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RESUMO 

 

A ferida neoplásica é um agravo clínico importante para os pacientes em cuidados paliativos, 

dado que a mesma afeta a autoimagem, gera o isolamento social e a piora clínica. Pela própria 

composição da ferida, é comum a colonização por bactérias aeróbias e anaeróbias, que geram 

impacto direto na exsudação, no odor e na dor.  Na prática clínica, o uso de substâncias 

bactericidas tem sido utilizado de forma indiscriminada, considerando que por vezes, as 

decisões terapêuticas para a abordagem das feridas neoplásicas, se pautam nos aspectos físicos 

das lesões e não em função de exames bacteriológicos. Este estudo tem por objetivos: verificar 

se há a associação entre o perfil bacteriológico e as variáveis relacionadas às feridas neoplásicas 

dos pacientes sob cuidados paliativos; identificar o perfil bacteriológico existente nas feridas 

neoplásicas dos pacientes sob cuidados paliativos;  avaliar as variáveis como: sexo, escala 

Karnofsky Performance Status, escala de dor, escala grau de odor, escala estadiamento da lesão, 

localização, tipo de tumor primário, classificação da lesão quanto à aparência, cobertura 

utilizada para o curativo, uso de antibióticos, uso de quimioterapia e radioterapia paliativos, e 

discutir as implicações dos possíveis resultados para a assistência de Enfermagem. Trata-se de 

estudo observacional, do tipo transversal e natureza quantitativa. A amostra foi composta por 

36 pacientes internados nas enfermarias do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes 

da Silva – Unidade IV. A coleta de dados ocorreu entre os meses de outubro à dezembro de 

2018, incluiu a realização de swab do leito das feridas neoplásicas e o preenchimento do 

formulário da pesquisa. Na análise dos dados utilizaram-se medidas descritivas e teste de 

Fischer/qui-quadrado para a avaliação da associação das variáveis da ferida e o perfil 

bacteriológico. Quanto aos resultados da análise da associação e o perfil bacteriológico obteve-

se: forte relação da variável radioterapia paliativa com bactéria Pseudomonas sp., visto que, 

com o tratamento não se obteve a redução de massa neoplásica suficiente para alterar o 

ambiente. Ainda, evidenciou-se que: o fato de o paciente não utilizar o antibiótico não favorece 

ao aumento do biofilme na ferida neoplásica. A quimioterapia paliativa (devido à baixa 

dosagem) não se associa a nenhum gênero bacteriano. A presença de metástase e o Karnofsky 

Performance Status baixo, teve associação com as bactérias dos gêneros Enterobacter sp. e 

Providência stuartii, respectivamente. Quanto ao perfil bacteriano das feridas neoplásica foram 

identificados 4: Pseudômonas sp., Morganella sp., Klebsiella sp. e Proteus sp. Quanto aos 

cuidados de Enfermagem realizados na ferida neoplásica, observa-se que escolher a cobertura 
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do curativo somente pelas características físicas da ferida pode induzir ao erro. Recomenda-se 

a coleta de swab de todas as feridas neoplásicas e realizar a análise de antibiograma das feridas. 

Descritores: Ferimentos e Lesões. Cuidados Paliativos. Enfermagem Oncológica. 
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ABSTRACT 

 

Neoplastic wound is an important clinical burden for patients in palliative care, since it affects 

self-image, generates social isolation and clinical worsening. By the wound's own composition, 

it is common colonization by aerobic and anaerobic bacteria, which generate a direct impact on 

exudation, odor and pain. In clinical practice, the use of bactericidal substances has been used 

in an indiscriminate way, considering that sometimes the therapeutic decisions for the treatment 

of neoplastic wounds are based on the physical aspects of the lesions and not on the basis of 

bacteriological tests. The objective of this study is to verify if there is an association between 

the bacteriological profile and the variables related to the neoplastic wounds of patients 

undergoing palliative care; to identify the bacteriological profile existing in the neoplastic 

wounds of patients undergoing palliative care; to evaluate the variables such as: sex, Karnofsky 

Performance Status scale, pain scale, odor grade scale, lesion staging scale, location, primary 

tumor type, appearance classification, dressing coverage, antibiotic use, use of chemotherapy 

and palliative radiotherapy, and discuss the implications of possible outcomes for nursing care. 

It is an observational study, of the transversal type and quantitative nature. The sample consisted 

of 36 patients hospitalized in the infirmaries of the National Cancer Institute José Alencar 

Gomes da Silva - Unit IV. Data collection took place between October and December 2018, 

including the swab of the neoplastic wound bed and the completion of the research form. In the 

analysis of the data, we used descriptive measures and Fischer / chi-square test for the 

evaluation of the association of wound variables and the bacteriological profile. As for the 

results of the association analysis and the bacteriological profile, there was a strong relation 

between the palliative radiotherapy variable and the bacterium Pseudomonas sp., Since the 

treatment did not achieve the reduction of sufficient neoplastic mass to alter the environment. 

Also, it was evidenced that: the fact that the patient does not use the antibiotic does not favor 

the biofilm increase in the neoplastic wound. Palliative chemotherapy (due to low dosage) is 

not associated with any bacterial genus. The presence of metastasis and the Karnofsky 

Performance Status low, had association with the bacteria of the genera Enterobacter sp. and 

Providence stuartii sp. respectively. As to the bacterial profile of neoplastic wounds, 4: 

Pseudomonas sp., Morganella sp., Klebsiella sp. and Proteus sp. Regarding the Nursing care 

performed on the neoplastic wound, it is observed that choosing the dressing cover only by the 

physical characteristics of the wound can induce the error. It is recommended to collect swabs 

of all neoplastic wounds and perform the antibiogram analysis of the wounds. 

Descriptors: Wounds and ulcers. Palliative care. Oncology Nursing. 
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RESUMEN 

 

La herida neoplásica es un agravio clínico importante para los pacientes en cuidados paliativos, 

dado que la misma afecta la autoimagen, genera el aislamiento social y el empeoramiento 

clínico. Por la propia composición de la herida, es común la colonización por bacterias aerobias 

y anaerobias, que generan impacto directo en la exudación, en el olor y en el dolor. En la 

práctica clínica, el uso de sustancias bactericidas ha sido utilizado de forma indiscriminada, 

considerando que a veces las decisiones terapéuticas para el abordaje de las heridas neoplásicas, 

se basan en los aspectos físicos de las lesiones y no en función de exámenes bacteriológicos. 

Este estudio tiene por objetivos: verificar si existe la asociación entre el perfil bacteriológico y 

las variables relacionadas a las heridas neoplásicas de los pacientes bajo cuidados paliativos; 

identificar el perfil bacteriológico existente en las heridas neoplásicas de los pacientes bajo 

cuidados paliativos; evaluar  las variables como: sexo, escala Karnofsky Performance Status, 

escala de dolor, escala grado de olor, escala estadificación de la lesión, localización, tipo de 

tumor primario, clasificación de la lesión en cuanto a la apariencia, cobertura utilizada para el 

vendaje, uso de antibióticos, uso de quimioterapia  radioterapia paliativos, y discutir las 

implicaciones de las posibles resultados para la asistencia de Enfermería. Se trata de un estudio 

observacional, del tipo transversal y naturaleza cuantitativa. La muestra fue compuesta por 36 

pacientes internados en las enfermerías del Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes 

da Silva - Unidad IV. La recolección de datos ocurrió entre los meses de octubre a diciembre 

de 2018, incluyó la realización de swab del lecho de las heridas neoplásicas y el llenado del 

formulario de la investigación. En el análisis de los datos se utilizaron medidas descriptivas y 

prueba de Fischer / chi-cuadrado para la evaluación de la asociación de las variables de la herida 

y el perfil bacteriológico. En cuanto a los resultados del análisis de la asociación y el perfil 

bacteriológico se obtuvo: fuerte relación de la variable radioterapia paliativa con bacterias 

Pseudomonas sp., ya que, con el tratamiento no se obtuvo la reducción de masa neoplásica 

suficiente para alterar el ambiente. Además, se evidenció que: el hecho del paciente no utilizar 

el antibiótico no favorece el aumento del biofilm en la herida neoplásica. La quimioterapia 

paliativa (debido a la baja dosificación) no se asocia a ningún género bacteriano. La presencia 

de metástasis y el Karnofsky Performance Status bajo, tuvo asociación con las bacterias de los 

géneros Enterobacter sp. y Providencia stuartii sp., respectivamente. En cuanto al perfil 

bacteriano de las heridas neoplásicas fueron identificados 4: Pseudomonas sp., Morganella sp., 

Klebsiella sp. y Proteus sp. En cuanto a los cuidados de enfermería realizados en la herida 

neoplásica, se observa que elegir la cobertura del vendaje solamente por las características 
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físicas de la herida puede inducir al error. Se recomienda la recolección de swab de todas las 

heridas neoplásicas y realizar el análisis de antibiograma de las heridas. 

Descriptores: Heridas y Lesiones. Cuidados Paliativos. Enfermería Oncológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANCP Associação Nacional de Cuidados Paliativos                                  

BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

COB 2 Cobertura 2 

COB1 Cobertura 1 

INCA Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

KPS Karnofsky Performance Status 

LILACS Literatura Latino Americana e do Caribe 

LVM Lesão Vegetante Maligna    

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

OMS Organização Mundial da Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Escala de estadiamento de ferida tumoral............................................ 25 

Quadro 2 Escala de grau de odor.......................................................................... 25 

Quadro 3 Coberturas para feridas neoplásicas e indicações................................. 26 

Quadro 4 Escala Karnofsky (KPS)...................................................................... 30 

Quadro 5 Distribuição numérica por espécie bacteriana na amostra................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Análise descritiva da variável sexo....................................................... 35 

Tabela 2 Análise descritiva da variável tumor primário e presença de metástase 35 

Tabela 3 Análise descritiva da variável localização da ferida............................. 36 

Tabela 4 Análise descritiva das variáveis relacionadas ao tratamento paliativo 36 

Tabela 5 Análise descritiva das variáveis relacionadas à ferida neoplásica......... 37 

Tabela 6 Tabela de análise descritiva das variáveis clínicas 

quantitativas......................................................................................... 

 

38 

Tabela 7 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável sexo...................................................... 

 

40 

Tabela 8 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável radioterapia.......................................... 

 

40 

Tabela 9 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável quimioterapia....................................... 

 

41 

Tabela 10 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável antibiótico............................................ 

 

41 

Tabela 11 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável tumor primário..................................... 

 

42 

Tabela 12 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável metástase.............................................. 

 

42 

Tabela 13 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável KPS...................................................... 

 

43 

Tabela 14 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável classificação quanto aparência............. 

 

43 

Tabela 15 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável cobertura curativo 1............................. 

 

44 

Tabela 16 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável cobertura curativo 2............................. 

 

44 

Tabela 17 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável estadiamento........................................ 

 

45 

Tabela 18 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável local..................................................... 

 

45 

Tabela 19 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável dor........................................................ 

 

46 

Tabela 20 Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher 

das bactérias versus a variável odor...................................................... 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................ 17 

1.1 HIPÓTESES.................................................................................................. 18 

1.2 OBJETIVOS.................................................................................................. 19 

1.2.1 Objetivo geral............................................................................................... 19 

1.2.2 Objetivos específicos.................................................................................... 19 

1.3 JUSTIFICATIVA.......................................................................................... 19 

1.4 RELEVÂNCIA............................................................................................. 21 

2 REVISÃO DE LITERATURA................................................................... 22 

2.1 CÂNCER E O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.............................................. 22 

2.1.1 Tipos de tumor e capacidade de formação de metástase.......................... 23 

2.2 CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM FERIDA NEOPLÁSICA............ 24 

2.2.1 Estadiamento da ferida neoplásica............................................................. 25 

2.2.2 Classificação da ferida quanto ao odor...................................................... 25 

2.2.3 Cuidados de Enfermagem e coberturas utilizadas em feridas 

neoplásica..................................................................................................... 

 

26 

2.2.4 Antibioticoterapia em paciente paliativo com ferida neoplásica............ 27 

2.3 O CUIDADO PALIATIVO: CONCEITO E HISTÓRIA.............................. 27 

2.3.1 Atuação da equipe de Enfermagem em cuidados paliativos.................... 28 

2.3.2 Avaliação da dor........................................................................................... 29 

2.3.3 Capacidade funcional do paciente.............................................................. 30 

2.3.4 Tratamento paliativo: radioterapia e quimioterapia............................... 30 

3 METODOLOGIA....................................................................................... 31 

3.1 TIPO DE ESTUDO........................................................................................ 31 

3.2 LOCAL DO ESTUDO.................................................................................. 31 

3.3 PERÍODO DO ESTUDO.............................................................................. 31 

3.4 AMOSTRA DO ESTUDO............................................................................ 32 

3.4.1 Critérios de inclusão.................................................................................... 32 

3.4.2 Critérios de exclusão.................................................................................... 32 

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO........................................................................... 32 

3.6 COLETA DE DADOS................................................................................... 33 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS..................................................... 33 

3.8 CUIDADOS ÉTICOS.................................................................................... 34 

4 RESULTADOS............................................................................................. 35 

 



16 
 

 
 

4.1 AS VARIÁVEIS DO PACIENTE EM CUIDADO PALIATIVO COM 

FERIDA NEOPLÁSICA................................................................................ 

 

35 

4.2 PERFIL BACTERIOLÓGICO DA FERIDA NEOPLÁSICA....................... 38 

4.2.1 Resultado da análise de associação entre as variáveis e o perfil 

bacteriano...................................................................................................... 

 

39 

5 DISCUSSÃO................................................................................................. 47 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................... 54 

 REFERÊNCIAS........................................................................................... 55 

 APÊNDICES................................................................................................. 58 

 APÊNDICE A – Formulário da pesquisa....................................................... 58 

 APÊNDICE B – Cronograma......................................................................... 59 

 ANEXOS....................................................................................................... 60 

 ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido................................... 60 

 ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética....................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, há uma crescente demanda pelo atendimento oncológico. A estimativa para 

o biênio 2018-2019 é de aproximadamente 600 mil novos casos de câncer (BRASIL, 2017a). 

O acesso tardio ao serviço de saúde no Brasil faz com que pacientes sejam atendidos somente 

quando os tumores se encontram em estágios clinicamente avançados e com baixa possibilidade 

de cura.  

Dentro dessa perspectiva, é preciso oferecer ao paciente a possibilidade de sua inserção 

na modalidade de cuidado paliativo oncológico. Segundo a Organización Mundial de la Salud 

(2017a), o paciente com câncer, assim como com qualquer doença em perspectiva terminal, 

deve iniciar seu acompanhamento pela equipe de cuidados paliativos de forma precoce, desde 

o diagnóstico da enfermidade.  

O cuidado paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes e 

seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, pela prevenção e alívio 

do sofrimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Esta modalidade de cuidado 

ganhou ênfase na década de 60, com Cecily Saunders e seu conceito de dor total, que amplia o 

atendimento paliativo para o “cuidar além do físico”. Para a autora, uma dor pode ser 

psicológica, social e até mesmo espiritual (LOMELI, 2006). Dessa forma, o cuidado paliativo 

em oncologia visa atender às demandas físicas, psíquicas e espirituais do paciente e de sua 

família.  

Para que este trabalho seja realizado, a equipe de cuidados paliativos deve ser 

multidisciplinar, composta por psicólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistente 

social, capelania e equipe de Enfermagem. O objetivo aqui é contemplar as diversas demandas 

do paciente, a fim de transcender os sintomas físicos (SANTOS, 2011; ACADEMIA 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012) 

O cuidado paliativo é considerado essencial no controle do câncer para o 

acompanhamento do paciente oncológico. Esse tratamento tem caráter simples, pode ser 

facilmente implementado e melhora a qualidade de vida do paciente e do seu familiar. Essa 

abordagem influencia positivamente no curso da doença, junto com terapias que pretendem 

prolongar a vida do paciente (FONSECA et al., 2013).  

O cuidado paliativo oncológico visa abordar os sinais e sintomas mais comuns do câncer 

e do próprio tratamento de quimioterapia e radioterapia. Dor, fadiga, dispneia, alterações 

cognitivas e comportamentais, anorexia e caquexia, náuseas/vômitos e feridas neoplásicas são 

alguns desses sintomas (FONSECA et al., 2013). É importante desatacar que as feridas 
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neoplásicas afetam a qualidade de vida do paciente, por suas características friáveis, e 

representam um sintoma importante a ser cuidado pela equipe de saúde. 

Estudos apontam que cerca de cinco a dez por cento dos pacientes apresentarão algum 

tipo de feridas neoplásicas, seja por crescimento tumoral ou proliferação de células malignas 

nos últimos meses de vida (AGRA et al., 2013; MATSUBARA et al., 2015).  Essas feridas são 

causadas por infiltrações de células malignas do tumor na estrutura da pele; é comum também 

haver contaminação de feridas neoplásicas por microrganismos anaeróbios e aeróbios 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2011). 

Há que se considerar, ainda, a existência de variáveis relacionadas à presença de 

bactérias nas feridas neoplásicas, agravando os sintomas da lesão. De acordo com Fromantin et 

al. (2013), o biofilme da ferida neoplásica pode guardar relação com variáveis como odor, 

exsudato, dor e sangramento da lesão neoplásica. O resultado do estudo apontou uma forte 

relação entre o sangramento e a presença de bactérias.  Para Matsubara et al. (2015), a presença 

de bactérias nas feridas agrava sintomas como dor, presença de exsudato e odor, afetando ainda 

mais a autoimagem do paciente. Outro estudo aponta que o odor está relacionado à presença de 

bactérias, principalmente as anaeróbias (FIRMINO, 2005). 

Nesta análise, foram abordadas as seguintes variáveis clínicas e sociais: sexo, escala 

KPS, escala de dor, Grau de odor, Estadiamento da lesão, cobertura utilizada para o curativo, a 

própria localização da ferida, tipo de tumor primário e classificação da lesão quanto à aparência. 

Foram também consideradas as variáveis relacionadas ao tratamento da neoplasia na 

perspectiva do cuidado paliativo, como: uso de antibióticos, os quimioterápicos paliativos e a 

radioterapia local paliativa. 

 

1.1 HIPÓTESES 

 

Este estudo contempla a análise da associação das variáveis citadas e o perfil 

bacteriológico da ferida tumoral. Nesta análise busca-se confirmar ou refutar as seguintes 

hipóteses: 

a) Hipótese Nula: não há associação entre o perfil bacteriológico e as variáveis 

relacionadas à ferida neoplásica dos pacientes em cuidados paliativos.  

b) Hipótese Alternativa: há associação entre o perfil bacteriológico e as variáveis 

relacionada à ferida neoplásica dos pacientes em cuidados paliativos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Desse modo, foi traçado como objetivo geral do estudo. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Verificar se há associação entre o perfil bacteriológico e as variáveis relacionadas a 

feridas neoplásicas dos pacientes em cuidados paliativos.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Foram também selecionados três objetivos específicos:  

a) avaliar variáveis como: sexo, escala KPS, Escala de Dor, escala Grau de odor, 

escala Estadiamento da lesão, localização, tipo de tumor primário, classificação 

da lesão quanto a aparência, cobertura utilizada para o curativo, uso de 

antibióticos, uso de quimioterapia e radioterapia paliativos; 

b) discutir as implicações dos possíveis resultados para a assistência de 

Enfermagem. 

c) identificar o perfil bacteriológico existente nas feridas neoplásicas dos pacientes 

sob cuidados paliativos;  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A ferida neoplásica no paciente em cuidados paliativos significa, portanto, um 

agravamento à saúde, que requer a atenção da equipe multidisciplinar. Por afetar esteticamente 

o paciente, o sofrimento vai além do físico, abalando o psicológico e dificultando seu convívio 

social. Acredita-se que, apesar de não proporcionar cura ao paciente, os cuidados de 

Enfermagem à ferida minimiza os sintomas, principalmente do exsudato e do odor. Essa é uma 

temática importante, pois auxilia os enfermeiros na tomada de decisão sobre as melhores formas 

de cuidar de pacientes com ferida neoplásica, principalmente daqueles sem perspectiva de cura. 

Para um aprofundamento no tema, foi realizada uma busca por artigos nacionais e 

internacionais em diferentes bases de dados. A questão norteadora foi a seguinte: “Quais as 

evidências sobre os cuidados de Enfermagem, realizados em feridas neoplásicas de pacientes 
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oncológicos sob cuidados paliativos?”. O objetivo seria discutir os cuidados de Enfermagem 

relacionados às feridas neoplásicas nos pacientes em cuidados paliativos. 

A seleção dos artigos foi realizada por meio de consultas às bases de dados eletrônicas 

Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); 

MEDLINE, do portal de periódicos CAPES e COCHRANE. Para tanto, os descritores 

utilizados foram: “cuidados paliativos” [AND] “ferimentos e lesões”, para a base de dados 

LILACS, e “wounds and injuries” [AND] Palliative Care, para MEDLINE e Cochrane. Foi, 

ainda, utilizado o filtro “idioma”, incluindo somente publicações em português, espanhol e 

inglês, com um recorte temporal de publicações dos últimos cinco anos (2012 a 2017). 

Como critérios de inclusão, foram selecionadas publicações inéditas e originais, que 

abordavam o tema de cuidados de Enfermagem em feridas oncológicas ao paciente em cuidado 

paliativo. Dessa forma, foram excluídos estudos duplicados, que não responderam à questão 

norteadora. A busca dos estudos foi realizada no período de 15 a 20 de novembro de 2017. 

Pela combinação dos descritores com os filtros, identificou-se uma amostra total de 245 

publicações, com artigos inicialmente selecionados pela leitura do título e seu resumo. Nessa 

etapa, foram elencados 25 artigos que abordavam a temática em questão, após leitura dos textos 

na íntegra. Posteriormente, foi feita uma leitura crítica e realizado o preenchimento do 

instrumento de coleta de dados. Somente oito artigos contemplavam o objetivo e a questão 

norteadora deste estudo. Um artigo duplicado foi retirado, obtendo-se, assim, um total de sete 

artigos para a análise. 

A partir da extração dos dados dos artigos, percebe-se uma prevalência de sintomas 

relacionados aos cuidados de Enfermagem à ferida neoplásica, com os seguintes sintomas 

evidenciados: presença de odor (100%); relato de dor (72%); presença de sangramento (72%) 

e exsudato (57%). Surgiram, ainda, em menor evidência, sintomas quanto ao aspecto 

psicossocial, risco de infecção/sinais de infecção local, necrose tecidual e prurido, com taxas 

inferiores a 50%.  

O cuidado de Enfermagem está associado a sintomas como odor e infecção. Neste caso, 

sugere-se o uso de antibióticos locais e sistêmicos, além de coberturas de curativos com prata, 

que possui ação bactericida. Nenhum artigo, porém, associava a cultura de secreção ou o exame 

do swab à escolha da cobertura para tratar a lesão. As coberturas para curativo escolhidas foram 

selecionadas de modo aleatório, sem realização de exame prévio. Portanto, este estudo traz algo 

novo à equipe de Enfermagem e pretende contribuir para a melhoria na qualidade da assistência. 
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1.4 RELEVÂNCIA 

 

A relevância da pesquisa fica evidenciada pela demanda de pacientes oncológicos, que 

necessitam de atenção direcionada ao cuidado da ferida neoplásica. O estudo visa proporcionar 

um direcionamento mais preciso para a abordagem terapêutica e o controle de sintomas dessas 

lesões, pelo perfil bacteriológico das feridas. O objetivo da pesquisa é proporcionar qualidade 

de vida ao paciente em cuidados paliativos.  

Observa-se, na prática clínica, que a escolha da cobertura do curativo depende muito do 

aspecto físico da lesão (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES 

DA SILVA, 2011). Estudos apontam que o odor foi reduzido após a aplicação do metronidazol 

gel nas lesões (FIRMINO, 2005) e essa tornou-se uma prática comum no cuidado da ferida 

neoplásica.  

Sabe-se, no entanto, que o metronidazol não deve ser usado de forma indiscriminada, 

assim como qualquer antibiótico local; seu uso excessivo pode ocasionar a seleção e o aumento 

da resistência bacteriana. Por isso, o estudo do perfil bacteriológico e sua associação a variáveis 

são tão importantes, como medidas mais assertivas na escolha da cobertura do curativo. Os 

resultados desta análise podem contribuir com o cuidado de Enfermagem e com toda equipe 

multidisciplinar, responsável pela saúde e bem-estar do paciente em cuidado paliativo. 

É importante destacar, ainda, a possibilidade de crescimento da linha de Cuidados 

Paliativos, no Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Oncologia. Essa equipe 

multidisciplinar visa, em uma de suas linhas, aprofundar-se na perspectiva do cuidado à ferida 

neoplásica e na atenção oncológica paliativa. Finalmente, é relevante destacar o incremento 

dessa temática em cursos de graduação e pós-graduação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CÂNCER E O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL 

 

A palavra “câncer” provém de Karkínos, que significa caranguejo. A denominação, 

atribuída a Hipócrates, foi escolhida pelo formato das células cancerígenas. Atualmente, o 

termo “câncer” compreende o conjunto de mais de cem doenças, ocasionado pelo crescimento 

irregular e desordenado das células (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ 

ALENCAR GOMES DA SILVA, 2017). 

Num processo natural, a maioria das células normais cresce, multiplica-se e morre. A 

célula cancerígena, no entanto, apresenta uma alteração do DNA, interrompendo o processo de 

morte celular (apoptose). Isso ocorre pela ativação dos oncogênese, que promovem a 

multiplicação de forma descontrolada. Esse processo, denominado oncogênese, dá origem a 

células com características distintas das normais e incapazes de exercer funções fisiológicas 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2017). 

Alguns fatores externos influenciam as alterações genéticas. São eles: exposição à 

radiação ultravioleta (câncer de pele), uso de tabaco (câncer de pulmão), infecções causadas 

por vírus como hepatite B e C (câncer hepático), papiloma vírus (câncer de colo uterino), 

envelhecimento celular, consumo de drogas lícitas e ilícitas (bebidas alcoólicas), exposição a 

agrotóxicos e conservantes presentes nos alimentos (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2017). 

Como em todo o mundo, a incidência de câncer no Brasil tem crescido, num ritmo que 

acompanha o envelhecimento populacional. Esse é um resultado direto das grandes 

transformações globais nas últimas décadas, que alteraram a situação de saúde dos povos pela 

urbanização acelerada, pelos novos modos de vida e padrões de consumo. 

Em 2015, as neoplasias ocasionaram cerca de 8,8 milhões das mortes em todo mundo; 

a previsão de aumento no número de novos casos nos próximos vinte anos é de cerca de 70% 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017a). No Brasil, essa estimativa pode 

chegar a 640 mil de novos casos de câncer no biênio 2018/2019.  É possível diminuir a 

incidência do câncer, quando trabalhamos sobre os fatores de risco (INSTITUTO NACIONAL 

DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2018). A mudança de estilo de vida 

pode ajudar sobremaneira na prevenção da doença, com atitudes como combate ao tabagismo, 

à obesidade e ao uso de bebidas alcoólicas, por exemplo. Outras medidas a serem adotadas são 
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a menor exposição aos raios ultravioletas e ionizantes, prevenção à exposição ao vírus da 

hepatite e ao papiloma vírus, além de menor exposição da população a gazes poluentes 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017a). 

Outro aspecto relaciona-se à importância da detecção precoce da enfermidade e ao 

acesso ao tratamento com qualidade e eficiência. Alguns tipos de câncer, como do colo retal, 

apresentam grande possibilidade de cura, quando detectados precocemente. A demora no 

diagnóstico também interfere diretamente na alta mortalidade. Assim, como o câncer está entre 

as doenças que apresentam alto risco para mortalidade, recomenda-se a inserção do cuidado 

paliativo desde o início de seu tratamento (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

2017a). No Brasil, o serviço de oncologia com foco em cuidado paliativo ainda está em 

crescimento; poucos são os pacientes que têm acesso a essa linha de tratamento. 

 

2.1.1 Tipos de tumor e capacidade de formação de metástase 

 

O termo “tumor” refere-se à proliferação anormal da célula, podendo ter característica 

benigna ou maligna. O tumor benigno é formado por células semelhantes ao tecido normal; sua 

massa é bem delimitada e não forma metástases. O tumor maligno é formado por células 

anaplásicas bem diferenciadas, com alta capacidade de formação de metástases (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2017). 

Tumores primários, que formam feridas, podem invadir as camadas estruturais da pele. 

Os tumores com maior incidência na formação de feridas são os cânceres de pele melanoma, 

não melanoma e de mama. Para o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(2017), o câncer de pele do tipo não melanoma é o mais incidente na população brasileira (182 

mil novos casos), seguido por tumores de próstata (69 mil) e de mama feminina (57 mil). 

O câncer de pele é uma doença heterogênea, que possui diversas linhagens de neoplasias 

cutâneas. Essas variações são classificadas como: não melanoma, formada pelo carcinoma 

basocelular (responsável por 70% dos diagnósticos), carcinoma epidermoide ou espinocelular 

(com 25% dos casos) e o melanoma, que abarca todos os tumores com origem nos melanócitos. 

O câncer de pele não melanoma tem maior ocorrência, mas é o menos agressivo. Por outro lado, 

o melanoma apresenta menor incidência (com apenas 4% das neoplasias malignas do órgão), 

porém com alta possibilidade de metástases (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ 

ALENCAR GOMES DA SILVA, 2017). 
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Entre as mulheres, o câncer de mama é o mais frequentemente, associado à formação 

de lesões vegetantes malignas (LVM), (70,7%), enquanto os tumores do tipo melanoma 

apresentam menor taxa (12%) (GOZZO et al., 2014). Há três tipos de tumores de mama: 

epiteliais, mistos epiteliais mesenquimais e malignos diversos. As lesões vegetantes malignas 

no seio afetam a autoestima da mulher, por ser este um órgão diretamente associado à 

feminilidade. Essas lesões podem causar prurido, sangramento, infecção, odor e saída de 

exsudato (MATSUBARA et al., 2015). 

 

2.2 CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM FERIDA NEOPLÁSICA 

 

Define-se como ferida neoplásica aquela formada pelo crescimento irregular de células 

tumorais, que invadem as estruturas da pele. Neste caso, ocorre quebra de tegumento, além de 

infiltração na derme e na epiderme. O processo de formação tumoral acontece em três fases: 

crescimento do tumor, neovascularização (formação de novos vasos sanguíneos) e invasão da 

membrana basal de células saudáveis (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ 

ALENCAR GOMES DA SILVA, 2011). É comum a ferida apresentar alguns sinais e sintomas 

como odor fétido, sangramento local, dor, exsudato extenso e infecção local (CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008). 

De acordo com Agra et al. (2013), cerca de cinco a dez por cento dos pacientes 

oncológicos apresentarão algum tipo de ferida neoplásica nos últimos meses de vida. Isso ocorre 

pelo próprio crescimento tumoral primário ou pela proliferação de células malignas 

metastáticas. A conformação tumoral apresenta um ambiente favorável ao crescimento de 

microrganismos aeróbicos (como Staphylococcus aureus sp. e Pseudomonas aeruginosas sp.) 

e de bactérias anaeróbias. O metabolismo dessas bactérias produzirá ácidos graxos voláteis, 

como putrescina e cadaverina, que acrescentam um odor fétido às feridas (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2011). A conduta 

terapêutica com a ferida deve ser ajustada às características da lesão. A principal meta das 

condutas não será a cicatrização, mas sim o conforto do paciente em relação à ferida e ao 

controle dos sintomas locais (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 

2012). 

As feridas neoplásicas são classificadas quanto à localização e topografia, à aparência  

(fungosa – aspecto de couve-flor, ulcerativa e fungosa maligna ulcerativa), ao estadiamento e 

ao grau de odor (MATSUBARA et al., 2015). De acordo com a aparência, as lesões são 
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descritas como ulcerativas malignas, quando apresentam aspecto ulcerado. As feridas são 

denominadas fungosas malignas quando seu aspecto é semelhante a uma couve-flor. 

Finalmente, as lesões são chamadas de fungosas malignas ulceradas quando apresentam aspecto 

vegetativo e partes com ulcerações (MATSUBARA et al., 2015). 

 

2.2.1 Estadiamento da ferida neoplásica 

 

Um dos aspectos importantes para traçar as condutas de Enfermagem é a classificação 

do estadiamento das feridas. No quadro abaixo, encontra-se a classificação quanto ao seu 

estadiamento. 

 

 Quadro 1 - Escala de estadiamento de ferida tumoral. 

Fonte: Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (2011); Matsubara et al. (2015). 

 

2.2.2 CLASSIFICAÇÃO DA FERIDA QUANTO AO ODOR 

 

As feridas neoplásicas também podem ser classificadas conforme o odor apresentado, 

que, em geral, está associado à produção de ácidos graxos voláteis pelas bactérias ali presentes.  

 

 Quadro 2 - Escala de grau de odor 

Fonte: Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (2011). 

 

 

 

 

Estadiamento Descrição 

1 Pele íntegra. Tecido de coloração avermelhada ou violáceo. Nódulo visível, assintomático. 

1N Ferida apresenta uma pequena abertura com exsudato claro ou purulento. Sem odor. 

2 Ferida aberta afetando derme e epiderme com ulcerações superficiais. Exsudato ausente 

ou em pequena quantidade. Dor e odor ocasionais. 

3 Ferida atingindo o subcutâneo com características, friáveis, com tecido necrótico, aderido 

ou liquefeito. Presença de exsudato e odor. 

4 Ferida tumoral com invasões de tecidos profundos. Presença de exsudato abundante, odor 

fétido e dor. 

GRAU DE ODOR Descrição 

I Odor sentido ao abrir o curativo 

II Odor sentido ao se aproximar do paciente, com curativo ainda fechado. 

III Odor sentido no ambiente, sem abrir o curativo. É caracteristicamente forte e nauseante 
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2.2.3 Cuidados de Enfermagem e coberturas utilizadas em feridas neoplásica 

 

Ao iniciar o cuidado da ferida neoplásica é importante realizar uma boa avaliação. Deve-

se analisar a ferida quanto ao tamanho, configuração, área de envolvimento, cor, presença de 

fístula, odor, dor, exsudato, sangramento, prurido, descamação e o acometimento de órgãos. É 

importante, ainda, observar se há sinais de infecção e como está a evolução da ferida 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2011). A 

partir da avaliação inicial, o enfermeiro irá traçar os cuidados a serem realizados. 

Existem alguns cuidados básicos de Enfermagem que devem ser realizados. São eles: 

limpar a ferida com solução de soro fisiológico, usar gazes não aderentes, para evitar o aumento 

de novas lesões e sangramentos, e manter a umidade do leito da ferida para ajudar na 

cicatrização. A equipe de enfermeiros deve realizar analgesia antes do curativo, fazer curativos 

simétricos à aparência do paciente e controlar o crescimento microbiológico (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2011; MATSUBARA et 

al., 2015). 

A escolha da cobertura a ser aplicada está entre as intervenções de Enfermagem no 

cuidado com a ferida. Essa escolha depende da característica da ferida e do potencial 

medicamentoso do produto. Algumas coberturas utilizadas em feridas e suas indicações são 

apresentadas no quadro abaixo. 

 

 Quadro 3 - Coberturas para feridas neoplásicas e indicações.  

Fonte: Franco (2008); Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (2011). 

 

 

 

Coberturas Indicações /Ação / Tempo de atuação 

Carvão ativado com prata Feridas contaminadas, o carvão ativado absorve o exsudato e filtra o odor. A prata 

exerce ação bactericida. Troca de 24-48h 

Alginato de Cálcio Feridas exsudativa e tunelizadas. Auxilia no desbridamento autolítico, tem alta 

capacidade de absorção, resulta na formação de um gel, que mantém o meio úmido 

para a cicatrização e induz a hemostasia. Ação imediata. Troca a cada 24h. 

Hidrogel Amolece e remove tecido desvitalizado pelo desbridamento autolítico. Tempo de 

ação entre 12-24h. Requer troca nesse período. 

Metronidazol Ação bactericida local, principalmente em bactéria anaeróbia. Bacteroides 

fragilis,  Fusobacterium sp, Clostridium sp, Eubacterium sp e cocos anaeróbios. 

Tempo de ação entre 8 e 12h. 

Espuma de poliuretano (pode 

conter prata) 

Proporciona um ambiente úmido e estimula o desbridamento autolítico. Absorve o 

exsudato e expande-se, à medida que acontece a absorção. Pode conter prata. Ação 

absortiva e bactericida. Tempo médio: 24h ou até saturar o curativo. 

Malha de acetato de celulose Evita a aderência à lesão e proporciona a manutenção do meio úmido. Pode ser 

usada como cobertura secundária. 
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2.2.4 Antibioticoterapia em paciente paliativo com ferida neoplásica 

 

A ferida neoplásica tem um ambiente propício ao crescimento de bactérias. O uso de 

antibióticos tópicos, como metronidazol, é comum na prática clínica. As bactérias presentes nas 

feridas agravam sintomas como dor, presença de exsudato e odor, afetando ainda mais a 

autoimagem do paciente (MATSUBARA et al., 2015). O metronidazol tem comprovada 

eficácia no controle do odor, podendo ser usado em sua apresentação tópica ou em forma de 

comprimidos (FIRMINO, 2005). O uso de antibióticos, na perspectiva do cuidado paliativo, 

pode beneficiar o paciente e o tratamento da ferida neoplásica, controlando sinais e sintomas.  

 

2.3 O CUIDADO PALIATIVO: CONCEITO E HISTÓRIA 

 

O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e 

suas famílias, ao enfrentarem doenças que ameaçam a vida. Essa área da Medicina busca 

prevenir e aliviar o sofrimento, abordando aspectos físicos, psicossociais e espirituais (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

Para compreender a essência do Cuidado Paliativo, é preciso entender a origem da 

expressão. O termo Pallium, que significa Manto, abarca a ideia de proteger, amparar, cobrir, 

abrigar, quando a cura de determinada doença não é possível (ANDRADE et al., 2016). Os 

cuidados paliativos têm sua origem histórica associada ao movimento dos hospices, ou seja, 

abrigos para peregrinos e viajantes, a maior parte deles associados a religiosos. Ao longo do 

tempo, os hospices passaram a cuidar de enfermos e moribundos. Por isso, ainda se associa o 

termo Hospice, que significa anfitrião, ao cuidado paliativo. 

O movimento do hospice moderno ganha ênfase com sua precursora, Dame Cecily 

Saunders. Na década de 60, a inglesa Cecily Saunders inquietou-se ao ver como pacientes 

considerados fora de possibilidade terapêutica eram cuidados. Enfermeira, assistente social e 

médica, Dame Saunders passou a se preocupar e a se dedicar a estudar formas de cuidar do 

paciente. Um dos fatos que mais a inquietava era a dor.  

A partir da iniciativa e da pesquisa de Cecily Saunders surgiu o conceito de Dor Total. 

A médica relacionou a dor do paciente em cuidados paliativos não somente como física, mas 

também emocional e espiritual. A pesquisadora fundou o primeiro hospital destinado somente 

ao cuidado de pacientes terminais, o St. Christhopher’s Hospice, em Londres, na Inglaterra, 
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referência no atendimento e na formação de profissionais em cuidados paliativos até hoje 

(ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012; LOMELI, 2006). 

O cuidado paliativo é indicado a qualquer doença que ameace a vida e deve ser 

implementado desde seu diagnóstico (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, 2012). O objetivo do tratamento paliativo é o controle de sintomas, como dor, 

disfagia, diarreia, ou qualquer outro que interfira na qualidade de vida do paciente. Seus 

princípios são: evitar procedimentos invasivos desnecessários, integrar os aspectos físico, 

psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; respeitar a morte como um processo natural; 

oferecer suporte à família no período da doença e após a morte, além de oferecer uma sobrevida 

mais plena possível ao paciente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

 

2.3.1 Atuação da equipe de Enfermagem em cuidados paliativos 

 

A assistência de Enfermagem ao paciente em cuidados paliativos resgata a essência do 

cuidar (FONSECA et al., 2013), que está presente em todas as fases da doença, incluindo a 

morte e o luto. Condutas de Enfermagem paliativista visam à preservação da autonomia do 

paciente e oferecem conforto no alívio dos sinais e sintomas. É importante dizer que no cuidado 

paliativo nenhum profissional atua sozinho; há sempre uma equipe multidisciplinar. Outro 

aspecto do tratamento é a inserção da família no processo de cuidar, ou seja, a equipe deve 

oferecer suporte também aos familiares (SANTOS, 2011). 

Existem alguns sintomas prevalentes na doença oncológica avançada que necessitam de 

intervenção, como fadiga e caquexia, lesão neoplásica, dispneia, náuseas e vômitos, além de 

alterações cognitivas e neuropsiquiátricas (SANTOS, 2011), conforme veremos abaixo. 

 

a) Fadiga e caquexia: é considerada fadiga a sensação de exaustão, mesmo após o repouso. 

O paciente apresenta dificuldade de realizar atividades físicas ou intelectuais. É um 

sintoma muito comum no câncer, tanto pela própria etiologia da doença quanto pelo 

tratamento. A fadiga pode estar associada à caquexia, que é a perda de peso ponderal 

em uma estimativa de 15 por cento ou mais (SANTOS, 2011). 

b) Dispneia: é uma experiência subjetiva de desconforto respiratório, que varia de 

intensidade para cada paciente. Nesse caso, a equipe de Enfermagem pode oferecer 

suporte de oxigênio e medicações que aliviem o sintoma, como corticoides e bronco 

dilatadores. (CAMPBELL, 2011) 
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c) Alterações cognitivas e psiquiátricas: alguns pacientes podem apresentar um quadro 

depressivo e precisar de medicação correspondente. Também podem ocorrer episódios 

de delirium, com alteração no quadro de cognição e percepção (CAMPBELL, 2011). 

d) Alterações gastrointestinais: sintomas como náusea e vômitos são comuns nos pacientes 

em tratamento ao câncer. A equipe de Enfermagem deve observar, principalmente, a 

presença de resíduo fecal, muito comum em paciente com tumores na região abdominal. 

Outro sintoma comum é a constipação, que pode ser ocasionada pelo próprio tumor ou 

pelo uso de opioides no controle da dor (CAMPBELL, 2011). 

e) Dor: A avaliação da dor, um de seus pilares dos Cuidados Paliativos, deve ser uma 

prioridade do enfermeiro que atua no cuidado ao paciente, além de sempre minimizar 

seu sofrimento. A dor é entendida como experiência sensorial e emocional 

desagradável, associada a um dano real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano. 

A experiência da dor é regulada por diversos fatores biológicos, emocionais, sociais e 

culturais (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012). 

 

2.3.2 Avaliação da dor  

 

A classificação da dor pode ser feita por meio de escalas, que facilitam sua avaliação e 

podem mensurar a analgesia necessária para o paciente. Uma das mais usadas é a escala 

numérica da dor, que atribui um valor de zero a dez para quantificá-la, por meio de 

questionamento feito ao paciente. Zero é considerado “sem dor” naquele momento e dez “a pior 

dor possível”. Para a realização do questionário, o paciente deve estar lúcido e orientado, com 

condições de interagir com o examinador (CAMPBELL, 2011). A escala visual analógica 

também pode ser utilizada, para contemplar pacientes com dificuldade de se expressar ou 

incomunicáveis. Essa escala avalia as expressões da face para a classificação da dor. 

 

            Figura 1 – Escala visual analógica 

                                                  

Fonte: Biasi et al. (2011). 
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2.3.3 Capacidade funcional do paciente 

 

A escala de Karnofsky é utilizada para classificar a capacidade funcional do paciente e 

as atividades que ele é capaz de desempenhar. A partir da avaliação da escala, é possível 

verificar a necessidade dos cuidados de saúde que o paciente necessita. Pacientes com nível de 

KPS inferior a 70% têm indicação precoce de iniciar os cuidados paliativos (ACADEMIA 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012). 

 

Quadro 4 - Escala Karnofsky (KPS) 

Fonte: Academia Nacional de Cuidados Paliativos (2012). 

 

2.3.4 Tratamento paliativo: radioterapia e quimioterapia  

 

A radioterapia consiste no uso de radiações ionizantes com fótons, elétrons, prótons e 

nêutrons para o tratamento locorregional de neoplasias. Essa deve ser a primeira escolha para a 

redução dos sintomas de feridas neoplásicas, atuando na diminuição do tamanho da lesão, do 

exsudato, do sangramento, da dor e do odor (MATSUBARA et al., 2015). A radioterapia pode 

ser empregada em caráter paliativo, para melhorar a qualidade de vida do paciente (FONSECA 

et al., 2013).  

A terapia antineoplásica é considerada quimioterapia paliativa sem finalidade curativa. 

Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida ou aumentar da sobrevida do paciente. Os 

benefícios dessa terapia devem ser muito bem avaliados. Essa análise é importante, uma vez 

que o paciente paliativo deve ter segurança de que isso realmente significará melhoria em sua 

qualidade de vida. Por fim, é preciso avaliar se os efeitos adversos não prejudicarão sua 

capacidade funcional (FONSECA et al., 2013). 

 

 

KPS Descrição 

100% Sem sinais ou queixas, sem evidência de doença. 

90% Mínimos sinais e sintomas; capaz de realizar suas atividades com esforço. 

80% Sinais e sintomas maiores; realiza suas atividades com esforço. 

70% Cuida de si mesmo; não é capaz de trabalhar. 

60% Necessita de assistência ocasional; capaz de trabalhar. 

50% Necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes. 

40% Necessita de cuidados médicos especiais. 

30% Extremamente incapacitado; necessita de hospitalização, mas sem iminência de morte. 

20% Muito doente; necessita de suporte. 

10% Morte iminente. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo com abordagem 

quantitativa. Essa análise é realizada pela coleta do swab secreção da ferida neoplásica, a fim 

de avaliar a microbiota ali existente e observar a relação entre o resultado e as variáveis. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada nas enfermarias do Instituto Nacional do Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA), especificamente no HC IV, por se tratar de uma unidade em que todos 

os pacientes acompanhados estão em cuidados paliativos. Esse hospital é uma das referências 

nacionais nessa área, apresentando protocolo próprio para classificação de ferida tumoral e 

propostas de tratamento conforme essa categorização.  

Os pacientes chegam ao HC IV encaminhados por outras unidades clínicas do INCA, 

do HCI, HC II e HC III. O encaminhamento ao HC IV é feito pelo médico da clínica de origem 

do paciente e acontece quando este não apresenta mais perspectiva de cura da doença. O INCA, 

como um todo, atende pacientes com câncer de tórax, abdômen, cabeça e pescoço, de sistema 

nervoso central, urológicos, mama, ginecológicos, hematológicos e de tecido ósseo e 

conjuntivo. São diversas especialidades oncológicas divididas em três complexos. No INCA há 

somente um Instituto para cuidados paliativos, que recebe pacientes de todas as unidades. 

O INCA IV possui quatro andares para internação com 15 leitos cada. O hospital tem 

por objetivo manter internações de curta permanência, com o paciente retornando ao convívio 

familiar sempre que possível. A equipe de Enfermagem é composta por enfermeiros 

plantonistas e diaristas, além de técnicos de Enfermagem. O hospital possui enfermarias, 

serviço de emergência, ambulatório e serviço de atenção domiciliar. 

 

3.3 PERÍODO DO ESTUDO 

 

A coleta dos dados ocorreu no período de 01 de outubro a 01 de dezembro de 2018. 
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3.4 AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A amostragem não probabilística de conveniência foi composta por 36 pacientes, 

internados nas enfermarias IV no INCA durante o período de coleta, que atendiam aos critérios 

de inclusão e exclusão. 

 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 

Para a realização deste estudo, os critérios de inclusão se apresentam a seguir: 

a) apresentar tumor sólido maligno de qualquer tamanho;  

b) estadiamento de feridas igual ou superior a 1N; 

c) faixa etária de 18 a 90 anos de idade. 

 

3.4.2 Critérios de exclusão  

 

Para a realização deste estudo, os critérios de exclusão se apresentam a seguir: 

a) lesões com hemorragia incontrolável no momento da coleta; 

b) lesões comunicantes com conteúdo fecal, devido à contaminação local e dificuldade 

de realização de descontaminação; 

c) lesões de cavidade oral totalmente interna, nas quais não era possível realizar 

limpeza com solução fisiológica; 

d) lesões oriundas de tratamento radioterápico (radiodermite); 

e) pacientes que não tinham consciência sobre sua ferida neoplásica, pois o termo de 

consentimento apresentava explicações sobre o perfil do paciente. 

 

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Dividem-se em categóricas e discretas. 

a) Variáveis categóricas: consistem no perfil bacteriano, sexo, tipo de tumor, 

localização, produtos utilizados nos curativos, uso de antibiótico, radioterapia e 

quimioterapia, além da classificação quanto à aparência da ferida neoplásica.   

b) Variáveis discretas: compreendem KPS, dor, grau de odor e estadiamento da 

lesão. 
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3.6 COLETA DE DADOS 

 

Os dados clínicos dos pacientes foram obtidos pelo preenchido do formulário da 

pesquisa. Essas respostas constaram nas informações do prontuário clínico e nos dados técnicos 

(descrição da ferida e cobertura usada no curativo), respondidos por enfermeiras que fizeram o 

curativo no momento da coleta. 

A coleta do exame de cultura da ferida neoplásica foi feita por uma equipe de nove 

enfermeiros, sendo um enfermeiro pesquisador, seis enfermeiros plantonistas diurnos e as duas 

rotinas do serviço. O enfermeiro pesquisador foi o responsável técnico pela coleta. Esse 

profissional treinou os demais enfermeiros, para que todos pudessem realizar o exame dentro 

no mesmo padrão operacional, com as etapas descritas abaixo seguidas rigorosamente por todos 

da equipe. 

A amostra bacteriana para o exame de cultura foi obtida pela coleta do swab da ferida 

neoplásica. A coleta do material para cultura foi realizada em conformidade com a literatura. A 

indicação é utilizar a técnica asséptica para exame do swab, com limpeza preliminar da ferida 

com solução fisiológica, e girar o swab por cinco segundos no tecido com aspecto granular. 

Desse modo, as bactérias presentes na ferida são captadas.  

O swab utilizado teve a composição de alginato de cálcio e foi transportado em meio 

Stuart (BRASIL, 2010; CARVALHO, 2010). Todo material coletado foi encaminhado ao 

laboratório do HCI no prazo de até duas horas, conforme recomendação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária para a equipe de bacteriologia do INCA. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram inseridos numa planilha do programa Microsoft Excel® 2010, 

à medida que foram sendo coletados. Em seguida, os dados foram processados pelo software 

estatístico SAS, versão 9.1.3, e a análise descritiva dos dados foi, então, realizada. Para as 

variáveis quantitativas foram obtidos a média, a mediana, o desvio padrão, mínimo e máximo 

e para as variáveis qualitativas foram aferidos frequência e porcentagem. Um teste de qui-

quadrado/Teste de Fisher foi realizado para a análise da associação, quando possível, com a 

finalidade de entender se existe ligação ou não entre o perfil bacteriano e as variáveis clínicas.  
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3.8 CUIDADOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal Fluminense (Parecer nº 2.810.432) e do Instituto Nacional do Câncer 

José Alencar Gomes da Silva (Parecer nº 2.895.106). A pesquisa foi executada seguindo os 

critérios éticos de pesquisas com seres humanos, relativos à Resolução n° 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

Os riscos associados aos procedimentos adicionais de coleta de exame de swab e da 

cultura de secreção são baixos, por serem essas técnicas pouco invasivas. O swab é pressionado 

à ferida por cinco segundos no momento da coleta, o que pode provocar incômodo temporário 

no local. Pode ocorrer dor local no momento da coleta, assim como durante o procedimento de 

curativo de ferida neoplásica comum. Em caso de dor, a equipe médica será comunicada, para 

avaliação conjunta acerca do procedimento e possível demanda por analgesia.  

Quanto ao risco relacionado à coleta de dados do prontuário, o completo sigilo das 

informações coletadas será garantido pela equipe de pesquisa. O paciente poderá esclarecer, 

ainda, quaisquer dúvidas quanto às informações a serem coletadas. 

Com relação a seus benefícios, este estudo poderá recomendar condutas mais assertivas, 

relacionadas aos curativos realizados pelo enfermeiro, por meio do conhecimento do perfil 

bacteriano de lesões neoplásicas. Os objetivos, neste caso, são a qualidade de vida dos pacientes 

e a redução de custos hospitalares.  

O paciente tem acesso ao resultado do exame ainda durante o tratamento da ferida 

neoplásica no INCA e, por isso, se beneficia de medidas mais assertivas para a terapêutica. O 

paciente tem acesso também a todas as informações deste estudo e poderá tirar suas dúvidas a 

qualquer momento. Além disso, a adesão ao estudo ocorre de forma voluntária e de modo algum 

prejudicará o atendimento do paciente no INCA IV, caso este não deseje participar da pesquisa. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 AS VARIÁVEIS DO PACIENTE EM CUIDADO PALIATIVO COM FERIDA 

NEOPLÁSICA 

 

O estudo contemplou uma amostra de 36 pacientes, internados na unidade de cuidado 

paliativo. As variáveis clínicas consideradas foram as seguintes: sexo, escala KPS, escala de 

dor, escala grau de odor, escala estadiamento da lesão, localização, tipo de tumor primário, 

classificação da lesão quanto à aparência, cobertura utilizada para o curativo, uso de 

antibióticos, uso de quimioterapia e radioterapia paliativos.  

Na distribuição da variável sexo, o percentual da categoria “feminino” corresponde a 

52,78% e o “masculino” a 47,22%. Conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Análise descritiva da variável sexo. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Variável   Frequência (n) Porcentagem (%) 

SEXO 
Feminino 19 52,78 

Masculino 17 47,22 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Na distribuição das variáveis que descrevem o tipo de tumor e se houve formação de 

metástases, quatro descrições destacaram-se para essa forma de cisto. Além disso, foi observado 

um percentual predominante de formação de metástases de 63,89%. Os tipos de tumores 

primários mais evidentes foram os demais carcinomas e o carcinoma escamoso celular, com 

percentual de 47, 22% cada um. De acordo com a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Análise descritiva da variável tumor primário e presença de metástase. Rio de Janeiro 

(RJ), Brasil, 2018. 

 Classificação Frequência (n) Porcentagem (%) 

Tumor primário 

Carcinoma 17 47,22 

Carcinoma Escamoso Celular 17 47,22 

Melanoma 1 2,78 

Sarcoma 1 2,78 

Metástase 
Não 13 36,11 

Sim 23 63,89 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Na tabela 3 mostra a localização da ferida, onde, a maior frequência é de tumores de 

mama, com percentual de 33,33%, seguida da localização cervical (16,67%) e orofaringe 

(11,11%). A tabela 3 apresenta a localização da ferida neoplásica: 

 

Tabela 3 - Análise descritiva da variável localização da ferida. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Localização da ferida neoplásica Frequência (n) Porcentagem (%) 

Abdome 1 2,78 

Cervical 6 16,67 

Lombar/Sacra 1 2,78 

Mama 12 33,33 

Mandíbula 2 5,56 

Mento 5 13,89 

Orbita 1 2,78 

Orofaringe 4 11,11 

Pé 1 2,78 

Pelve 1 2,78 

Retroauricular 1 2,78 

Vulva e Pelve 1 2,78 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Com relação ao tratamento adotado na unidade de cuidado paliativo, estão neste estudo 

as variáveis: uso quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa e uso de antibióticos. Conforme 

a tabela 4. 

 

 Tabela 4 - Análise descritiva das variáveis relacionadas ao tratamento paliativo. Rio de Janeiro 

(RJ), Brasil, 2018. 

Tipo de tratamento Uso do tratamento Frequência  Porcentagem 

Quimioterapia  
Não 31 86,11 

Sim 5 13,89 

Radioterapia  
Não 30 83,33 

Sim 6 16,67 

Antibiótico 
Não 29 80,56 

Sim 7 19,44 

     Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O percentual de pacientes que fizeram uso de quimioterapia foi de 13,33%, de 

radioterapia paliativa foi de 16,66% e uso de antibióticos teve uma taxa de 19,44%. Em relação 

à ferida neoplásica do paciente, foram avaliados o estadiamento, o odor, a classificação quanto 

à aparência e a cobertura utilizada pelo enfermeiro para realizar o curativo. Na cobertura 

utilizada pelo enfermeiro, dois produtos diferentes foram combinados em dez pacientes. Como 

mostra a tabela 5.  

     



37 
 

 
 

Tabela 5 - Análise descritiva das variáveis relacionadas à ferida neoplásica. Rio de Janeiro (RJ), 

Brasil, 2018. 

Descrição Tipos  Frequência (n) Porcentagem (%) 

Classificação 

Fungosa 11 30,56 

Fungosa maligna 16 44,44 

Ulcerativa 9 25 

Odor 

I 18 50 

II 4 11,11 

III 14 38,89 

Cobertura Curativo 

 

 

 

Cobertura Curativo 2 

Alginato 5 13,39 

Carvão 3 8,33 

Hemostático 5 13,89 

Malha de Acetato 17 47,22 

Metronidazol 6 16,67 

Alginato 3 30 

Carvão 2 20 

Metronidazol 1 10 

Malha de Acetato 4 40 

Estadiamento 

1N 6 16,67 

2 4 11,11 

3 15 41,67 

4 11 30,56 

*26 não apresentaram 2º cobertura do curativo. Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Quanto à classificação pela aparência da ferida neoplásica, a ferida fungosa maligna 

apresentou maior frequência (44,44%), seguida de ferida fungosa (30,56%) e, por último a 

ferida ulcerativa (25%). Para a variável odor, foram avaliados os três níveis do grau de odor, 

com maior frequência para o odor grau I (50%), seguido de odor grau III (38,89%) e o odor 

grau II com menor incidência (11,11%). O estadiamento da ferida neoplásica também foi 

avaliado e observada uma taxa maior dos estadiamentos 3 (50%) e 4 (36,67%), evidenciando 

uma lesão mais avançada e com maior comprometimento tecidual. 

Já na variável cobertura utilizada no curativo, alguns enfermeiros utilizavam mais de 

um tipo de cobertura. As coberturas aplicadas na ferida neoplásica mais evidente foram malha 

de acetato de celulose, alginato de cálcio, metronidazol gel, carvão ativado e hemostático. 

Como cobertura primária, destacou-se a malha de acetato de celulose (47,22%) e como 

cobertura secundária evidenciou-se o alginato de cálcio com 30%. Em relação à avaliação da 

dor e da escala do Karnofsky, obteve-se a seguinte distribuição da amostra analisada. Conforme 

mostra a tabela 6. 
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Tabela 6 - Tabela de análise descritiva das variáveis clínicas quantitativas. Rio de Janeiro (RJ), 

Brasil, 2018. 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

KPS 33,61 10,99 10 60 

Dor 1,77 2,61 0 7 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Com relação ao desempenho apresentado pelo paciente, a média obtida foi de KPS de 

33,61, considerado baixo, sendo o maior KPS 60 e o menor encontrado dez. Na avaliação da 

dor oncológica, a média encontrada foi 1,77, sendo o mínimo zero e o valor máximo sete. Isso 

demonstra baixa incidência de dor nos pacientes paliativos 

 

4.2 PERFIL BACTERIOLÓGICO DA FERIDA NEOPLÁSICA 

 

Foram analisadas as amostras do exame de cultura de 36 pacientes, nos quais três 

apresentaram resultado de cultura negativa, ou seja, não houve crescimento bacteriano. Nas 

demais amostras, oito resultados de cultura apresentaram crescimento único, enquanto as 

demais mostraram mais de uma espécie de bactéria. 

Vinte espécies bacterianas foram detectadas na análise qualitativa da amostra de culturas 

positivas, colonizando a ferida neoplásica, e 66 foram os resultados positivos na contagem 

quantitativa da amostra (n=66).  Conforme mostra o quadro 5. 

 

Quadro 5 - Distribuição numérica por espécie bacteriana na amostra.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Espécie bacteriana Nº de resultados de culturas bacterianas positivas (n) 

1 Pseudomonas aeruginosa sp. 20 

2 Morganella morganii sp. 9 

3 Escherichia coli sp. 5 

4 Klebsiella pneumoniae  sp. 5 

5 Proteus mirabilis sp. 4 

6 Acinetobacter sp. 3 

7 Serratia marcescens sp. 3 

8 Staphylococcus aureus sp. 3 

9 Klebsiella oxytoca sp. 2 

10 Proteus penneri sp. 2 

11 Citrobacter koseri sp. 1 

12 Citrobacter freundii sp. 1 

13 Enterobacter cloacae sp. 1 

14 Enterobacter aerogenes sp. 1 

15 Enterobacter cloacae complex sp. 1 

16 Klebsiella pneumoniae ozaenae sp. 1 

17 Providencia stuartii sp. 1 

18 Pseudomonas putida sp. 1 

19 Serratia fonticola sp. 1 

20 Enterecoccus faecalis sp. 1 
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A fim de realizar a análise, as espécies foram agrupadas em 12 gêneros bacterianos, 

conforme distribuição do gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Distribuição das culturas pelo gênero bacteriano. 

 

       Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Em destaque, observa-se a prevalência dos gêneros Pseudomonas sp. (n=21), 

Morganella sp. (n=9), Klebsiella sp. (n= 8), Proteus sp. (n= 6). Seguido das demais: 

Escherichia sp., Serratia sp., Staphylococcus sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., 

Enterococcus sp., Providência sp. e Acinetobacter sp. 

 

4.2.1 Resultado da análise de associação entre as variáveis e o perfil bacteriano 

 

Neste estudo, foi avaliada a associação entre cada variável clínica e os resultados das 

culturas. Para variável sexo, obteve-se a tabela 7.  
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Tabela 7 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável sexo. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Sexo 

Feminino Masculino Total Bactérias P valor 

Negativo 1 2 3 0,59 

Acinetobacter sp. 3 0 3 0,23 

Citrobacter sp. 1 1 2 1 

Enterobacter sp. 1 2 3 0,59 

Escherichia coli sp. 1 4 5 0,17 

Klebsiella sp. 3 5 8 0,43 

Morganella_morganii sp. 4 5 9 0,71 

Proteus sp. 2 3 5 0,65 

Providencia_stuartii sp. 1 0 1 1 

Pseudomonas sp. 11 9 20 1 

Serratia sp. 3 1 4 0,61 

Staphylococcus aureus sp. 2 1 3 1 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 1 1 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Como resultado observa-se que não existe diferença estatística entre as bactérias e a 

variável sexo. 

 

Tabela 8 -  Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável radioterapia. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Radioterapia 

Sim Não Total Bactérias P valor 

Negativo 3 0 3 1 

Acinetobacter sp. 3 0 3 1 

Citrobacter sp. 2 0 2 1 

Enterobacter sp. 3 0 3 1 

Escherichia_coli sp. 4 1 5 1 

Klebsiella sp. 7 1 8 1 

Morganella_morganii sp. 7 2 9 0,63 

Proteus sp. 5 0 5 0,56 

Providencia_stuartii sp. 1 0 1 1 

Pseudomonas sp. 14 6 20 0,02 

Serratia sp. 4 0 4 1 

Staphylococcus aureus sp. 2 1 3 0,43 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Para essa análise observa-se que há diferença estatística apenas entre a cultura de 

Pseudomonas sp. e a variável realização de radioterapia. 
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Tabela 9 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável quimioterapia. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Quimioterapia 

Sim Não Total Bactérias P valor 

Negativo 2 1 3 0,31 

Acinetobacter sp. 3 0 3 0,47 

Citrobacter sp. 2 0 2 0,56 

Enterobacter sp. 3 0 3 0,47 

Escherichia coli sp. 4 1 5 0,67 

Klebsiella sp. 7 1 8 0,9 

Morganella_morganii sp. 9 0 9 0,16 

Proteus sp. 4 1 5 0,67 

Providencia stuartii sp. 1 0 1 0,68 

Pseudomonas sp. 17 3 20 0,83 

Serratia sp. 4 0 4 0,39 

Staphylococcus aureus sp. 2 1 3 0,31 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 1 0,68 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Em relação à variável quimioterapia, nota-se que não existe diferença estatística em 

nenhuma das culturas bacterianas. 

 

Tabela 10 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável antibiótico. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável uso de antibióticos 

Sim Não Total Bactérias P valor 

Negativo 2 1 3 0,49 

Acinetobacter sp. 2 1 3 0,49 

Citrobacter sp. 2 0 2 1 

Enterobacter sp. 3 0 3 1 

Escherichia coli sp. 4 1 5 1 

Klebsiella sp. 7 1 8 1 

Morganella morganii sp. 8 1 9 0,65 

Proteus sp. 4 1 5 1 

Providencia stuartii sp. 1 0 1 1 

Pseudomonas sp. 17 3 20 0,68 

Serratia sp. 3 1 4 1 

Staphylococcus aureus sp. 2 1 3 0,49 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Na tabela 10 observa-se que não existe diferença significativa entre o perfil bacteriano 

e a variável antibiótico. 

 

 

 



42 
 

 
 

Tabela 11 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável tumor primário. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 

Variável Tumor 

Carcinoma 
Carcinoma 

Escamoso Celular 
Melanoma Sarcoma 

Total 

Bactérias 

P 

valor 

Negativo 1 2 0 0 3 0,9 

Acinetobacter sp. 2 0 1 0 3 0 

Citrobacter sp. 1 0 1 0 2 0 

Enterobacter sp. 2 1 0 0 3 0,9 

Escherichia coli sp. 1 3 0 1 5 0,06 

Klebsiella sp. 2 6 0 0 8 0,34 

Morganella morganii sp. 4 5 0 0 9 0,83 

Proteus sp. 2 2 0 1 5 0,09 

Providencia stuartii sp. 1 0 0 0 1 0,77 

Pseudomonas sp. 10 10 0 0 20 0,45 

Serratia sp. 3 1 0 0 4 0,69 

Staphylococcus aureus sp. 1 2 0 0 3 0,9 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 0 0 1 0,77 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Ao analisar a variável tipo de tumor, nota-se uma diferença significativa apenas nas 

culturas bacterianas Acinetobacter sp. e Citrobacter sp. para o carcinoma e melanoma. 

 

Tabela 12 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável metástase. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Metástase 

Sim Não Total Bactérias P valor 

Negativo 2 1 3 0,54 

Acinetobacter sp. 0 3 3 0,29 

Citrobacter sp. 0 2 2 0,53 

Enterobacter sp. 3 0 3 0,04 

Escherichia coli sp. 2 3 5 1 

Klebsiella sp. 4 4 8 0,42 

Morganella morganii sp. 4 5 9 0,69 

Proteus sp. 1 4 5 0,63 

Providencia stuartii sp. 0 1 1 1 

Pseudomonas sp. 6 14 20 0,49 

Serratia sp. 2 2 4 0,61 

Staphylococcus aureus sp. 1 2 3 1 

Enterecoccus faecalis sp. 0 1 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Pela análise dos testes, é possível observar que há diferença estatística apenas entre a 

cultura Enterobacter sp. e a variável presença de metástase. 
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Tabela 13 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável KPS. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável KPS 

10-20 30-40 50--60 Total Bactérias P valor 

Negativo 1 0 2 3 0,01 

Acinetobacter sp. 1 2 0 3 0,79 

Citrobacter sp. 0 1 1 2 0,71 

Enterobacter sp. 1 2 0 3 0,92 

Escherichia coli sp. 1 3 1 5 0,85 

Klebsiella sp. 1 6 1 8 0,97 

Morganella_morganii sp. 2 6 1 9 0,87 

Proteus sp. 0 5 0 5 0,64 

Providencia stuartii sp. 1 0 0 1 0 

Pseudomonas sp. 3 13 4 20 0,09 

Serratia sp. 0 4 0 4 0,66 

Staphylococcus aureus sp. 1 2 0 3 0,92 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 0 1 0,4 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Em relação à variável KPS, constata-se uma diferença significativa entre os que não 

demonstraram nenhuma cultura bacteriana e os que apresentaram cultura de Providencia 

stuartii sp., com um p valor menor que 0,001, no valores de KPS 10-20. 

 

 

Tabela 14 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável classificação quanto aparência. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Classificação 

Fungosa Fungosa maligna Ulcerativa Total Bactérias P valor 

Negativo 1 1 1 3 0,91 

Acinetobacter sp. 0 2 1 3 0,48 

Citrobacter sp. 1 1 0 2 0,67 

Enterobacter sp. 0 3 0 3 0,13 

Escherichia coli sp. 2 3 0 5 0,38 

Klebsiella sp. 2 3 3 8 0,65 

Morganella morganii sp. 2 5 2 9 0,73 

Proteus sp. 0 2 3 5 0,1 

Providencia stuartii sp. 1 0 0 1 0,31 

Pseudomonas sp. 8 8 4 20 0,37 

Serratia sp. 1 1 2 4 0,46 

Staphylococcus aureus sp. 2 1 0 3 0,32 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 0 1 0,31 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Quanto à classificação, não houve diferença estatística entre o perfil bacteriano e a 

variável classificação. 
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Tabela 15 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável cobertura curativo 1. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 

Variável Cobertura Curativo 1 

Alginato Carvão Hemostático 
Malha de 

acetato 
Metronidazol 

Total 

Bactérias 

P 

valor 

Negativo 0 1 0 1 1 3 0,4 

Acinetobacter sp. 0 1 0 2 0 3 0,38 

Citrobacter sp. 1 1 0 0 0 2 0,09 

Enterobacter sp. 1 0 0 0 2 3 0,09 

Escherichia coli sp. 0 1 1 2 1 5 0,73 

Klebsiella sp. 1 0 1 5 1 8 0,83 

Morganella morganii sp. 0 0 2 5 2 9 0,45 

Proteus sp. 1 1 1 2 0 5 0,68 

Providencia stuartii sp. 0 0 0 1 0 1 0,89 

Pseudomonas sp. 3 0 4 10 3 20 0,27 

Serratia sp. 0 0 1 3 0 4 0,58 

Staphylococcus aureus sp. 1 0 1 1 0 3 0,6 

Enterecoccus faecalis sp. 0 0 0 1 0 1 0,89 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Na tabela acima nota-se que não há diferença significativa entre o perfil bacteriano e a 

cobertura curativo 1 (primeiro produto escolhido pelo enfermeiro para colocar na ferida 

neoplásica). 

 

Tabela 16 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável cobertura curativo 2. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Cobertura Curativo 2 

Alginato Carvão Metro Malha de acetato Total Bactérias P valor 

Negativo 1 0 0 1 2 0,8 

Acinetobacter sp. 0 1 0 0 1 0,35 

Citrobacter sp. 0 0 0 0 0 - 

Enterobacter sp. 0 1 0 0 1 0,35 

Escherichia coli sp. 0 0 1 1 2 0,21 

Klebsiella sp. 0 0 0 1 1 0,63 

Morganella morganii sp. 1 0 0 0 1 0,63 

Proteus sp. 0 0 1 1 2 0,21 

Providencia stuartii sp. 1 0 0 0 1 0,63 

Pseudomonas sp. 2 1 0 3 6 0,67 

Serratia sp. 0 0 0 0 0 - 

Staphylococcus aureus sp. 0 0 0 1 1 0,04 

Enterecoccus faecalis sp. 0 0 0 0 0 - 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Em relação à variável cobertura curativo 2 (segunda cobertura de curativo escolhido 

pelo enfermeiro), tem uma diferença significativa em relação ao perfil bacteriano 

Staphylococcus aureus sp., com um p valor de 0,04. 
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Tabela 17 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável estadiamento. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Estadiamento 

1N 2 3 4 Total Bactérias P valor 

Negativo 1 0 1 1 3 0,82 

Acinetobacter sp. 0 1 0 2 3 0,18 

Citrobacter sp. 0 0 1 1 2 0,82 

Enterobacter sp. 0 0 2 1 3 0,73 

Escherichia coli sp. 0 1 1 3 5 0,34 

Klebsiella sp. 2 1 2 3 8 0,66 

Morganella morganii sp. 2 0 4 3 9 0,5 

Proteus sp. 2 0 2 1 5 0,73 

Providencia stuartii sp. 0 0 0 1 1 0,41 

Pseudomonas sp. 2 3 9 6 20 0,77 

Serratia sp. 2 0 1 1 4 0,82 

Staphylococcus aureus sp. 0 0 2 1 3 0,73 

Enterecoccus faecalis sp. 0 0 1 0 1 0,6 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Em relação ao estadiamento não existe diferença significativa em nenhuma das culturas 

bacterianas. 

 

Tabela 18 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável local. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 

Variável localização da ferida 
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P 

valor 

Negativo 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,06 

Acinetobacter sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0,01 

Citrobacter sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,03 

Enterobacter sp. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0,22 

Escherichia coli sp. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0,68 

Klebsiella sp. 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 8 0,64 

Morganella morganii sp. 0 3 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 9 0,13 

Proteus sp. 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0,25 

Providencia stuartii sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pseudomonas sp. 0 4 0 8 1 4 1 1 0 0 1 0 20 0,4 

Serratia sp. 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,94 

Staphylococcus aureus sp. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,83 

Enterecoccus faecalis sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Na tabela acima, vê-se, ainda, diferença significativa entre os perfis bacterianos 

Acinetobacter sp. e Citrobacter sp., em relação à variável localização do tumor. 
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Tabela 19 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável dor. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Dor 

0-2 3-4 5-6 7-8 Total Bactérias P valor 

Negativo 1 2 0 0 3 0,11 

Acinetobacter sp. 2 0 0 1 3 0,37 

Citrobacter sp. 2 0 0 0 2 0,22 

Enterobacter sp. 1 1 0 1 3 0,37 

Escherichia coli sp. 3 0 1 1 5 0,75 

Klebsiella sp. 6 0 0 2 8 0,7 

Morganella morganii sp. 4 2 1 2 9 0,25 

Proteus sp. 4 0 1 0 5 0,43 

Providencia stuartii sp. 1 0 0 0 1 1 

Pseudomonas sp. 16 1 1 2 20 0,26 

Serratia sp. 3 0 0 1 4 0,62 

Staphylococcus aureus sp. 3 0 0 0 3 0,91 

Enterecoccus faecalis sp. 1 0 0 0 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Quanto a variável dor, não existe diferença significativa com nenhum dos perfis 

bacterianos. 

 

Tabela 20 - Análise descritiva e teste não paramétrico de qui-quadrado ou/Fisher das bactérias 

versus a variável odor. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2018. 

Bactéria 
Variável Odor 

I II III Total Bactérias P valor 

Negativo 1 0 2 3 0,55 

Acinetobacter 1 1 1 3 0,44 

Citrobacter 1 0 1 2 0,86 

Enterobacter 0 0 3 3 0,08 

Escherichia coli 1 1 3 5 0,35 

Klebsiella 4 1 3 8 0,99 

Morganella morganii 3 2 4 9 0,35 

Proteus 3 0 2 5 0,68 

Providencia stuartii 1 0 0 1 0,6 

Pseudomonas 11 3 6 20 0,42 

Serratia 3 0 1 4 0,53 

Staphylococcus aureus 2 1 0 3 0,23 

Enterecoccus faecalis 1 0 0 1 0,6 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Pela análise dos dados, observou-se que não existe diferença relevante entre as culturas 

bacterianas e a variável odor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo identificou o perfil bacteriano e analisou as variáveis relacionadas à ferida 

neoplásica do paciente em cuidado paliativo. O estudo abrangeu uma amostra composta por 36 

pacientes que estavam internados na unidade de cuidados paliativos. Assim, na pesquisa 

identificaram-se os principais gêneros de bactérias encontradas nas feridas neoplásicas dos 

pacientes e analisaram-se a associação das variáveis clínicas. 

No perfil bacteriano foi observado um predomínio das bactérias da espécie 

Pseudomonas aeruginosa sp.  De acordo com Firmino (2005), a massa tumoral necrótica é um 

ambiente favorável ao crescimento de microrganismos aeróbicos com destaque para 

Pseudomonas aeruginosa sp. e Staphylococcus aureus sp. Além disso, as bactérias do gênero 

Pseudomonas sp. estão presentes em 13,8% das infecções de pele e tecidos mole (PESSANHA, 

2015). Observa-se que a colonização por Pseudomonas sp. não é um dado recente na literatura, 

e até hoje é uma preocupação constante para equipe de saúde, quando se refere ao cuidar de 

feridas crônicas. Pseudomonas sp. possuem genes com alta capacidade de adaptação, 

adequando-se às condições e meios circundantes e, portanto, pode sobreviver, crescer e causar 

infecção em diferentes ambientes (SOUSA; PEREIRA, 2014). A sua presença em uma ferida 

neoplásica é um dado que chama atenção, devido ao paciente oncológico ser imunodeprimido 

e, por isso, requer atenção da equipe de saúde. 

Em uma taxa também significativa foram encontrados os gêneros: Morganella sp., 

Klebsiella sp. e Proteus sp. No estudo realizado por Fromantin et al. (2013), avaliando a 

microbiota da ferida neoplásica apontou a presença das bactérias como Klebsiella sp. e Proteus 

sp. infectando a ferida. As Klebsiella sp. são comuns no trato gastrointestinal humano, mas 

existem espécies com Klebsiella pneumoniae sp. e Klebsiella oxytoca sp. que causam infecções 

como a pneumonia. Já a Proteus sp. é uma bactéria Gram-negativa, da família das 

enterobactérias, comum em infecções urinárias em pacientes em uso de cateter vesical e 

internados. 

A bactéria Morganela sp. não foi identificado com expressividade nos artigos 

acadêmicos, porém, neste estudo a mesma aparece com percentual considerável. Esta bactéria 

é comum em infecções nosocomiais em pacientes imunodeprimidos (MILLER et al., 2018), 

perfil compatível ao do paciente com câncer em cuidado paliativo.  

De acordo com os dados recentes do SENTRY programa de vigilância da resistência 

antimicrobiana, a Morganella morganii sp. está entre os organismos Gram-negativos que 
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causam infecções de corrente sanguínea e estão associados à alta taxa de mortalidade (LIU et 

al., 2016). O aparecimento dessa bactéria de forma expressiva na ferida neoplásica é um alerta 

para a equipe de saúde devido a chance de sepse cutânea por Morganella morganii sp.  

Com relação entre as variáveis clínicas e a associação ao perfil bacteriológico não houve 

a associação de todas as variáveis clínicas, e as bactérias menos frequentes no perfil surgiram 

na associação.  

No estudo foram avaliadas 13 variáveis clínicas em relação ao perfil bacteriano. As 

variáveis clínicas que tiveram associação foram: radioterapia, tumor primário, metástase, KPS, 

cobertura do curativo 2 e local da ferida tumoral.  

Em contrapartida, não tiveram associação as variáveis: sexo, quimioterapia, antibiótico, 

classificação quanto à aparência da lesão, à cobertura do curativo 1, ao estadiamento da lesão, 

ao grau de dor e o grau de odor.  

A variável sexo, na análise descritiva, não apresentou uma diferença significativa e 

nenhuma associação importante com o crescimento bacteriano. Tal inexpressividade é 

perceptível na literatura, que não aborda a variável com o devido interesse.  

Diante disso, não há relatos de possíveis associações de sexo com crescimento 

bacteriano, ou seja, neste estudo, as diferenças hormonais não apresentaram influência no 

desfecho. 

A variável radioterapia apresentou associação significativa à bactéria Pseudomonas sp., 

A aplicação de radioterapia em lesões tumorais tem o objetivo de diminuir dimensões tumorais 

ou extinguir qualquer célula maligna que tenha permanecido (SILVA et al., 2017). Além disso, 

as sessões de radioterapia auxiliam ao controle de hemorragias, frequente em lesões tumorais. 

(FIRMINO, 2005). Quando se reduz a massa tumoral espera-se também a redução do meio 

favorável à colonização.  

Neste estudo identificou-se a Pseudomonas sp. permanece na lesão. Esta bactéria é 

comum em lesões crônicas e responsável pela piora de sintomas como odor e exsudato. Pode-

se afirmar que a radioterapia paliativa por ser menos agressiva não obteve a redução de massa 

neoplásica suficiente para alterar o ambiente favorável ao crescimento bacteriano, neste estudo. 

Sendo necessária a continuidade nos cuidados de Enfermagem com uso de coberturas que 

diminuam o ambiente favorável ao crescimento bacteriano. 

Para a uso de quimioterapia não houve nenhuma associação ao crescimento bacteriano. 

Mas foi encontrado um estudo sobre avaliação do biofilme em feridas neoplásicas, no qual em 



49 
 

 
 

uma frequência de até 33% dos pacientes em uso de quimioterapia apresentaram um 

crescimento positivo do Biofilme (FROMANTIN et al., 2013).  

Sabe-se que a quimioterapia não atinge somente as células tumorais, como um dos 

efeitos da medicação é o ataque às células sadias, havendo diminuição da capacidade de 

resposta imunológica do paciente, favorecendo o aparecimento de infecções por bactérias 

oportunistas (SANTOS, 2011).  

Porém, o resultado da frequência dos pacientes em uso quimioterápico, associado à 

dispersão nos tipos de quimioterápicos, na dosagem baixa em função do estadiamento da 

doença, podem ter influenciado o resultado final da associação.  O estudo apresentou uma baixa 

taxa do uso dos quimioterápicos pelos pacientes em cuidados paliativos, devido a avaliação 

pela equipe de saúde, do custo-benefício, do uso desse tratamento do paciente com lesão 

neoplásica avançada. Ressalta-se que o objetivo da quimioterapia paliativa é melhorar a 

qualidade de vida do paciente, e não pode comprometer a capacidade funcional do paciente. E, 

a quimioterapia paliativa não pode ser tão agressiva quanto a quimioterapia curativa, com baixa 

dosagem, ela deve somente beneficiar o paciente. 

A variável que contempla o uso de antibióticos pelo paciente, também não se associou 

a nenhum perfil bacteriano. Pela análise da associação desta variável entende-se que o fato do 

paciente não estar em uso de antibiótico, não favoreceu o crescimento bacteriano na ferida 

neoplásica. É comum a prescrição de antibióticos pela equipe de saúde para pacientes 

portadores de feridas neoplásicas malignas. Um dos mais utilizados, é metronidazol, e pode ser 

utilizado de forma tópica na apresentação em gel ou em comprimidos. 

 A prática clínica, infere o uso do metronidazol em lesões com exsudato abundante e 

odor fétido. Pelo estudo de Kalinski et al. (2005), o metronidazol gel aplicado aos pacientes 

com ferida neoplásica reduziu o odor em 95% dos casos após 14 dias de tratamento. O 

metronidazol gel tem como indicação para infecções por bactérias anaeróbias, e, como todo 

antibiótico, não deve ser utilizado de forma indiscriminada.  

Apesar da pesquisa, não abordar culturas de bactérias anaeróbias, evidenciou-se um 

grupo de bactérias aeróbias bem evidente. E, para tanto, recomenda-se que deve ser feita uma 

análise microbiológica da ferida antes do uso de antibióticos tópicos. Deve-se introduzir como 

prática de Enfermagem e da equipe de saúde a coleta de cultura e análise de antibiograma antes 

da prescrição de antibióticos, ou o uso de coberturas bactericidas. Com adesão a essa prática é 

possível reduzir o uso indiscriminado de antibióticos, diminuindo, consequentemente, o custo 

do tratamento da lesão e influenciando no surgimento de cepas bacterianas multirresistentes. 
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As cepas multirresistentes têm sido um grave problema nas instituições hospitalares, e, hoje 

afeta também a população não hospitalizada devido às cepas multirresistentes já estarem 

presentes na comunidade.  

Para o tipo de tumor, foi encontrado no estudo quatro tipos formadores de lesões 

tumorais: carcinoma, carcinoma escamoso celular, melanoma e sarcoma. Na associação dos 

tipos de tumores as bactérias associam-se significativativamente entre os gêneros Acinetobacter 

sp. e Citrobacter sp. com os tumores melanoma e carcinoma.  

No estudo de Fromantin et al. (2013), foi feita a análise de lesões neoplásicas em 40 

mulheres com carcinoma de mama, mas não foi encontrada a bactéria Acinetobacter sp. e 

Citrobacter sp. na descrição do perfil. Este achado, é importante para a clínica do paciente, pois 

a Acinetobacter sp. apesar de não serem causadoras de infecções em indivíduos saudáveis, mas 

no ambiente hospitalar, são responsáveis por infecções nosocomiais. A presença de cepas 

resistentes aos antibióticos agrava ainda mais este problema (GERISCHER et al., 2008).  

A presença da Citrobacter sp. também é um dado importante, a mesma apresentou 

afinidade ao melanoma e ao carcinoma. É uma bactéria com alta capacidade de ação patogênica. 

Ainda algumas de suas espécies são causadoras até mesmo de meningites em pacientes 

imunodeprimidos. Portanto, esta é uma associação que merece atenção na avaliação clínica dos 

pacientes. 

Outra variável que apresentou a associação ao perfil bacteriano, foi a variável presença 

de metástases. A presença de metástases apresentou a associação à bactéria do gênero 

Enterobacter sp. Verificou-se que esta mesma bactéria contemplou anteriormente a variável 

radioterapia. A Enterobacter sp.  é causadora de infecções: hospitalares, como pneumonia, 

infecções do trato urinário e de feridas crônicas. Em um estudo realizado no monitoramento 

bacteriológico do biofilme da úlcera por pressão dos pacientes internados, a Enterobacter sp. 

também compunha o biofilme da ferida (SOARES et al., 2016).  Devido a capacidade de 

patogenia entende-se porque a mesma apareceu no paciente portador de metástase. O sistema 

imunológico do paciente com câncer metastático é ainda mais debilitado, porque as metástases 

acometem órgãos nobres como, fígado, pulmões e sistema nervoso.  

A variável KPS 10-20 também apresentou associação a espécie bacteriana Providencia 

stuartii sp. O KPS 20 classifica o paciente muito doente que necessita de assistência e o KPS 

10 classifica o paciente em vias de morrer, em cuidados de fim vida. Então, observa-se que a 

bactéria se associou aos pacientes mais debilitados. A Providencia stuartii sp. é uma bactéria 

formadora de biofilme Gram-negativa, envolvida em alta incidência de infecções do trato 
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urinário (EL KHATIB et al., 2017). A presença deste patógeno na ferida dos pacientes acende 

o risco de translocação bacteriana e infecção que agrava o quadro de saúde. Entende-se que o 

KPS pode ter sido afetado também pela infecção. 

A variável cobertura de curativo foi dividida em duas análises, uma se trata da primeira 

opção de escolha da cobertura escolhida pelo enfermeiro (26 pacientes) e a outra foi a segunda 

cobertura escolhida (nem todos os pacientes utilizaram duas coberturas). Na análise de 

associação com a primeira escolha de cobertura não houve associação ao crescimento 

bacteriano. Já quando se avaliou a segunda opção de cobertura, teve associação à bactéria 

Staphylococcus aureus sp. com a malha de acetato de celulose. A malha de acetato tem 

característica não aderente e mantém a integridade do leito da ferida, mas também mantém o 

leito da ferida úmido. Desse modo, favoreceu ao crescimento do Staphylococcus aureus sp. 

Neste estudo a variável clínica classificação quanto a aparência da lesão e estadiamento 

não apresentaram correlação ao crescimento bacteriano. Sabe-se, que quanto mais avançada a 

lesão, maior a presença de exsudato e de tecidos desvitalizados. Este ambiente, é favorável ao 

crescimento bacteriano.  

Para Gozzo et al. (2014), a presença de tecido necrótico e a grande quantidade de 

exsudato, características deste tipo de lesão também identificadas em seu estudo, fornecem um 

ambiente ideal para o crescimento de microrganismos anaeróbicos.  

Porém, neste estudo apesar de alta frequência dos estadiamentos mais avançados, como 

III e IV e na classificação das feridas, não houve associação ao crescimento bacteriano, o que 

denota que o tamanho da lesão e sua extensão não favorecem o crescimento bacteriano. 

Quanto à variável localização do tumor houve associação significativa à bactéria 

Acinetobacter sp. a ferida neoplásica das regiões da mama, pé e vulva-pelve, e a Citrobacter 

sp. tem associação significativa à ferida neoplásica da região do pé e orofaringe.  

No estudo de Lisboa e Valença (2016), evidenciou uma prevalência das feridas 

neoplásicas em mama e na região da cabeça e pescoço (incluindo orofaringe). No mesmo 

estudo, descreve-se que essas regiões estão propensas ao crescimento da massa neoplásica, 

tendendo à formação de lesões profundas favorecendo a formação de biofilme. Outro aspecto, 

é que as regiões próximas à parte genital, como vulva-pelve, também têm maior tendência à 

contaminação. Já a presença da lesão que abrangia a região do pé, sendo uma lesão grave, 

extensa, com tecido necrótico, destaca-se por se associar a dois gêneros bacterianos com alto 

potencial de causar infecção.  
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Nos resultados obtidos observa-se que não houve correlação entre o crescimento 

bacteriano e a variável dor. Já em outro estudo, Fromantin et al. (2013), divergiu desta 

constatação em que se compara a presença de biofilme com os cinco níveis de dor, observou-

se a correlação da presença de bactérias mesmo em paciente com níveis baixos de dor. Nesse 

caso, chegou-se a um percentual de 26% de presença de biofilme no paciente com ausência de 

dor e 34% de presença de biofilme com baixa intensidade de dor.  

Para Silva et al. (2018), o quadro doloroso surgiu a partir da infecção local presente e 

da extensão da lesão neoplásica na superfície e em profundidade, podendo atingir níveis 

neurais. 

Neste estudo, observa-se que os pacientes paliativos internados HC IV, apresentaram 

um bom controle da dor, demonstrando a efetividade do protocolo implementado na unidade. 

Demonstra-se, portanto, que apesar dos pacientes apresentarem tumores localmente avançados, 

a equipe conseguiu por meio de uso de analgesia regular, muitas vezes com opioides, oferecer 

o conforto necessário.  

Portanto, para o estudo o bom controle da dor apresenta-se como um fator que 

corroborou para o resultado de não associação ao perfil bacteriológico. 

Neste estudo, observou-se como resultado que a variável clínica odor não obteve 

associação aos 12 gêneros de bactérias estudadas. O resultado encontrado divergiu de um estudo 

no qual indicou que as bactérias aeróbias, como Pseudomonas aeruginosa sp. e Staphylococcus 

aureus sp., agravam o odor da ferida.  Lund-Nielsen et al. (2011), identificou um total de 25% 

das bactérias aeróbias são responsáveis pela produção do odor, sendo 42% Staphylococcus 

aureus sp. e, em menor percentual com 10% Pseudomonas sp. Já em outra pesquisa, a amostra 

de 32 pacientes com lesões fungosas malignas, observou-se que na análise das culturas o 

sintoma odor apresenta forte associação às bactérias anaeróbias, sendo menos associadas às 

bactérias aeróbias (FROMANTIN et al., 2013).  

Destaca-se ainda que a variável odor tem medida examinadora dependente, 

apresentando graus variáveis de classificação devido a subjetividade da avaliação do 

enfermeiro. 

Quanto aos cuidados de Enfermagem realizados na ferida neoplásica, observa-se que 

escolher a cobertura do curativo somente pelas variáveis odor, aparência e estadiamento pode 

inferir um erro. Visto que neste estudo surgiram associações com bactérias patogênicas 

importantes como por exemplo, Acinetobacter sp., que possui alta capacidade de criar 
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resistência ao uso de antibióticos. Ressalta-se, portanto, que é preciso inserir na prática do 

cuidado de Enfermagem a coleta de cultura de secreção de ferida e do seu antibiograma. 

Entende-se que o enfermeiro é quem prescreve a cobertura do curativo e, é ele que opta 

pelo uso ou não de substâncias bactericidas, portanto, existe uma responsabilidade no 

tratamento não só da lesão, mas do paciente como um todo.  

Desse modo, quanto mais assertiva a escolha da cobertura mais benefício para o 

paciente, melhor a qualidade de vida. Sabe-se que a equipe de Enfermagem mesmo quando não 

pode alterar o curso da doença, pode interferir no tratamento, proporcionando uma melhora 

significativa na vida do paciente. 

Ainda, observa-se que os pacientes com feridas neoplásicas, incluídos nesta pesquisa, 

já se encontravam em fase avançada da doença, com capacidade funcional reduzida e com uma 

ferida crônica de difícil cuidado. Desse modo, o fato de um percentual significativo de bactérias 

patogênicas estarem infectando a ferida, reforça a necessidade da assistência da equipe de 

saúde, além do tempo de internação, para que o paciente e a família consigam cuidar da ferida 

em seu domicílio. E, que sejam reforçadas as medidas educativas quanto aos cuidados 

necessários como: troca de curativos, medidas de conforto e de higiene necessárias para evitar 

a contaminação e a infecção das lesões neoplásicas.  

Portanto, é possível reduzir os sinais e sintomas associados à presença da ferida 

neoplásica, melhorando a qualidade de vida e reduzindo o impacto social e psicológico para o 

paciente. Pode ser oferecida uma assistência com aprimoramento da qualidade quando se faz 

visto não somente a lesão, mas todas as variáveis envolvidas no cuidado ao paciente paliativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo analisou o perfil bacteriológico da ferida tumoral de 36 pacientes em 

cuidado paliativo. Na análise dos exames de cultura, teve-se uma amostra positiva que 

compreendeu 20 espécies bacterianas e três exames de cultura da ferida negativos. Essas 

bactérias foram agrupadas por gêneros sendo elas: Enterococcus sp., Staphylococcus sp., 

Serrattia sp., Pseudomonas sp., Providencia sp., Proteus sp., Morganella sp., Klebsiella sp., 

Escherichia coli sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp. e Acinetobacter sp. 

Ainda, na pesquisa as 13 variáveis clínicas referente ao paciente com ferida neoplásica 

em cuidado paliativo foram submetidas aos testes estatísticos para verificar a associação com 

as bactérias. Obteve-se, então, a associação positiva das seguintes variáveis: radioterapia, tumor 

primário, metástase, KPS, cobertura do curativo 2 e local da ferida tumoral.  E, não tiveram 

associação as variáveis: sexo, quimioterapia, antibiótico, classificação quanto à aparência da 

lesão, a cobertura do curativo 1, o estadiamento da lesão, o grau de dor e o grau de odor.  

Por meio da análise dos resultados foi possível perceber a necessidade de aprimorar o 

cuidado do enfermeiro no momento da prescrição da cobertura do curativo. Esta prescrição não 

deve ser guiada somente pelo aspecto físico da lesão, mas recomenda-se realizar exames de 

culturas de feridas.  Para que, desse modo, possam ser tomadas medidas mais assertivas, 

principalmente na prescrição de produtos bactericidas.  

Este estudo apresentou uma amostra limitada de pacientes, devido ao período reduzido 

de coleta, e o tempo curto para a conclusão do mestrado. Portanto, foi observado a necessidade 

de se aprofundar mais o tema, com novas pesquisas, ainda mais amplas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Manual de cuidados paliativos 

ANCP. 2. ed. São Paulo: ANCP, 2012. Disponível em: http://paliativo.org.br/manual-de-

cuidaAdos-paliativos-ancp-na-biblioteca-virtual/. Acesso em: 17 fev. 2017. 

 

AGRA, G. et al. Cuidados paliativos ao paciente portador de ferida neoplásica: uma revisão 

integrativa de literatura. Revista Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 59, n. 1, p. 

95-104, jan./mar. 2013.  Disponível em: http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/sus-

25158. Acesso em: 10 fev. 2017. 

 

ANDRADE, C. G. et al. Cuidados paliativos e bioética: estudo com enfermeiros 

assistenciais. Revista on line de Pesquisa Cuidado é Fundamental, Rio de Janeiro, v. 8, n. 

4, p. 4922-4928, out./dez. 2016. Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3622/pdf_1. Acesso 

em: 15 maio 2017. 

 

BIASI, P. T. et al. Manejo da dor no paciente oncológico pela equipe de enfermagem. 

Perspectiva, Erechim, v. 35, n. 129, p. 157-166, mar. 2011. Disponível em: 

http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/129_163.pdf 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Microbiologia 

clínica para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília: ANVISA, 

2010. Disponível em: 

https://w2.fop.unicamp.br/cibio/downloads/biosseguranca_manutencao_equipamentos_labora

torio_microbiologia.pdf. Acesso em: 5 mar. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº466 de 12 de 

dezembro de 2012. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 19 

ago. 2018.  

 

CAMPBELL, M. L. Nurse to nurse: cuidados paliativos em enfermagem. Porto Alegre: 

Artmed, 2011.  

 

CARVALHO, I. T. Microbiologia básica. Recife: UFPE, 2010. 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cuidado 

Paliativo. São Paulo: CREMESP, 2008. Disponível em: 

http://www.paliativo.org.br/dl.php?bid=15. Acesso em: 03 jun. 2017. 

 

EL KHATIB, M. et al. Providencia stuartii form biofilms and floating communities of cells 

that display high resistance to environmental insults. Plos One, San Francisco, v. 12, n. 3, 

p.e0174213, mar. 2017 Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363852/ 

 

FIRMINO, F.  Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviço de cuidado paliativo: 

contribuições para elaboração de um protocolo de enfermagem. Revista Brasileira de 

Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, p. 346-349, 2005. Disponível em: 

http://www1.inca.gov.br/rbc/n_51/v04/pdf/revisao6.pdf. Acesso em: 03 fev. 2019. 

http://paliativo.org.br/manual-de-cuidados-paliativos-ancp-na-biblioteca-virtual/
http://paliativo.org.br/manual-de-cuidados-paliativos-ancp-na-biblioteca-virtual/
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/sus-25158
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/sus-25158
http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/129_163.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363852/
http://www1.inca.gov.br/rbc/n_51/v04/pdf/revisao6.pdf


56 
 

 
 

FONSECA, S. M. et al. Enfermagem em oncologia. São Paulo: Atheneu, 2013. 

 

FRANCO, D. et al. Feridas cutâneas: a escolha do curativo adequado.  Revista Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 203-206, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v35n3/a13v35n3.pdf>. Acesso em: 28 de julho de 2017. 

 

FROMANTIN, I. et al. Bacterial floras and biofilms of Malignant wounds associated with 

breat cancers. Journal of Clinical Microbiology, Washington, v. 51, n. 10, p. 3368-3373, 

oct. 2013. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3811619/. Acesso 

em: 10 de fev. 2019. 

 

GERISCHER, U. et al. Acinetobacter Molecular Biology. Norfolk: Caister Academic Press, 

2008. 

 

GOZZO, T. O. et al. Ocorrência e manejo de feridas neoplásicas em mulheres com câncer de 

mama avançado. Revista da Escola de Enfermagem Ana Nery, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, 

p. 270-276, abr./jun. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v18n2/1414-8145-

ean-18-02-0270.pdf 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. ABC do 

câncer: abordagens básicas para o controle do câncer. 4. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2017. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf. 

Acesso em: 18 set. 2018. 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. 

Estimativa do câncer no Brasil/2018.  Rio de Janeiro: INCA, 2018. Disponível em: http 

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/estimativa-2018.pdf 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. 

Tratamento e controle de feridas tumorais e úlceras por pressão no câncer 

avançado. Rio de Janeiro: INCA, 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Feridas_Tumorais.pdf. Acesso em: 15 set. 

2018. 

 

KALINSKI, C. et al. Effectiveness of topical formulation containing metronidazole for wound 

odor and exudate control. Wounds, Malvern, v. 17, n. 4, p. 84-90, apr. 2005.  

 

LISBOA, I. N. D.; VALENÇA, M. P. Caracterização do paciente com ferida neoplásica. 

Estima, São Paulo, v. 14 n. 1, p. 21-28, 2016. Disponível em: 
https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/116/pdf. Acesso em: 3 de 

Jan. de 2019. 

 

LIU, H. et al. Morganella morganii, a non-negligent opportunistic pathogen. International 

Journal of Infectious Diseases, Hamilton, v. 50, p. 10-17, sep. 2016.  

 

LOMELI, G. A. O. História de los cuidados paliativos. Revista Digital 

Universitária, México, v. 7, n. 4, p. 2-9, 2006. Disponível em: 

http://www.revista.unam.mx/vol.7/num4/art23/abr_art23.pdf. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3811619/
http://www.scielo.br/pdf/ean/v18n2/1414-8145-ean-18-02-0270.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ean/v18n2/1414-8145-ean-18-02-0270.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/estimativa-2018.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Feridas_Tumorais.pdf
https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/116/pdf


57 
 

 
 

LUND-NIELSEN, B. et al. Qualitative bacteriology in malignant wounds--a prospective, 

randomized, clinical study to compare the effect of honey and silver dressings. Ostomy 

Wound Manage, King of Prussia, v. 57, n. 7, p. 28-36, jul. 2011.  

 
MATSUBARA, M. G. S. et al. Feridas e estomas em oncologia: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Lemar, 2015. 

 

MILLER, J. M. et al. Morganella infections clinical presentation. Medscape, New York, nov. 

2018.  

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Cáncer: datos y cifras. Geneva: OMS, 

2017a. Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/. Acesso em: 02 

jul. 2017. 

 

PESSANHA, F. S. Resistência antimicrobiana e tipagem molecular de pseudomonas 

aeruginosa isoladas de feridas crônicas. Dissertação (Mestrado em Ciências do Cuidado em 

Saúde) – Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), 2015. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/2578. Acesso em: 23 jan. 2019. 

 

SANTOS, F. S. Cuidados paliativos: diretrizes humanização e alivio de sintomas. São Paulo: 

Atheneu, 2011. 

 

SANTOS, T. P. B. et al. Ferida neoplásica: uma revisão de literatura. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIEÊNCIAS DA SAÚDE, 2., 2017. Campina Grande. Anais... Campina 

Grande: CEMEP, 2017.  

 

SILVA, V. et al. Prevalencia y perfil de susceptilidad antimicrobiana en bactérias aisladas de 

úlcera crónicas infectadas em adultos. Revista Chilena de Infectologia, Santiago, v. 35, n. 2, 

p. 155-162, abr. 2018. Disponível em: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182018000200155. 

Acesso em: 10 fev. 2019. 

 

SOARES, G. et al. Biofilm production and resistance profile of Enterobacter sp. strains 

isolated from pressure ulcers in Petrolina. Jornal Brasileiro de Patologia Médica, Rio de 

Janeiro, v. 52, n. 5, p. 293-298, set./out. 2016. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442016000500293. Acesso 

em: 14 set. 2018. 

 

SOUSA, A. M.; PEREIRA, M. O. Pseudomonas aeruginosa diversification during infection 

development in cystic fibrosis lungs: a review. Pathogens, Basel, v. 3, n. 3, p. 680-703, 2014. 

Disponivel em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4243435/ Acesso em: 03 fev. 

2019. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cancer: WHO Definition of Palliative Care. Geneva: 

WHO, 2018. Disponível em: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. Acesso em: 

10 jul. 2017. 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
https://app.uff.br/riuff/handle/1/2578
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182018000200155
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442016000500293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4243435/
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


58 
 

 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Formulário da pesquisa 

 

1. DADOS SOCIAIS 

 

       IDADE:   _______       MATRÍCULA: ___________________    SEXO: (  )  F    (  )M 

      TIPO DE TUMOR PRIMÁRIO:     _____________________________METÁSTASE: (  ) S    (  )N 

      DATA DA INTERNAÇÃO:  ___/___/___                       

          

2. DADOS CLÍNICOS 

 

A) KPS: 10 A 100 (___) 

B) ESTADIAMENTO DA FERIDA ONCOLÓGICA:    1N( )       2  (  )    3 (  )    4 (  ) 

C) LOCALIZAÇÃO:_________________                         

D) AVALIAÇÃO DA DOR (0 A 10):  

E) APARÊNCIA: 1. FERIDA MALIGNA ULCERATIVA.  2. FERIDA FUNGOSA MALIGNA. 3. 

FUNGOSA MALIGNA ULCERATIVA 

F) GRAU DE ODOR:      I ( )  II  (  )     III (  )   

G) COBERTURA UTILIZADA PELO ENFERMEIRO NO CURATIVO 

  ______________________________________________________________________________________

3. EM USO DE ANTIBIOTICO 
              1.  SIM (  ) QUAL:__________________________             2.  NÃO (  ) 

 

4. EM USO DE QUIMIOTERAPIA 
              1. SIM (  )        2. NÃO (  ) 

 

5. EM USO DE RADIOTERAPIA NA LESÃO 
              1. SIM (  )       2. NÃO (  )
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APÊNDICE B – Cronograma de atividades 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS 

1º SEMESTRE DE 

2018 

2° SEMESTRE 

DE 2018 

1º SEMESTRE 

DE 2019 

Revisão de literatura X X X 

Envio ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)  X  

Coleta de dados após aprovação do CEP  X  

Análise dos dados  X X 

Qualificação  X  

Defesa da Dissertação   X 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Análise de associação entre as variáveis clínicas e o perfil bacteriológico da ferida 
neoplásica no paciente em cuidado paliativo 

 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa porque foi atendido (a) ou está 
sendo atendido (a) nesta instituição e teve diagnóstico ou suspeita de um tipo de câncer, e no 
momento se encontra em cuidado paliativo. Para que você possa decidir se quer participar ou 
não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua participação.  
Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome 
porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido este 
documento. Leia as informações com atenção e converse com o pesquisador responsável e 
com a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que você tenha. Caso haja alguma palavra 
ou frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável por obter este 
consentimento, para maiores esclarecimentos. Converse com os seus familiares, amigos e 
com a equipe médica antes de tomar uma decisão. Se você tiver dúvidas depois de ler estas 
informações, entre em contato com o pesquisador responsável. 
Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá 
fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 
 

PROPÓSITO DA PESQUISA 
O objetivo da pesquisa é avaliar a presença de bactérias presente na ferida neoplásica 
(tumoral) e associar as variáveis clínicas (dados coletados pelo (a) Enfermeiro (a), durante o 
período da internação no HC IV, são eles: escala de desempenho em cuidados paliativos, 
escala numérica para avaliação da dor, escala Grau de odor, classificação, estadiamento da 
lesão, localização, tipo de tumor, tamanho (área) da lesão, cobertura utilizada para o curativo 
e medicamentos/ quimioterapia/radioterapia em uso). Os dados clínicos serão preenchidos 
em um formulário, e você poderá ler e ter total acesso a informação. O resultado do exame 
estará acessível também pelo sistema Intranet (sistema de entrega de resultados) do INCA 
para você e equipe de saúde ter acesso e assim receberá o resultado do exame coletado 
ainda durante o tratamento da ferida. 
 
 

Rubrica do participante ou 
representante legal 

 Rubrica do investigador 
responsável 
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PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
Para realização da pesquisa é necessário que seja colhido um exame da ferida neoplásica 
(tumoral) e que seja encaminhado para análise no laboratório do INCA. O exame é realizado 
com um cotonete estéril que possui um meio que favorece o crescimento de bactéria.  A partir 
desse exame é possível descobrir se existe alguma bactéria na ferida e tratá-la com 
medicamentos se for necessário. Os materiais não utilizados, ou aqueles que sobram dos 
exames, são descartados conforme a Legislação Sanitária. Se você concordar em participar 
desta pesquisa, antes da realização do curativo, será preenchido o formulário e colhido os 
exames pelo enfermeiro (a). Caso não deseje participar da pesquisa o enfermeiro (a) irá 
atendê-lo e realizar o curativo, sem prejuízos ao tratamento.  
 
Todas as amostras biológicas coletadas durante esta pesquisa, conforme descrito acima, 
serão utilizadas apenas para os propósitos descritos neste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Ao final da pesquisa ou depois que todos os resultados dos exames ficarem 
prontos, se tiver sobrado alguma quantidade de material biológico, estas amostras serão 
destruídas e/ou devolvidas. O laboratório não irá guardar suas amostras biológicas. 
 
BENEFÍCIOS 
Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá não poderá oferecer 
benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas informações e/ou do material 
do modo descrito acima, é necessário esclarecer que você não terá quaisquer benefícios ou 
direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.  
 
O benefício principal da sua participação é possibilitar por meio dos exames coletados, se 
obtenha condutas mais assertivas relacionadas ao tratamento da ferida neoplásica. E durante 
o período do atendimento no INCA, você receberá o resultado do exame coletado e se 
beneficiará de imediato com o tratamento da ferida. 
 
 

Rubrica do participante ou 
representante legal 

 Rubrica do investigador 
responsável 

 
RISCOS 
 
Os riscos associados aos procedimentos adicionais de coleta de cultura são baixos, porque 
são técnicas pouco invasivas. O Cotonete estéril é pressionado a ferida por 5 segundos no 
momento da coleta e pode provocar incômodo temporário no local. Pode ocorrer no momento 
da coleta dor local, o mesmo ocasionado durante um procedimento de curativo de ferida 
neoplásica comum. Conforme, necessário será administrado medicações para controle da 
dor. 
Quanto ao risco da coleta de informações do prontuário é resguardada todo sigilo das 
informações pelos pesquisadores. Sendo garantido pelos pesquisadores participantes do 
estudo. 
 
CUSTOS 
Se você concordar em participar da pesquisa, você não terá quaisquer custos ou despesas 
(gastos) pela sua participação nessa pesquisa. Você não pagará por qualquer procedimento, 
material em estudo ou teste exigido como parte desta pesquisa. 
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CONFIDENCIALIDADE 
Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e seus dados 
pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados somente serão 
utilizados de forma anônima (ou seja, sem sua identificação). Apenas os pesquisadores 
autorizados terão acesso aos dados individuais, resultados de exames e testes bem como às 
informações do seu registro médico. Mesmo que estes dados sejam utilizados para propósitos 
de divulgação e/ou publicação científica, sua identidade permanecerá em segredo. 
 
TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 
Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que necessite de 
atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e acompanhamento médico 
independem de sua participação nesta pesquisa. 
 
 

Rubrica do participante ou 
representante legal 

 Rubrica do investigador 
responsável 

 
 
BASES DA PARTICIPAÇÃO 
A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará 
quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito, ou mudança no seu 
tratamento e acompanhamento médico nesta instituição. Você poderá retirar seu 
consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você decidir 
interromper sua participação na pesquisa, a equipe de pesquisadores deve ser comunicada e 
a coleta de amostras para os exames relativos à pesquisa será imediatamente interrompida. 
 
ACESSO AO RESULTADOS DE EXAMES  
Você pode ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta pesquisa. Estes resultados 
serão ficarão disponíveis a equipe de saúde.  Portanto, você poderá receber uma cópia dos 
mesmos.   
 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 
A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe 
explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder 
às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em 
qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive 
para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para 
o(a) Raquel de Souza Soares no telefone (21) 97511-4705 a qualquer horário. Esta pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está formado por 
profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que envolvem seres 
humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos as pessoas que se 
voluntariam à participar destes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como participante de 
pesquisa, você pode entrar em contato com o CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 
203, de segunda a sexta de 9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou 
também pelo e-mail: cep@inca.gov.br. 
Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e outra 
será arquivada com os pesquisadores responsáveis. 
 
 

Rubrica do participante ou 
representante legal 

 Rubrica do investigador 
responsável 
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CONSENTIMENTO 
 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das 
informações contidas no meu registro médico e de exames obtidos durante o atendimento 
nesse hospital. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas 
Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de 
esclarecimentos permanentes.  
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 
acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 
Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o meu 
anonimato.  
Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
 
 
Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pesquisa. 
 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 
   
  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial 
(quando pertinente) 

 Data 

 
 
 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa 
ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que 
obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 
para a participação desta pesquisa. 
 
 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética 
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