sintomatologia. A radiação ionizante provoca dano no DNA das células 
tumorais destruindo-as, reduz o tamanho da lesão, o exsudato, o 
sangramento, o odor e alivia a dor, proporcionando maior conforto ao 
paciente e podendo levar ao aumento da sobrevida. Ultimamente, a 
radiologia intervencionista tem sido usada como terapêutica realizando a 
embolização intravascular do tumor, para o controle do sangramento e 
diminuição do tamanho. A quimioterapia, assim como a radioterapia, 
também é um tratamento de primeira escolha. Pode ser utilizada com 
intenção de redução do tamanho do tumor e melhora da dor, porém 
aumenta o risco de hemorragia. A hormonioterapia pode ser um método 
efetivo para controle dos sintomas no paciente com tumores que expressam 
receptores hormonais, como em alguns casos de câncer de mama. A 
laserterapia pode ser utilizada com o intuito de redução da dor e da necrose 
tissular. A cirurgia paliativa é indicada numa tentativa de minimizar as 
complicações do câncer mas, os riscos da cirurgia devem ser avaliados. 

 

 Essas lesões cutâneas graves geralmente estão associadas a um prognóstico 

ruim para uma sobrevida prolongada, indicando dessa forma, uma doença 

amplamente disseminada com pequena possibilidade de erradicação. Com isso, um 

grande percentual desses pacientes encontra-se em cuidados paliativos. 

 
 
2.4 CUIDADOS PALIATIVOS 

 
 
 O Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) conceitua cuidados paliativos 

como uma abordagem que visa a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de 

suas famílias, que enfrentam problemas associados a doenças, que põem em risco 

a vida. Essa abordagem é feita através da prevenção e o alívio do sofrimento, por 

meio de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros 

problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Esse tipo de tratamento tem 

enfoque nas necessidades e não nos diagnósticos desses pacientes, apesar dos 

agravos da doença (INCA, 2008). 



 

 

 

 A OMS publicou, em 1986, princípios que regem a atuação da equipe 

multiprofissional de Cuidados Paliativos. Esses princípios foram reafirmados na sua 

revisão em 2002 e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (2009) os listam. 

 

 Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis; 

 Afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida; 

 Não acelerar nem adiar a morte; 

 Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão; 

 Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do 

paciente e o luto; 

 Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos 

pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto; 

 Iniciar o mais precocemente possível o Cuidado Paliativo. 

 

 A vida de pacientes em cuidados paliativos com doenças em níveis 

avançados pode ser melhorada de modo considerável com a implementação de uma 

pequena quantidade de recursos e tecnologias. (INCA, 2008). Mesmo que a 

assistência de certo modo seja considera simples, a equipe multidisciplinar necessita 

de conhecimentos e habilidades técnicas, para que a organização e execução das 

ações sejam de qualidade. 

 Rosa et al (2008, p.411) fala que: 

 
 
Para a obtenção do conforto, faz-se necessária a construção de um 
ambiente externo favorável: caloroso, atencioso, amoroso, que propicie 
crescimento, alívio, segurança, proteção, bem-estar, que inclua a presença 
de profissionais que transmitam segurança e empatia. Isto significa cuidado 
humano levando à sensação de conforto. Já o conforto oriundo do ambiente 
interno depende de cada ser e pode ser resultante do cuidado que favorece 
a ocorrência de integração, liberdade, melhora, segurança, proteção e 
comodidade. 

 
 Portanto, os principais cuidados voltados às lesões tumorais que devem ser 

realizados no paciente oncológico, são medidas que promovam um maior conforto a 

estes. Pode se citar como ações prioritárias a redução da dor, que em sua maioria 

aparece de forma intensa; o controle do exsudato e do sangramento, mantendo o 

curativo limpo e seco externamente; diminuição do odor, fator que pode causar 



 

 

 

constrangimento e exclusão social; e evitar o agravamento e aumento da área já 

afetada. 

 
 

 

  



 

 

3 METODOLOGIA 

 
 
 Para que os objetivos deste estudo fossem alcançados, optou-se por uma 

pesquisa do tipo observacional, transversal, de abordagem quantitativa. 

A pesquisa quantitativa garante resultados e evita distorções de análise e 

interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto às hipóteses. Para 

Markoni e Lakatos (2003) a razão para se conduzir uma pesquisa quantitativa é 

descobrir quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma 

característica ou um grupo de características. 

Nos estudos observacionais o pesquisador apenas realiza a observação e 

colhe os dados que lhe são de interesse para análise futura, sem que haja qualquer 

intervenção. Soares, Pereira e Dias (2011) dizem que a observação que se refere ao 

método, refere-se ao uso em geral dos sentidos ou da atividade mental com o 

objetivo de descobrir e entender a regularidades e as relações existentes entre os 

fenômenos. Não se utiliza somente do olhar criterioso, mas também dos outros 

sentidos a fim de entender a realidade, o motivo da existência de determinado 

fenômeno.  

Bastos e Duquia (2007, p.230) falam que: 

 
 

[...] pode-se afirmar que os estudos transversais são recomendados quando 

se deseja estimar a freqüência com que um determinado evento de saúde 

se manifesta em uma população específica, além dos fatores associados 

com o mesmo. Dito de outra forma, os estudos transversais são adequados 

para responder às perguntas “Quais são as freqüências do fator de risco e 

do desfecho em estudo?” e “Existe associação entre o fator de risco e o 

desfecho em questão?”. 

 
 



 

 

 

3.1 CENÁRIO E SUJEITOS  

 
 

O estudo foi realizado no Ambulatório de Cuidados Paliativos do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, uma instituição pública, localizada na cidade de Niterói 

– RJ. O grupo de sujeitos foi constituído por pacientes atendidos no ambulatório, que 

atendam aos critérios de inclusão, no período de Janeiro a Maio de 2013. 

Constituem critérios de inclusão da amostra: Apresentar tumor sólido maligno de 

qualquer topografia, ter diagnóstico de câncer em estágio avançado e presença de 

ferida tumoral na primeira consulta de enfermagem no ambulatório de cuidados 

paliativos e formalizar aceite quanto à participação em Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 7.1). Foram critérios de exclusão: pacientes com 

lesões oriundas de tratamento radioterápico (radiodermite). A amostra do estudo 

teve a participação de 48 sujeitos. 

  
 
3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 
Este estudo faz parte de um Projeto de Pesquisa denominado Análise de 

Associação de Feridas Tumorais, Sítio Primário e Variáveis Demográficas: 

Implicações para a Sistematização da Assistência de Enfermagem o possui 

aprovação pelo CEP (Anexo 8.1). A pesquisa atenderá à Resolução n° 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aponta as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Para a coleta de dados, os sujeitos receberam explicações dos objetivos do 

estudo e das etapas do mesmo e, em seguida, foram orientados a assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 7.1). O referido Termo permite 

informar sobre a pesquisa, e respeitar os princípios bioéticos fundamentais: 

autonomia, não maleficência, beneficência, e justiça, visando assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa, as 

instituições de serviços, e ao Estado.   

O Termo é composto de esclarecimentos sobre: objetivos do trabalho, o 

caráter confidencial da identidade do sujeito, sua participação livre e espontânea e a 

retirada do consentimento e permissão de realização do estudo a qualquer 

momento, sem que isso traga prejuízos ao indivíduo. 



 

 

 

Considerando que trata-se de um estudo não experimental e que o caráter 

das informações obtidas é meramente descritivo, os riscos para os sujeitos são 

baixos. Porém, caso qualquer sujeito apresente, durante o preenchimento do 

instrumento de coleta de dados, quaisquer alterações de ordem biológica ou mesmo 

psicossocial, a pesquisa será interrompida e todas as medidas de auxílio e proteção 

à sua saúde serão tomadas. Destaca-se que a coleta dos dados ocorre em unidade 

hospitalar, em ambiente multiprofissional. Tal fato viabiliza o atendimento de 

emergência ao sujeito acometido por algum tipo de alteração, pelos profissionais 

competentes da equipe multiprofissional, cada um em sua alçada, num ambiente 

seguro e já conhecido pelo paciente.    

 
 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 
 

O estudo foi desenvolvido com base em dados coletados durante as 

consultas de enfermagem, no Ambulatório de cuidados paliativos, do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e nos prontuários dos respectivos sujeitos. A coleta dos 

dados foi realizada no período de Janeiro a Maio de 2013. Foram coletados para 

análise os dados: sexo, idade, o estadiamento do tumor, e o tamanho da lesão.  

 
 
3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
 Para fins de análise foram considerados: o registro da consulta de 

enfermagem do paciente na modalidade de cuidados paliativos, em busca de uma 

descrição que revele dados demográficos: sexo, idade, raça e dados clínicos como: 

história clínica, o estadiamento do tumor, tratamento e a localização do sítio 

primário.  

Os procedimentos estatísticos a serem empregados na análise foram as 

medidas descritivas, as tabelas de frequência e a análise de correspondência 

múltipla para verificar a existência de associação entre as variáveis. Foi realizada 

ainda uma revisão da literatura em busca de informações sobre processos e 

produtos utilizados em feridas tumorais, considerando como objetivos do tratamento. 

 



 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
 Após a coleta, os 48 formulários foram agrupados para análise das variáveis. 

 
 
4.1 PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE DESCRITIVA 

 
 
 Na primeira parte realizou-se análise descritiva das variáveis idade, sexo, 

estadiamento e tamanho da lesão, onde utilizou-se a frequência simples e a 

porcentagem para caracterização dos dados. 

 
 
Tabela 1: Tabela de frequência da variável sexo de acordo com a faixa etária. 

Idade 
Feminino Masculino Total 

n  %  n  %  n % 

30 ├─ 40 1 2,1% 0 0,0% 1 2,1% 

40 ├─ 50 4 8,3% 1 2,1% 
           

5  10,4% 

50 ├─ 60 6 12,5% 4 8,3%         10  20,8% 

60 ├─ 70 14 29,2% 8 16,7%         22  45,9% 

70 ├─ 80 6 12,5% 3 6,3% 
           

9  18,8% 

80 ├┤ 90 1 2,1% 0 0,0% 
           

1  2,1% 

Total 32 66,7% 16 33,4%         48  100,0% 

 



 

 

 

De acordo com a tabela 1 observa-se que a maioria dos pacientes são do sexo 

feminino, com uma frequência de 32 indivíduos (66,7%) e 16 do sexo masculino 

(33,4%). A faixa etária de maior incidência de ferida tumoral foi a de 60 a 69 anos 

para ambos os sexos (45,9%). Observa-se que a faixa etária de 30 a 40 anos e a de 

80 a 90 anos apresentam apenas um indivíduo em cada e ambos do sexo feminino. 

 São esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 

260.640 para o sexo feminino (INCA, 2011b). Segundo informações do Registro de 

Câncer de Base Populacional, a faixa etária mais acometida pelo câncer foi a de 60 

a 69 anos. As pesquisas sobre o câncer no Brasil apontam que sua incidência é 

maior no sexo feminino, resultado também encontrado na análise dos dados.  

 
 
Tabela 2: Tabela de frequência da variável estadiamento de acordo com a faixa etária. 

Idade 
Estadiamento 

T I T II T III T IV 

30 ├─ 40 0 0 0                 1  

40 ├─ 50 0 0                  4                  1  

50 ├─ 60 0              3                   4                  3  

60 ├─ 70 0              3                10                  9  

70 ├─ 80 0              2                   4                  3  

80 ├┤ 90 0              1  0 0 

Total 0              9                22                17  

% 0,0% 18,8% 45,8% 35,4% 

 
 
 A tabela 2 mostra que nenhum paciente possui o estadiamento NI (0%). O 

estadiamento que apresentou maior número de indivíduos foi o N III com n=22 

(45,8%), seguido por N IV com n=17 (35,4%) e N II com n=9 (18,8%). 

 Segundo dados gráficos do Instituto Nacional do Câncer (2009), 39% dos 

pacientes atendidos no serviço de Cuidados Paliativos entre os anos de 2007 e 2009 

encontravam-se em T IV, 27% em T III, 18% em T II, e 15% em T I. (Figura 2) 

 

 

 



 

 

 

Figura 2: Estadiamento tumoral de pacientes em cuidado paliativo 

 
Fonte: Inca, 2009. 

 

 

Tabela 3: Tabela de frequência da variável tamanho da lesão de acordo com a faixa etária. 

Idade 
Tamanho da lesão (cm) 

0 ├─ 10 10 ├─ 20 20 ├─ 30 30 ├┤ 40 

30 ├─ 40  0 0 0 1 

40 ├─ 50 2 3 0 0 

50 ├─ 60 4 6 0 0 

60 ├─ 70 6 16 0 0 

70 ├─ 80 3 6 0 0 

80 ├┤ 90 0 0 1 0 

Total 15 31 1 1 

% 31,25% 64,58% 2,10% 2,10% 

 
 
 Analisando-se a tabela 3 tem-se que a maioria da feridas apresentadas pelos 

pacientes possuem um tamanho entre 10 a 29 cm com um número de 31 (64,58%). 

Em seguida as lesões entre 0 a 9 cm apresentaram um quantitativo de 15 pacientes 

(31,25%), e de 20 a 29 cm e de 30 a 40 cm uma frequência de 1 em ambos (2,10%). 

 
 
 



 

 

 

 
 
4.2 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 
 
 Na segunda parte da análise dos dados foi realizado o teste de correlação 

utilizando-se o coeficiente de correlação linear de Pearson (r), com 0,05 de 

significância e 95% de confiança. O coeficiente de correlação Pearson foi calculado 

através do programa estatístico SPSS Statistics 21.0. 

 Utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson por este ser 

independente da unidade de medida das variáveis. (BARBETTA, 2011). 

 
 

Tabela 4: Tabela de correlação entre a variável idade, estadiamento e tamanho da lesão, tal que, 
 (coeficiente de correlação)p valor. 

  Idade Estadiamento Tamanho da Lesão 

Idade 1 (0,06966)0,6380 (0,12416)0,4004 

Estadiamento (0,06966)0,6380 1 (0,32494)0,0242 

Tamanho da Lesão (0,12416)0,4004 (0,32494)0,0242 1 

 

Observa-se que existe apenas correlação entre as variáveis estadiamento do 

câncer e tamanho da lesão (gráfico 3), com r=0,32494 indicando uma correlação 

positiva moderada sendo r>0,279 para um n=48 (Anexo 8.2), e p valor= 0,0242. Com 

isso entendemos que quando uma variável aumenta de valor, a outra a acompanha, 

ou seja, quando o estadiamento aumenta, o tamanho da lesão consequentemente 

tende a aumentar.  As demais correlações,idade x estadiamento (gráfico 1), e idade 

x tamanho da lesão (Gráfico 2) apresentaram um r <0,279 não existindo correlação 

entre as variáveis. Evidenciamos que as variáveis são independentes entre si, seus 

valores independem umas das outras. 

No gráfico 1 é possível visualizar uma mesma idade apresentando diferentes 

graus de estadiamento. O gráfico 2 mostra-se diferentes idades relacionadas a um 

mesmo tamanho de lesão além da presença de outliers. E no gráfico 3 entre as 

variáveis que  relacionam, observa-se  juntamente com um aumento do grau de 

estadiamento, há um aumento do tamanho da lesão. 

 



 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Gráfico de dispersão entre as variáveis idade (anos) e estadiamento (Grau). 

 

 
 

Gráfico 2: Gráfico de dispersão entre as variáveis idade (anos) e tamanho da lesão (cm). 

 

 

 

 

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

30 40 50 60 70 80 90

E
s
ta

d
ia

m
e
n
to

 (
G

ra
u
) 

Idade (Anos) 

Idade x Estadiamento 

estadiamento

Linear (estadiamento)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

30 40 50 60 70 80 90

Ta
m

an
h

o
 d

a 
le

sã
o

 (
cm

) 

Idade (Anos) 

Idade x Tamanho da lesão 

Valores Y

Linear (Valores Y)



 

 

 

Gráfico 3: Gráfico de dispersão entre as variáveis estadiamento (grau) e tamanho da lesão (cm). 

 

 

 

4.3 AÇÕES DE PREVENÇÃO DO CÂNCER E CONTROLE DE SINAIS E 

SINTOMAS 

 
 
 Através das associações encontradas na análise dos dados, nota-se que 

assim como a prevenção primária, a prevenção secundária também merece atenção 

e estratégias de implementação, pois depois de diagnosticado o câncer as principais 

medidas são voltadas para a tentativa de cura e para que a doença não progrida. No 

Brasil, no geral, 70% dos casos de câncer são diagnosticados em fase avançada, 

estando isto em grande parte relacionado à falta de programas coordenados e 

estruturados para a prevenção e detecção precoce do câncer.(INCA, 2011a). 

 O surgimentos de novas tecnologias favorece a utilização de procedimentos e 

exames diagnósticos mais precisos e rápidos na prevenção secundária. O INCA 

(p.85) preconiza ações de detecção precoce da seguinte forma: 

 
 
As estratégias para a detecção precoce do câncer incluem rastreamento e 
diagnóstico precoce. O rastreamento prevê ações organizadas que 
envolvem o uso de testes simples aplicados a determinados grupos 
populacionais, com a finalidade de identificar lesões pré-cancerígenas ou 
cancerígenas em estádio inicial em indivíduos com doença assintomática. O 
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diagnóstico precoce inclui ações de detecção de lesões em fases iniciais a 
partir de sintomas e/ou sinais clínicos. Para tanto, é importante que a 
população em geral e os profissionais de saúde reconheçam os sinais de 
alarme para o câncer, como nódulos, febre contínua, feridas que não 
cicatrizam, indigestão constante e rouquidão crônica, antes dos sintomas 
que caracterizem lesões mais avançadas, como sangramento, obstrução de 
vias intestinais ou respiratórias e dor. O rastreamento pode ser 
populacional, quando há iniciativas de busca da população-alvo, ou 
oportunístico, quando as pessoas procuram espontaneamente os serviços. 

 
 No programa de rastreamento no momento inicial as lesões encontradas 

possuem estadiamentos primários e avançados da doença. A tendência é de que 

com o tempo de implementação e sucesso dos programas o número de casos 

detectados aumente, porém com uma redução nos casos de estadiamento 

avançados. 

 
 

Nesse caso, o enfermeiro pode aplicar, em sua prática assistencial, seus 
conhecimentos sobre os fatores de risco para o câncer, bem como sobre 
medidas de prevenção. Deve ainda informar sobre os sinais e sintomas de 
alerta para o câncer que podem levantar, com isso, suspeita diagnóstica e 
orientar e encaminhar os pacientes aos serviços de saúde. As pessoas 
informadas passam então a procurar uma unidade de saúde para 
investigação e, caso haja confirmação diagnóstica, para tratamento. 

 
 As ações de prevenção primárias são voltadas para a redução dos fatores de 

risco para o desenvolvimento do câncer. Levando-se em consideração os estilos de 

vida e os diferentes níveis de desenvolvimento econômico, político e social de uma 

população, os fatores de risco variam de forma significativa no mundo. Estimasse 

que hoje que cerca de 30% de todas as neoplasias podem ser prevenidas. Quatro 

fatores apresentam-se como causa da maioria dos casos de câncer: uso do tabaco, 

alimentação, obesidade e inatividade física. De forma que todos eles podem ser 

modificados (INCA, 2011a). A Figura 8 aponta os fatores de riscos modificáveis e 

não modificáveis, os quais devem ser foco de atenção na prevenção primária. 

 

 

Figura 8: Fatores de risco para o câncer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Fatores de risco para o câncer. (continuação) 



 

 

 

 
Fonte: INCA, 2011ª 

 
 

 Nos casos em que os pacientes já possuem feridas tumorais as ações 

educativas junto a estes pacientes e seus familiares são as principais medidas. 

Primeiramente deve-se identificar o nível de conhecimento e fornecer apoio 

emocional.  

 Matsubara (2012, p.268-269) preconiza alguns princípios a serem 

considerados no tratamento das feridas tumorais: 

 
 

 Minimizar ou eliminar a fonte ou a causa – é importante explorar as razões 
pelas quais o paciente desenvolveu a lesão. 

 Otimizar o microambiente -  a ferida precisa ser avaliada de maneira 
apropriada e a melhor terapia tópica selecionada para permitir a 
cicatrização ou o controle de sintomas no caso das lesões vegetantes. A 
documentação da avaliação e do tratamento precisa ser feita 
adequadamente para permitir a avaliação do cuidado e para determinar se 
as mudanças são necessárias. Tecido necrótico geralmente é removido 
por um dos métodos de debridamento existentes, sendo o debridamento 
instrumental convencional realizado por profissional capacitado para tal 
procedimento. 

 Apoio ao paciente com feridas – o paciente precisa ser avaliado e 
monitorado quanto à nutrição adequada. Infecções locais e sistêmicas 
precisam ser controladas ou eliminadas. A ferida que não cicatriza, está 
infectada ou com exposição óssea, precisa ser investigada quanto à 
presença de osteomelite. Os pacientes precisam ser avaliados se houver 
dor e as medidas para alívio deste sintoma precisam ser implementadas. 
A qualidade de vidado paciente precisa ser considerada. 

 Fornecimento de educação – a educação deve ser fornecida para os 
colaboradores, pacientes e familiares. 

 
 

 O enfermeiro é um profissional fundamental na equipe multidisciplinar. Ele 

está apto a atuar em ações de prevenção em nível primário e secundário, sempre 



 

 

 

utilizando ações educativas. Tem competências para prestar assistência aos 

pacientes portadores de câncer na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação, 

cuidados paliativos e atendimento aos familiares. (MATSUBARA, 2012). 

  



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 Após a análise e discussão deste estudo observou-se que as variáveis 

clínicas estadiamento do tumor e tamanho da lesão apresentaram uma correlação 

positiva de intensidade moderada. Esse dado nos traz a relevância de que o 

planejamento e implementação de programas com ações de aspecto preventivo 

devem ser cada vez mais incentivados. Assim como medidas preventivas a nível 

secundárias também são importantes para a detecção precoce do câncer e evitar o 

avanço da patologia. 

 Outras variáveis demográficas precisam ser estudadas e analisadas. Medidas 

preventivas devem ser implementadas agora para a redução da incidência do 

câncer, e os fatores de riscos devem ser identificados para que seu potencial de 

morbidade seja amortizado. 

 A variável demográfica idade avaliada no estudo não obteve correlação com 

as variáveis clínicas estadiamento e tamanho da lesão. Contudo, esta pesquisa 

possui como limitações: o pequeno número amostral, decorrente da dificuldade de 

acesso desses pacientes ao serviço; perda de dados devido a informações 

incompletas dos registros hospitalares.  

 Para o enfrentamento do câncer, são necessárias ações que incluam: 

educação em saúde em todos os níveis; promoção e prevenção orientadas a 

indivíduos e grupos ; geração de opinião pública; apoio e estímulo à formulação de 

leis que permitam monitorar a ocorrência de casos. 

 No Brasil, as estimativas para o ano de 2012 serão válidas também para o 

ano de 2013 e espera-se a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de 

câncer. Torna-se imprescindível que os registros de câncer já existentes sejam 



 

 

 

alimentados com qualidade de forma a representar a população, tornando-se uma 

ferramenta valiosa vigilância epidemiológica do câncer no país. 

 O enfermeiro com seu perfil de educador deve atuar como um multiplicador 

de informações a respeito das especificidades e particularidades relacionadas à 

ferida tumoral, gerando intervenções rápidas e adequadas voltadas a controle de 

sinais e sintomas para a melhoria clínica e da autoimagem gerando melhora da 

qualidade assistencial e de vida ao paciente portador de ferida neoplásica. 

(MATSUBARA et al, 2012). 
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