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RESUMO 

 

 

O aumento do número de casos de câncer, a descoberta tardia dos diagnósticos são 

problemas reais e cada vez mais nítidos na população mundial. O SUS aponta que houve 

423 mil internações por neoplasias malignas em 2005, 1,6 milhão de consultas ambulatoriais 

em oncologia e mensalmente, são tratados cerca de 128 mil pacientes em quimioterapia e 98 

mil em radioterapia ambulatorial. O diagnóstico tardio leva a um nível de tratamento 

paliativo. Esse cuidado é desenvolvido visando à qualidade de vida e a manutenção da 

dignidade humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida, na morte e no período 

de luto. Entre os pacientes portadores de neoplasias 5 a 10% apresentam o desenvolvimento 

de metástase cutânea, o que vem à formar feridas neoplásicas, o que demanda e expressa a 

extrema importância do enfermeiro como participante ativo dessa forma de cuidado, pois o 

tratamento das mesmas é baseado em controle de sinais e sintomas (dor, odor, exsudato e 

sangramento). O objetivo do estudo é observar de forma não participante as consultas de 

enfermagem e analisar em prontuários de pacientes com câncer avançado em modalidade de 

cuidados paliativos, as variáveis clínicas: sítio primário e estadiamento e característica das 

lesões além das variáveis demográficas. Trata-se de um estudo clínico do tipo observacional, 

transversal, de abordagem quantitativa. Observando o paciente, as características 

apresentadas pelo mesmo e de suas lesões não havendo nenhum tipo de intervenção na 

realização do curativo no Ambulatório de Cuidados Paliativos, do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (Niterói/RJ). A coleta de dados foi realizada no período de maio de 2014 a 

outubro de 2014. Os resultados encontrados foram baseados na caracterização das feridas 

neoplásicas observados que totalizam ao fim da coleta 12 pacientes que seriam 20% dos 

pacientes presentes em tratamento do Cuidado Paliativo, sobressaindo dentre os sintomas 

apresentados a dor e o exsudato presente. As feridas apresentadas pelos mesmos foram 

discutidas de acordo com os resultados encontrados baseados em estudos e literaturas já 

existentes acerca do tema. Contudo conclui-se que de todos os pacientes analisados apenas 6 

(50%) encontram-se ainda vivos, o que reafirma a alta taxa de mortalidade nesses pacientes 

e um tempo de vida em torno de seis meses e que a importância e relevância do cuidado com 

essas lesões é o pilar individual de cada um deles, pois é nítido que uma melhora em 

qualquer um dos sintomas dessas lesões acarreta diretamente uma melhora na qualidade 

desses pacientes.  

 

Palavras chave: Enfermagem, Cuidado Paliativo, Cuidados com Feridas Oncológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The increase in the number of cancer cases, the late discovery of the diagnoses are real 

problems and increasingly distinct in the world population. The Unified Health System 

(SUS) recorded 423,000 admissions for malignant neoplasms in 2005, and 1.6 million 

outpatient visits in oncology, monthly, are treated about 128,000 patients in chemotherapy 

and 98,000 outpatient radiotherapy. Late diagnosis of these patients leads to a level 

palliative treatment. Palliative Care develops patient care aiming at life quality and 

maintenance of the human dignity during the disease, in the terminal stages of life, in death 

and in the mourning period. Among the patients with tumors, 5-10% present the 

development of cutaneous metastasis, that come to form neoplastic wounds, which demands 

and manifests the extreme importance of the nurse as an active participant of this form of 

care, because the treatment of them is based on control signs and symptoms (pain, odor, 

exudate and bleeding). The study objective is to observe in a non-participant way the 

nursing consultations and analyze the records of advanced cancer patients in palliative care 

form, clinical variables: primary spot and its staging and characteristic of the wounds, 

besides the demographic variables. This is a clinical observational study, cross-sectional, of 

quantitative approach. Observing the patient, the characteristics presented by him and by his 

wounds without any intervention in the execution of his curative in the Palliative Care 

Clinic, at Antonio Pedro University Hospital (Niterói / RJ). The data collect was held from 

May 2014 to October 2014. The results were based on the characterization of the observed 

neoplastic wounds, totalizing, at the end of the collect, 12 patients representing 20% of the 

patients in Palliative Care treatment, transcending, among the symptoms, pain and exudate. 

The wounds presented by them were discussed according to the results, based on existents 

studies and literatures about the subject. However it is concluded that, among all of the 

analyzed patients, only 6 (50%) are still alive, which reaffirms the high mortality rate in 

these patients and a life time around six months, and that the importance and relevance in 

the care of these wounds is the personal pillar of each one of them, because it is clear that a 

symptom improvement in any of these wounds leads, directly, to an improvement of the 

quality of these patients. 

 

 

Palavras chave: Nursing, Palliative Care, Mallignant Funganting  
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 A borboleta vive por pouco tempo. 

 Mas nesse pouco tempo, ela transforma muitas vidas...



 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao ser inserida como monitora disciplina da disciplina de Enfermagem Saúde do 

Adulto e do Idoso I (ESAI I), 5º período do curso de Enfermagem e Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense, no ensaio de prática, comprovei o meu interesse pela área 

de oncologia e como acadêmica pude buscar meios que pudessem aprimorar meus 

conhecimentos e favorecer o paciente.  

O presente estudo foi um instrumento motivador para o aprofundamento do 

conhecimento acerca do tema e para a inserção no Grupo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisas em Oncologia (GIEPO) a partir do desenvolvimento de um projeto de pesquisa de 

Iniciação Científica (IC) na Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro (FAPERJ) que visa a partir dos resultados obtidos, garantir uma melhoria 

na qualidade de vida de pacientes através dos cuidados paliativos portadores de feridas 

neoplásicas.  

Quando falamos em enfermagem, logo nos lembramos do verbo cuidar, que está 

presente em todas as teorias de enfermagem. Especialmente, cuidar em oncologia significa 

estar ao lado de pessoas com perda de vitalidade, com dor, depressão, perda de autonomia. 

Com este entendimento o cuidar é: “A verdadeira atenção à saúde da pessoa humana, 

enquanto conceituada como estado de bem-estar físico, psíquico e social, compreende não 

apenas a busca da cura das doenças, mas apoio e a paliação quando a cura já não é possível, 

e, finalmente, o apoio para um fim de vida sem dores e sem sofrimentos desnecessários, 

preservando a dignidade da pessoa humana, derivada de sua condição de ser biológico e 

biográfico”. (BRUM
1
,2005 apud NETTO, 1999) 

                                                
1 BRUM, Ana Karine et al. O enfermeiro como instrumento de ação no cuidar do idoso. Rev Latino Americana 

Enfermagem 2005. p. 1021 
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 O diagnóstico do câncer deve ser relado de forma cautelosa, pois pode trazer 

consequências inesperadas ao paciente a também a seus familiares, pois é visto 

culturalmente interligado a dor, sofrimento, limitação, dependência, mudança de hábitos, 

depressão, medo da morte. Portanto a revelação da confirmação diagnóstica deve estimular 

estratégias de enfrentamento e não desespero ou desestimulação. A trajetória do câncer tem 

merecido atenção de profissionais de saúde de várias áreas disciplinares e a preocupação 

com os aspectos emocionais tem sido uma temática bastante explorada por vários 

referenciais teóricos e metodológicos. (SILVEIRA; ZAGO, 2006). 

 Os pacientes oncológicos quando diagnosticados tardiamente ou em casos 

reincidentes na maioria das vezes não respondem mais aos tipos de tratamentos conhecidos, 

sendo assim qualificados na categoria de cuidados paliativos. Os Cuidados Paliativos 

desenvolvem o cuidado ao paciente visando à qualidade de vida e a manutenção da 

dignidade humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida, na morte e no período 

de luto. (INCA, 2005) 

 As feridas tumorais são formadas pelo processo de oncogênese que causa a 

proliferação celular descontrolada ocorrendo com frequência à quebra de integridade 

cutânea e a infiltração de células malignas nas estruturas da pele, causando a formação de 

feridas tumorais. (INCA, 2009).  

 Entre os pacientes portadores de neoplasias 5 a 10% apresentam o desenvolvimento 

de metástase cutânea, o que vem à formar feridas neoplásicas, estas por vez nos últimos seis 

meses de vida. As feridas neoplásicas estão ligadas à imprudência do paciente e sua demora 

para procurar um auxílio médico e ou o diagnóstico tardio do profissional para dar início ao 

tratamento à doença. (AGUIAR; SILVA, 2012) 

 A enfermagem, enquanto categoria profissional tem se ocupado do tratamento de 

feridas desde a década de 303. E o aumento do conhecimento da enfermagem nesta temática, 

especialmente devido à participação no desenvolvimento de pesquisas, têm contribuído para 

o domínio da mesma neste cuidado humano. É sabido que o tratamento de feridas envolve 

aspectos que vão além da limpeza e aplicação de coberturas na lesão. (PINTO, et al 2009) 

As mesmas apresentam características específicas como: exsudação, prurido ao redor 

(causado pela liberação de histamina devido ao processo inflamatório que ocorre no local), 

odores resultantes da liberação de ácidos graxos (como por exemplo, acido acético), 

podendo haver até mesmo classificação para esses odores que são dadas por níveis que vão 0 

(ausência de odor) a 3 (odor ofensivo e insuportável). (LEITE, 2005) 



14 

 

É de extrema importância compreender que os tratamentos destas feridas não 

apresentam um caráter curativo, mas sim formas de se amenizar as características que as 

mesmas possam vir a apresentar, garantindo ao paciente uma melhor qualidade de vida. É 

necessário avaliar e controlar a dor na medida do possível, pois é um sintoma complexo e 

angustiante.   

O controle do odor é um segmento mais complexo, pois o mesmo pode intervir na 

qualidade de vida, afetando o cuidado geral do cliente. A classificação do grau de odor 

proposta por Ashford et al (1984) descreve os seguintes níveis de odor: grau 0 caracterizado 

pela ausência de odor; grau 1 caracterizado por odor não ofensivo e discreto; grau 2 

caracterizado por odor ofensivo, mas tolerável e finalmente o grau 3 com odor ofensivo e 

insuportável e constitui uma emergência dermatológica.  

A meta do tratamento das feridas tumorais é o controle de sinais e sintomas e não é a 

cicatrização, pois os produtos utilizados no tratamento dessas lesões podem induzir a divisão 

celular e consequente progressão tumoral.  

Silva e Moreira (2011) consideram que diante da necessidade de organização do 

trabalho da enfermagem para as demandas dessa clientela em cuidados paliativos, a 

sistematização da assistência de enfermagem, favorece a identificação das necessidades de 

cuidado manifestadas e/ou referidas pelos clientes e familiares, assim como promove uma 

melhor articulação com toda a equipe multiprofissional em busca da concretização e 

melhorias do cuidado. Para as autoras a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem constitui uma estratégia adequada a uma prática centrada na pessoa e não 

apenas nas tarefas. 

Para o controle do odor o metronidazol é um dos fármacos que podem ser utilizados 

de forma tópica ou sistêmica, em casos avançados, pois o mesmo apresenta funções anti-

inflamatórias e antibióticas, ou seja, possui ação sobre bactérias anaeróbias, atuando no 

ácido desoxirribonucleico, DNA das mesmas. (FIRMINO, 2005) 

Possui grande ação sobre bactérias anaeróbias, incluindo B. fragilis. Por essa razão, é 

uma droga extremamente útil no controle do odor de feridas tumorais, já que a população de 

germes anaeróbios nessas feridas está intimamente relacionada com a gênese do mau odor. 

(INCA, 2009) 

Outros produtos mais comumente utilizados a fim de combater outras características 

já listadas a respeito das feridas são: vaselina, óleo mineral, nitrato de prata, alginato de 

cálcio, sulfadiazina de prata, carvão ativado; destacando o fato de que antes da aplicação de 

qualquer produto é realizada a limpeza do local com soro fisiológico a 0,9%.  
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As feridas tumorais possuem grande impacto para o paciente, pois todo o tratamento 

que as envolve, busca apenas a redução de sinais e sintomas, considerando que a cura dessas 

lesões implica na cura do tumor que originou a lesão e muito frequentemente esses tumores 

estão fora de possibilidade terapêutica.  

Os cuidados na manipulação deste tipo de lesão são de extrema importância, pois 

qualquer medida tomada que ocorra falha em termos de higiene, limpeza incorreta ou 

qualquer coisa similar, pode levar um agravo da lesão.  

Na sistematização da assistência de enfermagem ao paciente com feridas neoplásicas, 

a enfermagem deve considerar como objetivos o controle: da secreção e do odor, do 

sangramento, da dor e do prurido, buscando um curativo confortável, funcional e estético, 

com vistas à melhoria da qualidade de vida, da autoestima e o controle da doença, sendo 

assim, o enfermeiro tem grande responsabilidade frente às demandas dessa clientela. 

 As feridas neoplásicas em pacientes na modalidade do cuidado paliativo constituem 

o objeto deste estudo. O objetivo geral é observar de forma não participante as consultas de 

enfermagem e analisar em prontuários de pacientes com câncer avançado em modalidade de 

cuidados paliativos, as variáveis clínicas: sítio primário e estadiamento e característica das 

lesões além das variáveis demográficas. Foram objetivos específicos: descrever nos 

registros hospitalares de pacientes com feridas neoplásicas nestas modalidades as variáveis 

sócio-demográficas e clínicas e discutir os achados à luz das literaturas atuais.  

 A hipótese é de que haja correlação entre variáveis demográficas e o estadiamento 

de lesões tegumentares oriundas do tratamento e/ou curso clínico de neoplasias, impactando 

do cuidado de enfermagem e na resposta ao tratamento, a partir disto o estudo pretende 

contribuir para a qualidade de vida da pessoa com câncer avançado e de seus familiares, 

considerando a relevância do trabalho da enfermagem. Levando em conta o convívio social 

desses pacientes e a qualidade de vida considerando problemas como odor e exsudação 

oriundos das feridas neoplásicas e que podem ser minimizados com processos e produtos 

adequados para o seu tratamento.  

O investimento na realização de estudos que buscam evidências científicas por meio 

de revisão de literatura, em temas específicos sobre feridas neoplásicas, ainda é incipiente. 

Sendo, portanto, necessário o desenvolvimento de novas investigações sobre os diversos 

aspectos que envolvem o cuidado com o paciente portador de ferida neoplásica para que as 

intervenções e as estratégias utilizadas na prática clínica assistencial do enfermeiro sejam 

cientificamente mais efetivas. (AGRA et al, 2012) 
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 O estudo servirá de subsídio para futuras pesquisas no âmbito acadêmico e para 

ampliação e desenvolvimento do GIEPO a fim de aprimorar e auxiliar em novos estudos 

além de ser extremamente relevante ao próprio HUAP levando em consideração as suas 

peculiaridades de hospital escola e de imensa contribuição no que diz respeito à assistência e 

desenvolvimento do cuidado com esses pacientes, buscando aprimorar e desenvolver 

também o conhecimento dos profissionais locais visando a melhora do atendimento e da 

assistência prestadas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...no pouco tempo de vida ela poliniza plantas, embeleza a natureza e deixa as pessoas mais 

felizes...



 

 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 2.1 ONCOLOGIA 

 

 O câncer pode ser entendido como uma divisão desordenada de determinadas 

células que sofreram uma alteração no seu código genético. Ocorre uma ruptura dos 

mecanismos reguladores dessa multiplicação celular onde a célula passa a crescer se dividir 

desordenadamente. Podendo resultar em várias “células filhas” originarias dessa divisão e 

crescimento que são insensíveis aos mecanismos reguladores do corpo humano levando a 

formação de um tumor ou neoplasia, podendo ser benigno ou maligno. Os tumores podem 

ser classificados em benignos ou malignos e partir desta classificação é possível se 

estabelecer diferentes nomenclaturas, que são baseadas na sua histopatologia e na sua 

histogênese, para que sejam melhores definidos e especificados.  O processo de 

carcinogênese refere-se ao desenvolvimento de tumores malignos, estudados com base nos 

fatores e mecanismos a ela relacionados. (INCA, 2006) 

A primeira dificuldade para se tratar o câncer é entender o câncer e aceitar o mesmo 

como uma doença que assim como as outras pode ser tratada e que se diagnosticada em seu 

período inicial, as chances de cura são muito maiores.  

Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2008 p. 6): 

 

 

A população brasileira vem envelhecendo ao longo dos anos, e o índice de 

crescimento de câncer no país é diretamente proporcional a este aumento da faixa 

etária de vida da população, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 423 mil 

internações por neoplasias malignas em 2005, além de 1,6 milhão de consultas 

ambulatoriais em oncologia, mensalmente, são tratados cerca de 128 mil pacientes 

em quimioterapia e 98 mil em radioterapia ambulatorial.  
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Uma estimativa atual do INCA (2014), o crescimento de câncer em países em 

desenvolvimento como o Brasil irá continuar aumentando e também sofrerá um crescimento 

ainda maior em países desenvolvidos, pois suas medidas de prevenção não foram aplicadas 

de forma ampla e eficaz. Ocorrendo de forma mais frequente nesses países desenvolvidos 

câncer de próstata, pulmão e cólon e reto em homens; mama, colón e reto e pulmão em 

mulheres. Já nos países em desenvolvimento os mais frequentemente encontrados seriam em 

homens pulmão, estômago e fígado e em mulheres mama, colo do útero e pulmão.  

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) registra que o câncer constitui-

se na segunda causa de morte por doença no Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

registrou 423 mil internações por neoplasias malignas em 2005, além de 1,6 milhão de 

consultas ambulatoriais em oncologia. Mensalmente, são tratados cerca de 128 mil pacientes 

em quimioterapia e 98 mil em radioterapia ambulatorial. 

Estima-se que em 2030 o número de casos novos anuais seja da ordem de 27 

milhões em todo o mundo e 17 milhões de novas mortes pela doença. Onde os países em 

desenvolvimento serão os mais afetados, incluindo o Brasil. (INCA, 2014) 

 

 

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

atenção que a área de serviços assistenciais, pois o crescente aumento do número 

de casos novos fará com que não haja recursos suficientes para dar conta das 

necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. (INCA, 2014 p. 26)  

 

 

As causas dessa doença podem ser externas, como relacionadas ao ambiente, 

hábitos de vida e alimentares, sociais e econômicos ou internos que geralmente são 

relacionados à fatores genéticos. De todos os casos, 80% a 90% dos cânceres estão 

associados a fatores ambientais. Alguns deles são bem conhecidos: o cigarro pode causar 

câncer de pulmão, a exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele, e alguns vírus 

podem causar leucemia. Outros estão em estudo, como alguns componentes dos alimentos 

que ingerimos, e muitos são ainda completamente desconhecidos (INCA 2006). (dado 

recente)  

 

 
O diagnóstico de câncer pode trazer conseqüências imprevisíveis ao indivíduo e 

seus familiares. Na cultura ocidental o câncer está associado à dor, sofrimento, 

limitações físicas, dependência e medo da morte, ou seja, ruptura dos planos de 

vida. Por outro lado, a revelação do diagnóstico ao paciente permite que ele e sua 

família possam acionar as suas estratégias de enfrentamento para lidar, da melhor 

forma possível, com os efeitos causados pela doença e seu tratamento (SONOBE 

et al, 2011 p. 343) 
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O Ministério da Saúde, através da Portaria n. 2.048 de 3 de setembro de 2009, 

instituiu no Sistema Único de Saúde (SUS) a Política Nacional de Atenção Oncológica 

(Pnao), definindo as ações de prevenção e controle do câncer e de assistência aos doentes de 

câncer. Ações que vão de prevenção, como educação em saúde, ou seja, orientação para não 

utilização de tabaco e álcool, melhora da qualidade de vida, uso de protetor solar em caso de 

exposição ao Sol, adesão a vacinação contra o Papilomavírus humano (HPV), dentre outras 

medidas relacionadas que possam evitar o desenvolvimento do mesmo; até como ações a 

longo prazo no caso de tratamentos em alta complexidade.  

O tratamento do câncer pode ser muito doloroso e difícil para o paciente, pois cada 

ser humano apresenta suas particularidades e, portanto apresentam formas diferenciadas para 

lhe dar com os problemas, enfrentamentos, dores, dificuldades e outras situações que é 

possível se depararem ao longo de um tratamento oncológico. Sendo assim, é de extrema 

importância, o amparo/apoio da família e de amigos, pois é possível obter a cura, mas é 

necessário saber compreender que é possível carregar para toda uma vida consequências 

dessa árdua batalha. 

 

 
O número de sobreviventes de câncer nos Estados Unidos da América (EUA) 

triplicou, sendo quase 10 milhões nos últimos 30 anos, devido aos avanços nas 

descobertas para detecção precoce e novas tecnologias para o tratamento. Assim, o 

paciente com diagnóstico de câncer tem 64% de chance de sobrevida por cinco 

anos, comparada com a taxa de 50% de três décadas atrás. (MUNIZ et al, 2009 p. 
26) 

 

 

Esses dados comprovam que é possível sobreviver, e sobreviver para cada um vai 

ser entendido, colocado e definido de uma forma diferente. Mas é preciso conceituar essa 

visão, pois é uma carga de esperança a partir do curso da doença e da necessidade de se 

manter vivo dependendo do quadro estabelecido; trata-se de uma jornada que precisa ser 

traçada desde o descobrimento e confirmação do diagnostico da doença até mesmo após a 

obtenção da sua cura.  

Os tumores malignos apresentam um curso similar entre eles dado de inicio pelo 

crescimento e invasão local, seguido pela invasão de órgãos vizinhos (metástase), podendo 

ocorrer disseminação regional e sistêmica; por isso sendo necessário conhecer o 

estadiamento do tumor que variam a partir do T (extensão do tumor primário) de I a IV 

determinando a extensão local do T, sendo fundamental para elaboração de metas e planos 

de cuidado para os pacientes. 
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Nesse contexto oncológico, o enfermeiro é o profissional responsável pelas ações 

de prevenção e controle, deve ser capaz de prestar assistência nas avaliações diagnosticas 

tratamento, reabilitação e também as necessidades dos familiares. Além de desenvolver 

estratégias educativas de promoção a saúde de forma integrada com outros profissionais. 

(SILVEIRA; ZAGO, 2006) 

O enfermeiro é o membro da equipe que permanece mais tempo ao lado do doente, 

sendo ele essencial para elaboração de assistências que minimizem a dor, o desamparo e 

principalmente que possa ser possível estabelecer uma relação de segurança, conforto e 

confiança com o paciente, facilitando a sua trajetória ao longo do tratamento e até mesmo o 

encorajando para que tenha qualidade de vida pelo tempo que lhe resta.  

Doenças crônicas como o câncer, podem levar o indivíduo a um quadro onde mais 

nada pode ser realizada em matéria de tratamento para redução de tumores, possibilidades de 

cura ou qualquer outra opção para o tratamento. Esses pacientes, portanto são tratados a 

partir dos meios conhecidos atualmente como cuidados paliativos.  

 

2.2 CUIDADO PALIATIVO 

 

Qualidade de vida pode ser entendida como um juízo subjetivo do onde se alcançou 

a satisfação ou um sentimento de bem-estar pessoal associado a determinados indicadores, 

como: objetivos, biomédicos, psicológicos, comportamentais e sociais, que vai muito além 

do conceito saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que é apenas um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades.  

Atualmente a doença crônica progressiva e incurável é uma da principais causas de 

sofrimento, incapacidade e morte, como é o caso do câncer, AIDS, as doenças cardíacas, 

aquelas que afetem sistema nervoso, fígado ou rins. Tais patologias limitam o tempo de vida 

do individuo o que bate de frente com o fato de todos os profissionais da área médica serem 

“criados” para salvar vidas, sendo entendido então a morte como um fracasso. Então como 

lhe dar com um paciente fora da possibilidade de cura? Diante deste cenário podemos nos 

enquadrar na visão do cuidado paliativo.  

Segundo INCA (2008 p. 16) e descrito pela Organização Mundial de Saúde (OMS):  

 

Trata-se de uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus 

familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio 
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da prevenção e do alivio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e 

tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 

 

 

 

A partir desta definição fica claro que tal cuidado se encaixa em qualquer doença 

crônica que leve o doente a este nível de tratamento, porém o mesmo é mais evidenciado no 

caso de doenças oncológicas e foi neste tipo de doença que se iniciou a origem de tal forma 

de tratamento, devido a seus níveis de gravidade e muitas vezes impossibilidades de cura. 

Trata-se de uma modalidade multidisciplinas e interdisciplinar, com equipes especializadas, 

composta geralmente por: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 

nutricionistas.  

Os princípios do Cuidado Paliativo são (MATSUMOTO, 2009):  Promover o alívio 

da dor e de outros sintomas estressantes, reafirmar a vida e vê a morte como um processo 

natural, não pretender antecipar e nem postergar a morte, integrar aspectos psicossociais e 

espirituais ao cuidado, oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão 

ativamente quanto possível, até a sua morte, oferecer um sistema de suporte que auxilie a 

família e entes queridos a sentirem-se amparados durante todo o processo da doença, e ser 

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

como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para 

melhor compreensão e manejo dos sintomas. 

 

 
O Cuidado Paliativo não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. Não se 

fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. Indica-se o 

cuidado desde o diagnóstico, expandindo nosso campo de atuação. Não falaremos 

também em impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento 

modificador da doença, desta forma afastando a ideia de “não ter mais nada a 

fazer”. (Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 2012 p. 26) 

 

 

 

São conceitos extremamente discutidos e questionados por algumas pessoas, pois 

podem ser entendidos como favorecimento a morte, ou até mesmo antiético quanto ao 

cuidado do doente. Questionamentos podem ser feitos quanto ao fornecimento concreto ou 

não ao doente que o mesmo possui um tempo de vida, fato que este que poderia abalar o 

mesmo psicologicamente e em muitos agravar o quadro e assim favorecer mais rapidamente 

a morte, por outro lado por quanto vale a pena prolongar uma vida se a mesma se encontra 

em sofrimento? Cicely Saunders nos coloca que “o sofrimento somente é intolerável quando 

ninguém cuida”, sendo assim colocado mais uma vez de forma expressiva a necessidade do 
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cuidado até mesmo para aquele que sofre, pois se trata de um ser humano que necessita ser 

tratado com dignidade, qualidade, assistência e atenção.  

 Segundo FABBRO (1999),  só se pode falar em exercício de autonomia quando há 

compartilhamento de conhecimento e informação da equipe de saúde para o paciente, 

oferecendo dados importantes, em linguagem acessível, para que qualquer decisão possa ser 

tomada, garantindo-se a competência de todos os membros envolvidos na situação.  

A autonomia pode ser sim fornecida ao cliente, permitindo ao mesmo uma relação 

de igualdade quanto a sua trajetória de vida e a equipe que realiza o tratamento em questão, 

podendo até favorecer o seu entendimento, ou seja, estabelecendo no mesmo um processo de 

aceitação e não de desespero ou depressão diante da situação. 

 

 

Enfatiza-se dessa forma que Cuidado Paliativo nada tem a ver com eutanásia, 

como muitos ainda querem entender. Essa relação ainda causa decisões 

equivocadas quanto a realização de intervenções desnecessárias e enorme 

dificuldade em prognosticar paciente portador de doença progressiva e incurável e 

definir a linha tênue e delicada do fazer e do não fazer. (ANCP, 2009 p. 16) 

 

 
 

Segundo SEGRE e COHEN (1995), a bioética é o ramo da ética que enfoca 

questões relativas à vida e à morte, propondo discussões sobre alguns temas, entre os quais: 

prolongamento da vida, morrer com dignidade, eutanásia e suicídio assistido. Sendo assim, 

não é antiético fornecer ao doente qualidade de vida durante o seu processo do morrer é 

justamente o contrário, o foco do cuidado é para que a vida seja vivida em sua total 

plenitude até o fim. 

Um estudo elaborado pelo International Observatory on End of Life Care (IOELC) 

da Universidade de Lancaster realizado no ao de 2006 realizado em 234 países mostra que 

apenas 35 deles apresentam serviços em Cuidado Paliativo e uma política estruturada para 

tal, ou seja, os demais se encontram ainda em um processo de esforço político para 

implantação de políticas favoráveis. Do ponto de vista do Brasil o IOELC observou apenas 

14 serviços com tal modalidade e nenhuma iniciativa inicial.  

Os cuidados paliativos são baseados em princípios para melhorar a qualidade de 

vida do paciente. São eles: alívio da dor e sintomas, afirmar a vida e apresentar a morte 

como um processo natural da mesma, não acelerar nem adiar a morte (pois a mesma é um 

processo gradativo), fornecer apoio psicológico, e auxiliar os cuidadores destes clientes 
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durante a doença e também prepará-los para o luto; podendo ser indicado a qualquer 

momento durante o tratamento da doença.  

Dentro desta forma de tratamento valem destacar que é preciso avaliar o nível de 

funcionalidade do indivíduo a fim de poder determinar de forma precisa o nível de evolução 

da doença, Zubrod e Karnofsky, propõe uma escala de avaliação funcional, descrita abaixo 

na Tabela 1.  

 

 

Níveis Critérios 

ZUBROD KARNOFSKY  

0 100-90% 
Paciente assintomático ou com 

sintomas mínimos 

1 89-70% 

Paciente sintomático, mas com 

capacidade para o atendimento 

ambulatorial 

2 69-50% 
Paciente permanece no leito menos 

da metade do dia 

3 49-30% 
Paciente permanece no leito mais 

da metade do dia 

4 29-10% 
Paciente acamado, necessitando de 

cuidados constantes 

 

 

Permitindo assim a determinação de seus níveis de deambulação, estado de avanço 

da doença, sintomas apresentados pelo mesmo, pois são clientes que dependendo do tipo de 

tumor e avanço do mesmo podem apresentar quadros de dor, dispneia, náusea e vômitos, 

obstipação e diarreia, fadiga, sudorese, prurido, delírio, ansiedade e depressão, 

caquexia/anorexia. São pacientes que apresentam a partir de uma relevante dificuldade de 

deambulação uma grande predisposição para lesões cutâneas, e tais lesões necessitam de 

cuidados especiais, pois se trata de um paciente normal e sim de um paciente em estado 

terminal.  

 

Essas pessoas são atendidas em seus domicílios, recebendo toda a assistência 

necessária visando à melhor qualidade de vida. A internação domiciliar 

proporciona benefícios para o paciente, sua família e para o sistema de saúde. Para 

o doente, a internação domiciliar é importante, pois permanece dentro de um 

ambiente conhecido, mantendo sua intimidade, podendo realizar certas tarefas 

domésticas e continuar com seus hábitos e alguns lazeres. A família, por sua vez, 

desfruta maior satisfação, por participar ativamente no cuidado de seu ente 

querido. (SALES; ALENCASTRE, 2003 p. 567) 

Tabela 1  
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Para a saúde pública no que se diz do tratamento de um doente neste contexto 

sendo feito de maneira domiciliar e de extrema satisfação, pois reduz a necessidade de 

internação por longos períodos e de alto custo, pois se trata de cuidados relacionados a alta 

complexidade, exigindo tanto uma demanda de equipe quanto de custo com materiais.  

O enfermeiro possui um papel extremamente importante desde a avaliação sobre o 

grau de dependência do individuo em questão, até as orientações necessárias ao cuidador, 

porque é necessário orientar, ensinar ao mesmo toda assistência que será necessária para 

cuidar do outro, sem esquecer-se de na medida do possível fazê-lo compreender suas 

limitações e sempre que possível estimular a sua independência para efetuar suas 

necessidades básicas. Oferecer ao paciente um cuidado ativo, positivo, planejado e 

direcionado à suas necessidades, permitindo uma vivência tranquila do seu estado de morte e 

morrer, sem angústias, medos ou negação deste processo e da realidade vivida. 

O Ministério da Saúde, através da portaria n. 19, de 3 de janeiro de 2002, instituiu, 

na âmbito do SUS, o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. O art. 

1, item b, daquele documento, estabelece como obrigação "estimular a organização de 

serviços de saúde multidisciplinar para a assistência a pacientes com dor e que necessitam de 

cuidados paliativos" 

É necessário dentro de este contexto estabelecer uma relação humanista/de ajuda 

aliado a técnica profissional que possa permitir a aproximação do doente com a equipe 

atuante e também do seu cuidador, para que seja possível estabelecer um contexto que 

favoreça independente de qualquer situação o fator mais importante a qualidade de vida.  

 

2.3 FERIDAS NEOPLÁSICAS  

 

As feridas tumorais são formadas pela infiltração das células malignas do tumor nas 

estruturas da pele. Ocorre quebra da integridade do tegumento, levando à formação de uma 

ferida evolutivamente exofítica. Isso se dá em decorrência da proliferação celular 

descontrolada, que é provocada pelo processo de oncogênese. (INCA, 2009) 

A Cochrane Review por ADDELEY & SMITH (2007) sugere uma taxa de 

incidência de 5-10% de feridas malignas, mas tal dado é considerado incerto, pois feridas 

malignas não são classificadas como tal devido a um código de diagnóstico independente e 

dado que a incidência maligna das feridas não está listada nos registros de câncer 

internacionais. As feridas são mais prevalentes em pacientes com mais de 60 anos de idade 
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que desenvolveram câncer em estágio avançado. A ocorrência de feridas neoplásicas está 

diretamente associada com um prognóstico pobre (uma sobrevivência estimada em torno de 

6 meses). 

 

 
Um estudo de revisão mostrou que de 77 casos de metástases tumorais cutâneas 

em um período de 10 anos (1993-2003), descobriu que 29% dos pacientes morreu 

dentro do primeiro mês após ter sido diagnosticado com lesões cutâneas, 66% 

morrem nos primeiros seis meses e 75% dentro do primeiro ano. (NILSEN, 2011 

apud SAEED et al 2004 p. 1)2 

 

 

Tais feridas são classificadas quanto a sua localização e topografia, origem 

(primaria ou metastática), aparência e também estadiamento. O tratamento das mesmas pode 

ser realizado por radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e laser; mas a terapia tópica 

especifica é a que traz melhores resultados. A avaliação para o tipo de tratamento deve levar 

em conta a causa, o estagio da doença, avaliação nutricional e local da mesma.  

As feridas neoplásicas podem ser classificadas em quatro classes, nodulares e 

endurecidas, vegetantes, úlceras malignas, e outros (zosteriforme e misto). Na visão do 

cuidado paliativo tais feridas são consideradas 'nonhealable' wounds, onde as metas de 

atendimento giram em torno de um cuidado afim de reduzir a dor e seus demais sintomas, 

visando a melhora da qualidade de vida do paciente. (MAIDA et al, 2009) 

As classificações podem variar, mas seguindo o mesmo padrão. No Brasil, o INCA 

classifica as feridas neoplásicas em três tipos (INCA 2009): a primeira feridas malignas 

ulcerativas, a segunda feridas fungosas malignas (vegetante) e a terceira feridas fungosas 

malignas e ulceradas.  

Outra classificação a ser abordada são os estadiamentos dessas feridas, que podem 

ser de estadiamento I (pele íntegra, tecido avermelhado, nódulo visível), estadiamento IN 

(ferida fechada ou aberta superficialmente, com presença de exsudato ou com tecido 

avermelhado, podendo ser seco ou úmido com possível presença de dor ou prurido), 

estadiamento II (ferida aberta envolvendo derme e epiderme, com ulcerações superficiais, 

com pouco ou sem exsudato, podendo apresentar dor ou odor), estadiamento III (ferida 

envolvendo tecido subcutâneo, apresentando profundidade regular, com saliência e 

                                                
2
 NIELSEN, Betina Lund. Malignant wounds in patients with advanced stage cancer. A randomized controlled 

intervention study – quantitative and qualitative findings. The dissertation will be defended on Thursday 

October 27, 2011 at 15.00in the Hannover Auditorium, Panum Instituttet. pag, 1.  
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formação irregular, ulcerada ou vegetativa, podendo apresentar tecido necrótico, odor, 

exsudato, lesões ao redor visíveis a ruptura) e estadiamento IV (invasão de estruturas 

anatômicas, ou seja, expressiva profundidade, presença de exsudato, odor, dor e  outras 

características), conforme se apresentam nas figuras abaixo. (INCA, 2009) 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estadiamento IN  

Fonte: INCA, 2009 

Figura 1: Estadiamento I  

Fonte: INCA, 2009 
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Figura 3: Estadiamento II  

 

Fonte: INCA, 2009 

Figura 4: Estadiamento III 

Fonte: INCA, 2009 

Figura 5: Estadiamento IV  

Fonte: INCA, 2009 
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As feridas tumorais possuem grande impacto para o paciente, pois todo o 

tratamento que as envolve, busca apenas a redução de sinais e sintomas, considerando que a 

cura dessas lesões implica na cura do tumor que originou a lesão e muito frequentemente 

esses tumores estão fora de possibilidade terapêutica.  

Dados relatam que entre as características encontradas as principais seriam: 

sintomas livres (32,3%), dor (30,2%) crescimento da massa, ou seja, do tumor externamente 

(17,7%), alteração estética (16,7%), exsudato (14,6%), odor (10,4%), prurido (5,2%), 

sangramento (4,2%) e crosta (2,1%).  (MAIDA, 2009) 

A meta do tratamento das feridas tumorais é o controle de sinais e sintomas e não é 

a cicatrização, pois os produtos utilizados no tratamento dessas lesões podem induzir a 

divisão celular e consequente progressão tumoral. A colonização bacteriana nessas lesões 

pode levar a um dos sintomas mais constrangedores ao paciente, o odor fétido.  

O odor para além de transmitir mau cheiro para o próprio e para as pessoas com 

quem se relaciona pode ainda provocar náuseas, o que poderá desencadear o agravamento 

progressivo do seu estado nutricional. O odor desagradável das feridas leva a angústia no 

avanço da doença e podendo agravar a sensação de desamparo, humilhação e isolamento 

social. (PONTE et al, 2012) 

O tratamento de escolha para a melhora deste sintoma deve levar em conta aspectos 

físicos do cliente e da lesão, para que seja possível lhe garantir uma melhora na sua 

qualidade de vida. Os aspectos da lesão são avaliados a partir da classificação que se encaixa 

o odor existente.  

O objetivo e alcançar o controle da secreção e do odor, sangramento, dor e prurido, 

e a meta é o curativo confortável, funcional e estético. O controle do odor e da secreção 

requer limpeza criteriosa e cuidadosa, com o uso de soluções antissépticas. (AGUIAR; 

SILVA, 2012) 

Segundo INCA (2009 p. 14): 

 
O odor é classificado em: Grau I (O odor fétido e sentido apenas ao se abrir o 

curativo), Grau II (O odor fétido e sentido ao se aproximar do paciente, sem abrir o 

curativo) e Grau III (O odor fétido e sentido no ambiente, sem abrir o curativo, e 

caracteristicamente forte e/ou nauseante) 

 

 

 

O odor é citado na literatura como o sintoma mais castigante destas feridas, em 

decorrência da sensação de enojamento e isolamento social que imputa ao paciente. Para 
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controlar este sintoma, foi proposto o uso sistêmico de Metronidazol, a partir do estudo 

clínico randomizado, duplo-cego, de ASHFORD, et al (1984). (FIRMINO, 2005) 

 
 

O metronidazol pode ser um dos fármacos de escolha para a realização no 

tratamento frente à redução de odores, pois apresenta uma ação antimicrobiana, 

exercendo atividades antibacteriana, antiparasitária e anti-helmíntica. Atua 

atravéns da captação e ativação intracelular, onde dentro da célula, realiza suas 

propriedades citotóxicas interagindo com o DNA, levando a perda da sua estrutura 

helicoidal, rompimento de cadeia e conseqüente inibição da síntese de ácidos 

nucléicos acarretando a morte celular. (FIRMINO; SOBREIRO, 2005 p. 347-359).  

 

 

Seu principal objetivo é controlar o odor, reduzindo a sua intensidade ou até 

eliminá-lo de forma temporária, visto que a experiência clínica demonstra que, após a 

suspensão, os sinais do odor reaparecem ou até mesmo se intensificam, dependendo das 

características do tumor (localização, tamanho, tipo) e de acordo com características físicas, 

fisiológicas e psicológicas do próprio paciente. 

Pesquisas a cerca do tema mostram que o uso do medicamento frente a alcançar o 

seu objetivo principal no tratamento das lesões pode ser variado, pois o mesmo pode ser 

aprimorado ao uso a partir das suas formas de apresentação, ou seja, para um uso tópico do 

mesmo, não se faz necessário o uso restrito apenas ao gel do metronidazol, mas também o 

uso do comprimido macerado do mesmo.  

O uso de qualquer cobertura seja em uma ferida de origem tumoral ou em qualquer 

outra variação, deve ser avaliado de forma coerente e eficaz pelo enfermeiro, pois tal decisão 

pode ter influência extrema na melhora da qualidade de vida do paciente ou caso contrario. 

Assim vale ressaltar a importância do trabalho do enfermeiro frente a elaboração da 

sistematização da assistência para que seja feita uma correta organização da elaboração do 

cuidado.  

A avaliação inicial do paciente é um desafio atualmente e um cuidado de 

competência exclusiva do enfermeiro. A avaliação da ferida neoplásica deve ser detalhada e 

holística a fim de identificar as características reais e específicas para determinar os 

cuidados que possam existir, para isso é essencial que o profissional tenha habilidade, 

conhecimento e um relacionamento pessoal de empatia e confiança do paciente. (WILSON, 

2005) 

A dor apresenta um controle também essencial do que se diz respeito a qualidade de 

vida do paciente e é tratado e especificado de forma individual, neste caso muitas vezes pode 

estar vinculada não apenas a ferida neoplásica existente mas também ao avanço do tumor, 
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sendo assim é possível realizar-se classificações dessa dor e principalmente defini-la como 

crônica ou aguda para melhor estabelecer a assistência e o tratamento.  

 

A dor foi o sintoma mais comum de pacientes com uma ferida maligna no 

momento do encaminhamento. Havia uma grande variedade de tipos de dor, 

incluindo inflamatório, neuropática, e tipos mistos. A dor pode ser persistente, ou 

encontrar critérios para seu avanço, incluindo: incidência de dor, enfraquecimento 

de dor  espontânea. (MAIDA, 2009  p. 210) 

 

 

O fator de crescimento produzido por essas células tumorais, leva não apenas ao 

crescimento do tumor, mas também a um aumento de sua rede neovascular, gerando uma 

pressão maior no tecido lesionado, gerando um desequilíbrio fisiológico levando ao 

processo de sangramento nessas feridas. Onde os grandes processos hemorrágicos 

apresentados são ocasionados devido a rupturas dos vasos situados no local do tumor.  

Medidas para prevenção de sangramento podem ser realizadas durante o processo 

de realização do curativo, como a umidificação do mesmo com soro fisiológico a 0,9% antes 

de ser feita a retirada do curativo já existente. E ao ser realizado um novo, pode-se fazer o 

uso de uma gaze impregnada com vaselina gel ou óleo mineral, visando reduzir o potencial 

de sangramento do mesmo. (GOMES; CAMARGO, 2004) 

 

 

O crescente aumento do exsudato observado nas lesões tumorais malignas de pele 

são atribuídos a vários fatores: primeiro, o tumor é hiper-permeável ao 

fibrinogênio e plasma; segundo, muitos tumores secretam um fator de 

permeabilidade vascular; e terceiro, o grande número de anaeróbios que ficam 
confinados na superfície da lesão, quando infectadas, resulta em larga quantidade 

de exsudato fibroso. (GOMES; CAMARGO, 2004 p. 2013) 

 

 

 Um alto nível de exsudato na ferida tumoral pode levar a mesma a um processo de 

maceração e uma perda maior da integridade da pele, levando ao avanço e aumento dessa 

ferida. Sendo assim o exsudato é um sintoma que deve ser reduzido, buscando evitar um 

avanço da mesma e garantindo ao paciente um maior conforto e qualidade estética evitando 

até mesmo um possível surgimento de uma fístula no futuro. (DRAPER, 2005) 

 Alguns produtos podem ser indicados para a redução desse processo exsudativo, 

como por exemplo, aplicação de hidrogel, hidrocolóide, alginatos, todos a partir de uma 

aplicação e realização de um curativo úmido, que confira conforto e redução de riscos de 
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sangramento e hemorragias durante a realização da troca do curativo e reduzindo os índices 

de dor e incomodo do paciente. (DRAPER, 2005) 

Os cuidados com essas feridas não se tratam apenas da cobertura utilizada para se 

obter a melhora, mas sim uma série de condutas que visem o controle e estadiamento dessas 

lesões, como uma melhora da alimentação, com um controle nutricional e ressaltar a 

importância da troca desses curativos longe dos horários das refeições, a fim de se evitar 

episódios de náuseas e/ou vômitos causados pelo odor; ações de higiene e precauções com o 

local lesionado dentre outras. 

Na sistematização da assistência de enfermagem ao paciente com feridas tumorais, 

a enfermagem deve considerar como objetivos o controle: da secreção e do odor, do 

sangramento, da dor e do prurido, buscando um curativo confortável, funcional e estético, 

com vistas à melhoria da qualidade de vida, da autoestima e o controle da doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ela é um exemplo de que a vida não se mede só em tempo...



 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODO 

 

 3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo clínico do tipo observacional, transversal, de abordagem 

quantitativa. Observando o paciente, as características apresentadas pelo mesmo e de suas 

lesões, não realizando qualquer tipo de intervenção que possa afetar o cuidado, o 

procedimento do curativo que foi realizado ou alterar dados do estudo.  

 

 

Os estudos transversais descrevem uma situação ou fenômeno em um momento 

não definido, apenas representado pela presença de uma doença ou transtorno, 

como, por exemplo, um estudo das alterações na cicatrização cutânea em pessoas 

portadoras de doenças crônicas. (HOCHMAN et al, 2007 p. 3) 

 

 

Seguindo tal definição a pesquisa buscou investigar efeitos e causas permanentes de 

características apresentadas por essas feridas neoplásicas dos pacientes contidos na amostra 

de estudo, esperando se alcançar uma caracterização e descrição de sinais e sintomas 

causados e ou apresentados pelos mesmos em decorrências das feridas.    

 

 3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido com base em dados coletados durante a observação não 

participante das consultas de enfermagem, no Ambulatório de Cuidados Paliativos e na 

Oncologia Clínica, do Hospital Universitário Antônio Pedro e posteriormente nos 

prontuários dos respectivos participantes.  

Os números de pacientes que se encontram na Unidade em tratamento na 

modalidade de cuidados paliativos giram de torno de 60, na oncologia clínica sendo 
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realizado diariamente em torno de 20 sessões de quimioterapia. O setor trabalha com 3 

médicos oncologistas e 2 médicos no paliativo, contando em todo o seu atendimento com 

enfermeiros atuantes também em ambas as modalidades, nutricionistas, assistentes sociais e 

um serviço psicológico voluntário.  

Os curativos são avaliados por uma enfermeira responsável, afim de no primeiro 

atendimento realizar a avaliação inicial dessa ferida neoplásica, definir o melhor meio de 

tratamento para controle de seus sintomas e estabelecimento de vínculo para posteriores 

avaliações e até mesmo acompanhamento em Unidades Básicas de Saúde próximas ao local 

de moradia do paciente.  

 

 3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados no período de maior de 2014 a outubro de 2014 durante o 

acompanhamento integral da consulta de enfermagem, sendo ela a primeira ou de retorno do 

paciente e a realização do curativo da ferida neoplásica apresentada pelo mesmo.  

Obtendo a extração de dados referentes às características da lesão seguindo os 

componentes apresentados no questionário utilizado (APÊNDICE I), sítio primário do tumor 

que originou o processo da lesão, tamanho da ferida, estadiamento, presença ou não de odor 

e diferenciação do mesmo, exsudato, sangramento, produtos utilizados na realização do 

curativo. Também foram coletados nos prontuários os dados demográficos como: sexo, 

idade, estado civil, grau de escolaridade, profissão e renda dos mesmos. Porém para base de 

análise foi levado em conta à discriminação de gênero e faixa etária.  

 

 3.4 AMOSTRA 

 

A amostra de conveniência foi composta por todos os pacientes atendidos no 

ambulatório, que atenderam aos critérios de inclusão que foram: apresentar tumor sólido 

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

de ferida tumoral na primeira consulta de enfermagem no ambulatório de cuidados paliativos 

e/ou oncologia clinica. Por outro lado os critérios de exclusão utilizados foram: pacientes 

com lesões oriundas de tratamento radioterápico (radiodermite). O anonimato dos sujeitos 

participantes foi garantido durante a realização de toda a pesquisa e análise.  

O resultado obtido foi baseado e discutido a partir de uma sequência descritiva, 

apresentada em gráficos de comparação, relação e tabelas afim de quantificar e demonstrar 
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de forma simples e evidente os dados mais importantes e relevantes encontrados ao final da 

pesquisa visando compor uma discussão e  análise de correspondência múltipla para 

verificar a existência de associação entre as variáveis.  

 

 3.5 ASPECTOS ÉTICOS  

  

A pesquisa foi aprovada de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense apresentando o n° 183. 757, 

conforme apresenta o (ANEXO I). 

 A participação dos pacientes envolvidos foi formalizada mediante a leitura, 

entendimento da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

(APÊNDICE II), formalizando o aceite de participante integral da mesma.  

 A pesquisa atendeu à Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), que aponta as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

   

 3.6 ANÁLISE 

 

A análise dos dados do estudo levou em conta os dados mais relevantes 

apresentados pela demanda de participantes obtidas. Sendo assim, houve a apresentação de 

resultados baseados em gêneros, discriminação de faixa etária, a fim de discutir as mais 

evidentes.  

No que diz respeito às feridas neoplásicas analisadas, levou-se em conta ao sítio 

primário do tumor apresentado, a classificação do tumor, estadiamento das feridas, tamanho, 

presença ou não de dor no local, odor, sangramento, exsudato e os produtos utilizados nos 

curativos observados. Foi usada uma estratégia estatística com uma média descritiva simples 

e a partir da frequência absoluta, foi possível atingir a frequência relativa das variáveis 

analisadas.  

Todos esses dados apresentados foram discutidos de forma a demonstrar uma 

caracterização dessas feridas e possíveis relações com estudos já existentes alem de discutir 

intervenções de enfermagem apresentadas buscando melhorar e aprimorar o atendimento e 

realização do procedimento nestes pacientes visando a melhora na qualidade de vida dos 

mesmos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...a vida também se mede em intensidade...



 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Cada paciente observado durante o procedimento de realização do seu curativo foi 

realizado o preenchimento do formulário como já descrito. Diante dos dados obtidos dos 12 

pacientes contidos na amostra final para análise 6 são do sexo masculino e 6 do sexo 

feminino, conforme apresentado pelo gráfico abaixo (Gráfico1: Gênero):  

 

     

Feminino
50%

Masculino
50%

Gráfico 1: Gênero

Feminino

Masculino

 

 

 A classificação por faixa etária desses pacientes foi discriminada de 10 em 10 

anos a partir de 40 até 81 ou mais como discrimina o Gráfico 2: Classificação por idade.  
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O Gráfico 3: Sítio Primário mostra a relação dos sítios primários de todos os 

tumores que originaram o processo de formação da ferida neoplásica avaliada ou o processo 

metastático que possa ter levado ao surgimento da ferida.  
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No que diz respeito à observação e avaliação das feridas neoplásicas as mesmas 

foram classificadas seguindo a classificação determinada pelo INCA conforme já descrita 

em revisão e que será discutida posteriormente. O Gráfico 4: Estadiamento da ferida 

representa o estadiamento dessas lesões discriminadamente. 
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Essas lesões podem apresentar-se de diversos tamanhos que vão de acordo com o 

crescimento tumoral, estadiamento da ferida e avanço do processo de metástase da doença. 

Para ilustrar de forma mais específica o tamanho dessas feridas neoplásicas foi desenvolvido 

o Gráfico 5: Tamanho da ferida específico, que apresenta de forma individual o extensão da 

ferida de cada  paciente medida em centímetros durante o processo de realização do curativo 

observado, enumerando cada um deles de forma a preservar a sua identidade conforme 

proposto pela pesquisa e o Gráfico 6: Tamanho da ferida (cm) que ilustra de forma não 

específica a extensão das mesmas apresentadas de 10 em 10 centímetros do 0 até o 31 ou 

mais.  
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A escala para avaliação de dor utilizada foi a Escala Visual e Analógica (EVA), que 

visa auxiliar aferição da intensidade da dor no paciente, podendo ser usada ao longo de todo 

tratamento, até mesmo no que diz respeito à troca do curativo dessas feridas. Para isso 

durante a realização do procedimento foi questionado ao paciente se ele apresentava dor na 

mesma sendo ela durante o procedimento ou constante, para facilitar a demonstração dos 

resultados obtidos desse sintoma foi classificado de acordo com a escala a dor de 0 a 2 como 

leve, 3 a 7 moderada e 8 a 10 intensa de acordo com a Ilustração 1 e o Gráfico 7: Escala de 

Nível da Dor (EVA), caracteriza os números de pacientes de acordo com tal classificação, 

visto que este foi um dos sintomas mais evidenciados conforme será discutido.  
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      Leve 0 – 2  

       

       Moderada 3 – 7 

  

      Intensa 8 – 10  
 

Ilustração 1. Fonte: Próprio autor  
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 Os demais sintomas apresentados pelas feridas analisadas e que serão discutidos a 

seguir encontram-se relacionados na Tabela 2 que apresenta o sintoma principal apresentado 

dentre as 12 feridas observadas e o percentual da relação desse principal sintoma. A Tabela 

3 apresenta o sintoma apresentado na ferida, cada um deles de acordo com o número total de 

pacientes analisados e o percentual baseado também nessa numeração total de 12 pacientes.  

 

 

 

Sintoma principal 

apresentado na 

Ferida Neoplásica 

Número de 

pacientes que 

apresentaram o 

sintoma 

(n=12) 

Percentual da 

relação do sintoma 

principal 

apresentado pelos 

pacientes (100%) 

DOR 7 58,33 

ODOR 2 16,67 

SANGRAMENTO 1 8,33 

EXSUDATO 2 16,67 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

  

 

No que diz respeito aos produtos utilizados durante o procedimento foi estabelecido 

uma relação de acordo com a Tabela 4, levando-se em conta que em uma mesma ferida não 

foi utilizado apenas um tipo de produto, o que garante um número de produtos que excede o 

número total de pacientes da pesquisa.  

 

Sintoma 

apresentado na 

Ferida Neoplásica 

Número de 

pacientes que 

apresentaram o 

sintoma 

Total  

de Pacientes  

Percentual 

baseado no total 

de pacientes 

DOR 10 12 83,33 

ODOR 4 12 33,33 

SANGRAMENTO 5 11 41,67 

EXSUDATO 9 12 75,00 

Tabela 2  

Tabela 3 
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Produtos 

utilizados 

Número de vezes 

em que o produto 

foi utilizado 

(n=16) 

 

Percentual total 

da utilização do 

produto 

(100%) 

Metronidazol gel 

0,9% 

2 12,50 

Óleo Mineral 9 56,25 

Sulfadiazina de 

Prata 

2 12,50 

Clorexidina 1 6,25 

Bolsa de Ferida  1 6,25 

Hidrogel 1 6,25 

TOTAL 16 100% 

Tabela 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

...Por isso pessoas que sabem muito bem o valor de cada segundo...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

 

 O desenvolvimento desta coleta de dados ocorrida nos meses de maio a outubro de 

2014 foi extremamente produtiva no sentido de conhecimento da equipe local, da forma de 

trabalho e da convivência excelente que os pacientes apresentam no serviço de cuidados 

paliativos. O cuidado realizado ao paciente é feito por uma equipe multiprofissional no diz 

respeito ao seu estado clínico e o tratamento da ferida exclusivamente pelo enfermeiro do 

setor. 

 

Nessa perspectiva, os portadores de feridas oncológicas devem ser tratados, 
preferencialmente, em Serviços de Cuidados Paliativos, organizados com estrutura 

física, recursos materiais e equipe multiprofissional para atender a pacientes com 

câncer. (AZEVEDO et al, 2014 p. 274)  

 

 

 

Nesse contexto, o trabalho da realização do curativo não era executado apenas por 

profissionais do ambulatório, eram realizadas as primeiras orientações de acordo com a 

ferida apresentada e uma busca acerca das unidades de saúde de atendimento primário como, 

por exemplo, Programa de Saúde da Família (PSF) ou Médico de Família (MF) visando 

orientar o enfermeiro do local para a realização desse procedimento e facilitar o cuidado e o 

tratamento desses pacientes, visto que muitos não possuíam possibilidade de deslocamento 

de forma rotineira para a realização do mesmo. Esse processo de troca do curativo e 

orientação ao paciente foi o acompanhado para análise dos dados já apresentados e que será 

discutido logo abaixo.  

Como colocado pelas literaturas citadas avaliação e realização desses curativos são 

de exclusividade do enfermeiro. Sendo assim é extremamente necessário que o mesmo seja 
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ele de uma unidade hospitalar ou de uma unidade básica de saúde tenha conhecimento e 

habilidade técnica para identificar, avaliar e tratar essas feridas neoplásicas. Visando 

articular o cuidado em todos os níveis de atenção e integrando assistência a esses pacientes 

de forma individualizada, não sendo necessário um deslocamento a uma unidade terciaria de 

atendimento para a realização deste procedimento. (AZEVEDO et al, 2014) 

As feridas neoplásicas de acordo com (MAIDA, 2009), ocorrem em estágios de 

câncer já avançados, com processo de metástase existente sendo classificados como um 

paciente fora de possibilidade terapêutica, se encaixando, portanto nos cuidados paliativos e 

também obtendo um tratamento paliativo para a lesão existente, visando controle de sinais e 

sintomas. De forma contraria a esta visão no atendimento oncológico realizado no 

ambulatório é possível observar pacientes com presença de ferida neoplásica que não se 

encontram na modalidade de tratamento do cuidado paliativo e sim, tratado pela oncologia 

clínica e não obtendo a avaliação e cuidado necessário para a lesão apresentada. 

Dentro do número aproximado de 60 pacientes atendidos no ambulatório de 

cuidados paliativos, aqueles que apresentavam feridas neoplásicas e que se encaixavam nos 

critérios de inclusão eram apenas 12 (20%) dentro desse período de tempo. De acordo com 

diversas literaturas consultadas e (ALEXANDER, 2009) não é exato o número de 

ocorrências de feridas neoplásicas e também existem poucos registros das mesmas baseadas 

nos índices populacionais.  

 

 

É difícil determinar com precisão o número de pacientes a serem tratados com 

feridas malignas, como não há estatísticas exatas sobre a incidência destas feridas 

em toda a Europa, as mesmas baseadas em nos registros de câncer da base 

populacional. (FAITHFULL;  PROBST; ARBER3·, 2012  p. 39 apud GROCOTT 
and COWLEY, 2001) 

 

 

 

Sendo assim pode-se dizer que o número de pacientes no ambulatório que 

apresentam ferida neoplásica vai além do que se é esperado por estudos já realizados, 

mesmo não se obtendo um número exato. Podendo ser relacionado com a alteração do perfil 

populacional brasileiro e o aumento do número de idosos e casos de câncer no país.  

Atualmente no Brasil é nítida a mudança demográfica que vem ocorrendo nos 

últimos anos na população, sendo caracterizada como o envelhecimento populacional, onde 

se alterou também o perfil de morbimortalidade, reduzindo os índices de doenças 

                                                
3
 FAITHFULL, Sara; PROBST, Sebastian; ARBER, Anne. Malignant fungating wounds – The 

meaning of living in an unbounded body. Published Online: March 29, 2012 p. 39 
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infectocontagiosas e trazendo como sendo centro de atenção doenças crônico-degenerativas 

como, por exemplo, o câncer. (INCA, 2014) 

 

 

Projeções do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) indicam que o 

único grupo etário que poderá apresentar taxas de crescimento crescentes até 2020 

é o grupo de 65 anos e mais. A população idosa se dará de forma mais marcada 

nas áreas urbanas e entre as mulheres. Espera-se que, entre 2000 e 2020, esse 

contingente mais que dobre, e apresente um incremento de 12 milhões de pessoas. 

(BRASIL, 1994) 
 

 

 

Segundo (INCA, 2014), devido a esse atual contexto de envelhecimento é 

necessário evidenciar a importância da prevenção e o controle do câncer e de ações de 

educação em saúde e promoção que busquem orientar a população, pois o crescente aumento 

do número de casos novos não será proporcional aos recursos existentes para confirmar 

diagnósticos de forma precoce, tratamento e acompanhamento, podendo levar a um quadro 

de mortes prematuras e desnecessárias a população.  

Assim como foi demonstrado nos dados dessa pesquisa, 50% dos pacientes 

analisados se encontravam na faixa etária de 50-60 anos e 41,67% acima dos 61 anos, ou 

seja, também se encaixam nesse perfil de envelhecimento da população.  

Dentre esses pacientes metade era do sexo masculino (50%) e a outra metade 

feminino (50%). Segundo a estimativa do INCA de 2014, tirando os tumores de pele não 

melanoma que são predominantes na população em geral, sugere-se que ocorram 395 mil 

casos novos de câncer sendo eles 204 mil para o sexo masculino e 190 mil para o sexo 

feminino, uma diferença mínima entre os gêneros. A figura 6 abaixo apresenta essa 

distribuição do desenvolvimento do câncer com relação aos gêneros sexuais. 

  

 

 

 

Figura 6 : Distribuição do desenvolvimento do câncer  

Fonte: Estimativa 2014: Incidência de Câncer no Brasil  
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O sexo feminino apresenta uma maior disponibilidade para feridas neoplásicas, pois 

apresentam um diagnóstico inicial tardio. Nesses casos baseado no atraso na busca por 

tratamento na tentativa de ocultar a área lesionada evidenciando o grande impacto e 

vergonha que uma ferida pode apresentar a sexualidade e a feminilidade de uma mulher. 

(FAITHFULL; PROBST; ARBER, 2012) 

 

A localização mais frequente da ferida maligna foi o da mama (62%), seguido pela 

cabeça e da face (24%), os genitais, virilha e a parte de trás (3%) e outras áreas 

(8%). (FAITHFULL; PROBST; ARBER, 2012 p. 39) 

 

Dos resultados obtidos nessa análise das 6 mulheres presentes no estudo 3 delas 

apresentavam tumor de mama que quando comparado aos demais sítios primários 

encontrados totaliza 25% deles, estando os tumores de cólon e reto predominantes com 

33,33% e encontrados em 4 dos 6 homens contidos na pesquisa, conforme mostra a 

Ilustração 2.  

 

              

  

 
Em homens, os tipos mais incidentes serão os cânceres de próstata, pulmão, cólon 

e reto, estômago e cavidade oral; e, nas mulheres, os de mama, cólon e reto, colo 

do útero, pulmão e glândula tireoide. (INCA,2014 p. 26)  

 

 

Como já era de se esperar a predominância dos tumores presentes nos homens 

dessa pesquisa foi o de cólon e reto, tido pelo INCA segundo a estimativa de 2014 como o 

terceiro tipo mais incidente em homens (15070 novos casos) que de acordo com eles 

Ilustração 2. Fonte: Próprio Autor  
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apresenta um bom prognóstico quando diagnosticada em estágios iniciais, com uma 

sobrevida em média de 55%. Nesse estudo por outro lado dos 4 pacientes que apresentam a 

ferida nesta região não apresentaram essa sobrevida.  

O segundo tipo primário de lesão mais encontrado foi a de mama, como já dito 25% dos 

casos, muitos deles a partir de relatos das próprias pacientes de demora na chegada a 

obtenção do tratamento e até mesmo para uma confirmação precoce do diagnóstico. A 

estimativa de 2014 do INCA diz que são esperados 57,120 novos casos de câncer de mama 

(56,09 casos a cada 100 mil mulheres) e sendo a maior causa de morte em todo o mundo 

(520 mil em 2012).  

 

 

No Brasil, a mamografia bienal para mulheres entre 50 a 69 anos e o exame clínico 

das mamas anualmente a partir dos 40 anos é a estratégia recomendada para a 

detecção precoce do câncer de mama em mulheres com risco padrão. Para as 
mulheres de grupos populacionais considerados de risco elevado para câncer de 

mama (com história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau), 

recomenda-se o exame clínico da mama e a mamografia, anualmente, a partir de 

35 anos. (INCA, 2014 p. 36)  

 

 

 

 Assim como os tumores de mama, os de colo do útero também podem ser 

diagnosticados de forma precoce a partir da realização do Papanicolau, o exame de rotina 

designado para a prevenção e controle desses tipos de câncer. Das mulheres presentes na 

pesquisa uma apresentava tumor com sítio primário no colo do útero. Outros tipos de câncer 

também podem ser controlados e evitados, pois muitos podem estar relacionados a fatores 

ambientais e hábitos de vida, alguns podendo ser modificáveis ou não.  

 

 
Como exemplos de fatores de risco intrínsecos estão à idade, o gênero, a etnia ou 

raça, e a herança genética. Já no grupo de fatores de risco extrínsecos, diversos já 

foram identificados, como o uso de tabaco e álcool, hábitos alimentares 

inadequados, inatividade física, agentes infecciosos, radiação ultravioleta, 

exposições ocupacionais, poluição ambiental, radiação ionizante, alimentos 

contaminados, obesidade e situação socioeconômica. Ha ainda na lista o uso de 

drogas hormonais, fatores reprodutivos e a imunossupressão. (INCA, 2008 p. 141) 

 

 

A figura 7 abaixo apresenta os fatores de risco modificáveis e não modificáveis no 

que diz respeito aos tipos de câncer.               
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 Os tumores de cavidade oral como os de orofaringe também são considerados um 

problema de saúde pública em todo mundo, de acordo com a estimativa de 2014 do INCA 

gira em torno de 300 mil casos novos e 145 mil óbitos para 2012. Nesse estudo foram 

encontrados 3 pacientes com sítio primário do tumor em orofaringe ( 2 homens e 1 mulher) e 

Fonte: INCA, Ações de Enfermagem no Controle do Câncer, 2006  

Figura 7: Fatores de Risco relacionados ao câncer 
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1 mulher com início em pulmão. Todos esses 4 pacientes eram tabagistas de longa data, 

podendo correlacionar esse fato com a origem e desenvolvimento do tumor.  

Segundo o (INCA, 2014) os principais fatores de risco do câncer de cavidade oral e 

também pulmão seriam: tabagismo, etilismo, infecção por HPV e exposição a  radiação 

solar; tendo como destaque entre esses fatores o tabaco e o uso do álcool, havendo até 

mesmo uma sinergia entre ambos e tendo o risco aumentado de acordo com o tempo que a 

pessoa fuma, o número de cigarros fumados por dia e também a frequência da ingestão de 

bebidas alcoólicas.  

 

 

 

Os fumantes correm riscos muito mais elevados de adoecer por câncer e outras 

doenças crônicas. Alem de câncer de pulmão, o tabagismo e também fator de risco 

para câncer de laringe, pâncreas, fígado, bexiga, rim, leucemia mieloide e, 

associado ao consumo de álcool, aumenta o risco de câncer da cavidade oral e 

esôfago. Vale ressaltar que o câncer de pulmão, em 90% dos casos provocado pelo 

tabagismo, ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer no sexo 

masculino, no Brasil e na maioria dos países desenvolvidos. (INCA, 2008 p. 155) 
  

 

 

Pacientes como esses encontrados no nível de tratamento paliativo são suscetíveis 

ao desenvolvimento de Feridas Neoplásicas. Essas feridas são um dos ferimentos mais 

comuns e angustiantes em pacientes nessa modalidade de tratamento, pois a maioria deles 

encontra-se em estágio de câncer avançado. (NAYLOR, 2005) 

As feridas neoplásicas são causadas por uma invasão do tumor na pele e tecidos por 

vasos sanguíneos e linfáticos; ocasionado geralmente por processos locais avançados, 

metástases ou processo tumoral recorrente. (HAYNES, 2008) Ocorre quebra da integridade 

dos tegumentos da pele em decorrência da proliferação desordenada das células ocasionadas 

pelo processo de oncogênese induzindo a formação de uma ferida de forma evolutiva. 

(AGUIAR; SILVA, 2012)  

As feridas avaliadas foram classificadas de acordo com os níveis de estadiamento 

estabelecido pelo (INCA, 2009) que classifica as mesmas em 5 níveis de estadiamento, de 

acordo com a tabela 5 abaixo:  
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Nível de 

Estadiamento 

Descrição dos Níveis 

Estadiamento 1 Pele íntegra. Tecido de coloração avermelhada. Nódulo visível e 

delimitado, geralmente assintomático. 

Estadiamento 1N Ferida fechada ou com abertura superficial por orifício com 

exsudato límpido de coloração amarelada ou purulento. Tecido 

avermelhado, ferida seca ou úmida. Podendo apresentar dor. 

Estadiamento 2 Ferida aberta envolvendo derme e epiderme, com possíveis 

ulcerações. Pouco exsudato ou nenhum, podendo ter ou não dor e 

odor. Apresentando intenso processo inflamatório ao redor. 

Estadiamento 3 Ferida espessa, envolvendo tecido subcutâneo de profundidade 

regular e formação irregular. Ulcerada ou vegetativa, podendo 

apresentar odor fétido e exsudato. Com presença de lesões 

satélites 

Estadiamento 4 Ferida invadindo estruturas anatômicas com profundidade 

expressiva. Presença de exsudato, odor e dor 

 

 

 

A partir dessa classificação das feridas avaliadas todas se encontravam em níveis de 

estadiamento avançado, ou seja, do estadiamento 2 em diante. Como apresentado nos 

resultados apenas 2 (16,67%) se encontravam no nível de estadiamento 2, no estadiamento 3 

foi encontrado 8 (66,67%), sendo a maioria das lesões analisadas e 2 (16,67%) com nível de 

estadiamento 4. Por se tratar de um ambulatório de Cuidados Paliativos, as lesões oriundas 

dos processos tumorais já se encontram em um nível mais avançado (Estadiamento 2 em 

diante), sendo assim justificando esse resultado, pois o mesmo já era esperado devido a 

demanda de pacientes e nível avançado da doença em que os mesmos se encontram.  

Não existem evidencias em literaturas brasileiras ou mundiais que classifiquem as 

mesmas a partir de níveis de estadiamento ou outra classificação similar, apenas de acordo 

com as características ou citando as mesmas acima. Segundo (MAIDA, 2009) as feridas 

podem ser classificadas entre quatro classes principais quer seriam: nódulos e 

endurecimento, feridas fungosas, úlceras malignas e outras (zosteriforme e misto). Partindo 

Tabela 5: Níveis de Estadiamento  

Fonte: INCA, 2009  
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dessa classificação todas feridas encontradas se encontravam dentre fungosas ou ulceras 

malignas.  

 No que diz respeito ao tamanho dessas feridas, as mesmas se apresentam de 

diferentes tamanhos muitas vezes relacionados com as vias biológicas dos tumores para que 

ocorra o surgimento das mesmas e não principalmente quando não há resposta ao tratamento 

oncológico, ou seja, ocorre um aumento das feridas com uma infiltração progressiva vindo a 

afetar sistemas sanguíneos e linfáticos desses pacientes. (GROCOTT et al, 2005)  

 Dados analisados nesse estudo resultaram em feridas de diferentes tamanhos, sendo a 

menor de 3 cm e a maior de 20 cm. Todas medidas de acordo com comprimento e largura, 

sendo destacada a numeração maior de cada ferida, afim de caracterizar realmente a 

extensão das mesmas. Conforme apresentado pelo Gráfico 6: Tamanho da ferida, podemos 

perceber que 9 delas se encontram entre 0-10 cm e apenas 3 entre 11-20 cm.  

Segundo (MAIDA, 2009 p. 207): 

 
 

São identificados nessas feridas cinco temas principais: físico (dor, odor, exsudato, 

sangramento e edema), estresse emocional, comprometimento funcional, social 

preocupações e complicações.  

 

 

Pacientes que apresentam essas feridas neoplásicas, portanto, demandam não 

apenas do cuidado com os sintomas apresentados por elas, mas também fisiológico, 

psicológico, espiritual e socioeconômicos (LO et al, 2011). Sendo assim reforçando mais 

uma vez a necessidade de um cuidado e tratamento desses pacientes com uma equipe 

multiprofissional capaz de auxiliar e cuidar do mesmo suprindo todas as suas necessidades, 

assim como foi possível detectar no ambulatório durante a realização dessa pesquisa. O 

paciente não ia ao local apenas avaliar a ferida apresentada, mas também realizar sua 

consulta médica, avaliação psicológica, nutricional e demandas sociais.  

Quanto ao aspecto físico e sintomas apresentados por essas feridas como 

apresentado nos resultados dessa pesquisa foram analisados sintomas como dor, odor, 

sangramento e exsudato. O tratamento deve ser baseado em redução da dor, controle de 

exsudato, controle da dor, sangramento, uso apropriado de produtos e promoção da 

qualidade de vida a esses pacientes. (WILSON, 2005) 

Dos pacientes observados apenas 3 não apresentavam dor no local da ferida nem 

durante a realização do curativo ou de forma constante, os demais 9 apresentaram dor 

conforme apresentado nos resultados, onde de acordo com a Escala de EVA 7 apresentavam 
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uma dor moderada ou intensa e apenas 5 uma dor leve, dentre esses os 3 que não 

apresentavam dor. Sendo assim, dentre os sintomas apresentados em todas as feridas, a dor 

foi o mais evidente.  

Um estudo realizado com 96 pacientes no Canadá também reporta a dor como o 

sintoma mais evidente entre aqueles que apresentavam uma ferida neoplásica com 31,3% 

dos pacientes quando comparado aos demais sintomas analisados que foram: crescimento, 

alteração estética, exsudato, odor, prurido e sangramento. (MAIDA, 2009) 

A Tabela 6 abaixo apresenta de forma detalhada os níveis de dor respondidos pelos 

pacientes quando questionados durante a realização da coleta de dados de acordo com a 

Escala de Eva.  

 

 

Paciente Nível de dor (0-10) 

Paciente 1 0 

Paciente 2 04 

Paciente 3 10 

Paciente 4 08 

Paciente 5 10 

Paciente 6 06 

Paciente 7 0 

Paciente 8 09 

Paciente 9 10 

Paciente 10 04 

Paciente 11 0 

Paciente 12 07 

 

Tabela 6: Detalhamento individual dos Níveis de Dor 
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Ao buscar uma relação com o tamanho da ferida, por exemplo, nem sempre toda 

ferida muito extensa irá apresentar uma dor de nível intenso (10), como por exemplo, o 

paciente 1 como apresentado pelo Gráfico 6: Tamanho da Ferida é o que apresenta maior 

extensão com 20 cm e o mesmo não apresenta relato de dor na mesma, por outro lado 

pacientes com lesões menores apresentam elevados níveis de dor, sendo assim é possível 

perceber que a dor ela é muito característica e especifica de cada individuo.  

 

 

A dor e um sintoma complexo e angustiante, afetando a qualidade de vida do 

paciente. E uma experiência individual que inclui aspectos físicos e psicossociais. 

O alivio da dor oncológica e designada como área prioritária para a pesquisa e 

educação profissional, pois e o principal sintoma com impacto na qualidade de 

vida. (AGUIAR; SILVA, 2012 p. 85) 

 

 

 

Existem diferentes formas de se tratar a dor, por exemplo, a realização de analgesia 

sendo ela por opioides ou não opioides, assim dores nociceptivas podem ser tratadas com 

Amitriptilina e dores neuropáticas com Carbamazepina. (DOWSETT
4
, 2012 apud 

DOWNING, GROCOTT, 1999) 

 

 
Essas drogas apresentam um efeito combinado e alguns pacientes relatam terem 

apresentado uma melhora da dor mais intensa do que quando comparado a 

utilização da morfina. (DOWSETT, 2002 p. 399) 

 

 

O número de casos estudados demonstra efeitos positivos com o uso desses 

opioides de forma tópica nessas lesões, com uma redução imediata da dor e do processo 

inflamatório. (DOWSETT
5
, 2002 apud KRAJNIK et al, 1999; GROCOTT, 2001) No 

tratamento das feridas do ambulatório não era realizado nenhuma medicação seja ela tópica 

ou não a fim de controle da dor oriunda dessas lesões, apenas se a dor fosse responsável por 

demais problemas fisiológicos relacionados ao avanço oncológico existente.  

Além da dor que pode ser característica dessas feridas os outros sintomas podem 

levar ao entendimento de um declínio no bem-estar físico do paciente, alteração da sua 

figura, necessitando de uma busca por tratamento estratégico que vise a melhora da 

qualidade de vida. Sintomas como o odor, por exemplo, podem causar vergonha ao doente, 

                                                
4
 DOWSETT, C. Malignant Fungating Wounds: Assessment and management. British Journal of Community 

Nursing. N° 8 Vol 7, 2002 p. 398-399  
5 DOWSETT, C. Malignant Fungating Wounds: Assessment and management. British Journal of Community 

Nursing. N° 8 Vol 7, 2002 p. 399 
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levando o mesmo a exclusão social devido ao mau cheiro e até mesmo o liberação de 

exsudato, outro sintoma muito presente que altera também a rotina de vida do paciente. (LO 

et al 2008)  

 

O plano de cuidados começa com o tratamento da ferida local onde é possível 

abordar, centrado no paciente com base nas preocupações anteriores aos cuidados 

locais. Além de tratar a causa, com base em resultados de estudos anteriores, os 

cuidados locais devem ser modificados para abordar várias questões-chave, 

incluindo hemorragia, odor, dor, exsudato e infecção superficial. (WOO;; 

SIBBALD, 2010 p. 419)  

 

 

 

 

 

 

Dentre esses demais sintomas apresentados do total de 12 pacientes, 4 deles 

apresentam odor em suas lesões, seguido do relato de incômodo e necessidade de eliminação 

do mesmo.  É o sintoma associado a ferida mais ofensivo, pois causa aflição nos pacientes, 

cuidadores e familiares, é rapidamente reconhecido por enfermeiros em sua rotina de 

trabalho e sendo uma difícil característica da lesão a ser tratada. (ALEXANDER, 2009)  

A avaliação do odor realizada nesse estudo foi baseada na classificação proposta 

pelo Manual de Cuidados Paliativos (INCA, 2009) já descrita na revisão e melhor 

representada abaixo pela Ilustração 3.  

 

Fonte: WOO; SIBBALD,  2010 
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Os 4 pacientes que apresentaram odor foram classificados: 3 com Grau I e apenas 

um deles com Grau II. E mesmo não sendo odores com níveis avançados era visível o 

incomodo dos mesmos em relação a esse problema.  

 

 

Para classificar o odor podem ser usados os indicadores TELER (Acrónimo para 

Treatment Evaluation by Le Roux Method). Esta escala é um sistema genérico para 

realizar notas clínicas e medir os resultados centrados no doente no que diz 

respeito aos cuidados e tratamentos à ferida. Pode ser aplicada a qualquer condição 

ou esfera de atividade, clínica ou não clínica, quando os resultados das 

intervenções necessitam ser medidos ao longo do tempo. A TELER foi aplicada 

pela primeira vez por GROCOTT em 1995 num estudo envolvendo feridas 
malignas. (PONTE; COSTA; FERREIRA 2012 p. 39) 

 

 

 

De acordo com (PONTE; COSTA; FERREIRA 2012), se trata de um instrumento 

válido para medição do odor em conjunto com outros sintomas; essa classificação pode ser 

dada em 6 níveis em uma escala decrescente de intensidade, sendo ela: nível 5 sem odor, 

nível 4: odor detectado na retirada do curativo, nível 3: odor evidente quando exposta lesão, 

nível 2: odor identificado a uma distancia de aproximadamente ½ metro do paciente, nível 1: 

odor evidente ao se entrar no mesmo local do paciente, nível 0: odor presente na casa, 

hospital, clinica, ou seja, local onde se encontra o paciente.  

 Fonte: SMITH; FULY, 2014 

Ilustração 3: Caracterização do odor  
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O odor dessas feridas pode ser causado pela quebra das proteínas no tecido 

necrótico por bactérias anaeróbicas como, por exemplo, Bacteroides spp e Clostridium spp. 

Originando a síntese de compostos químicos como putrescina, cadaverina e ácidos graxos 

que são responsáveis pela emissão do odor característico, podendo também estar relacionado 

à bactérias aeróbias de forma isolada como as Proteus spp, Klebsiella spp e Pseudomonas 

spp. (DRAPER
6
, 2005 apud THOMAS et al, 1998) 

Uma das formas de controlar esse odor existente nessas feridas neoplásicas é o uso 

do Metronidazol gel que trata-se de uma antibiótico capaz de combater bactérias anaeróbicas 

e protozoários que são na maioria das vezes os causadores e a origem inicial da formação 

desse odor. O mesmo atua através da captação e ativação no meio intracelular, assim dentro 

da célula realiza sua função citotóxica de interação com o DNA, levando a perda da 

estrutura helicoidal, ruptura de cadeia e sequencialmente inibição da síntese dos mesmos, 

levando a morte celular. (FIRMINO, 2005) 

 
 

 

Seu tempo de meia vida no plasma é de aproximadamente 08 horas, tem boa 

absorção via oral, atravessa a placenta e a barreira hematoencefálica. Metabolismo 

hepático e eliminação renal, em sua maior parte (50 a 80% - 6 a 15% eliminados 

nas fezes). Tem rara toxicidade, sendo os efeitos colaterais mais comuns àqueles 

que recaem sobre o trato gastrintestinal e sinalizados por náusea, diarreia, 

anorexia, distúrbios epigástricos e dor abdominal em forma de cólicas. (FIRMINO, 

2005 p. 2) 

 

 

O Metronidazol gel 0,8% foi um dos fármacos utilizados nesses pacientes com 

presença de odor, mas não apenas ele, pois dos 4 pacientes que apresentavam essa 

característica ele foi utilizado apenas em 2, os demais fizeram uso de sulfadiazina de prata e 

hidrogel, pois os mesmos apresentavam além de odor uma abundante presença de exsudato. 

Conforme citado por (DRAPER, 2005) o uso do Metronidazol gel 0,9% de forma tópica 

aplicado diretamente na superfície da ferida uma ou duas vezes ao dia após a limpeza da 

mesma como se faz eficaz na eliminação substancial ou redução do odor.  

O uso das medicações e suas respectivas funções serão discutidos mais a frente, 

mas outro dado muito relevante desse estudo foi à presença do exsudato nessas feridas.  

O exsudato se fez presente em 9 das 12 feridas avaliadas tendo um percentual de 

75% quando comparado a outros sintomas, mas se comparado de forma sintomática 

principal como relacionado na Tabela 2 aparece com um percentual de 16,67%, pois quando 

                                                
6 DRAPER, C. The management of malodour and exsudato in fungating wounds. British Journal of Nursing. 

Vol 14 n° 11, 2005 
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relacionado a demais sintomas não aparecia como principal queixa ou por outro lado outro 

sintoma era mais evidenciado e/ou expressivo quando confrontado ao mesmo. Mas não se 

trata de um sintoma fácil nem menos importante no tratamento dessas feridas.  

 

 

As feridas malignas podem produzir grande quantidade de exsudato, algumas 

vezes litros por dia. Níveis elevados que são difíceis de controlar necessitam 

frequentemente de uma troca de curativo e aumentam o risco de maceração 

(ALEXANDER, 2009 p. 325)  

 
 

 

Ainda segundo (ALEXANDER, 2009) esse excesso de exsudato pode ser 

relacionado a fatores como, por exemplo, liberação de fluidos de forma desordenada, 

secreção vascular devido à permeabilidade dessas células tumorais, catabolismo dos tecidos 

por bactérias que podem existir no local e também processos inflamatórios associados à 

infecção.  

Não há uma padronização para mensurar esses níveis de exsudato, sendo assim para 

analisar a sua presença foi observado durante a retirada do curativo existente, havendo 

exsudato presente na gaze retirada questionava-se ao paciente se durante as trocas realizadas 

em casa ocorria o aparecimento do mesmo na gaze de forma equivalente a encontrada, 

reduzida ou com maior quantidade, sendo assim a sua presença era avaliada de acordo com o 

relato do paciente ou cuidador, sendo classificada em pouco, moderado e abundante.  

Dificuldade na medição do exsudato de forma objetiva foi reconhecida e ainda não 

há uma forma amigável de validação para uma ferramenta que garanta sua apreciação. 

(ALEXANDER, 2009)  Os pacientes com presença de exsudato como já dito anteriormente 

totalizaram 9, dentre eles 3 com pouco exsudato, 2 com presença de exsudato de forma 

moderada e os outros 4 com presença de forma abundante. 

O controle desse sintoma não ocorre apenas para sua redução de forma individual, 

pois o mesmo pode englobar também redução de odor, proteção da pele sadia ao redor da 

área lesionada, melhora do conforto e autoestima. Em casos de presença de exsudato de 

denominação baixa ou moderada pode ser feito uso de hidrogel na ferida, além disso, 

curativos volumosos são bastante efetivos para o seu controle, levando-se em conta o 

comprometimento estético do paciente. (GOMES; CAMARGO, 2004) Essa colocação nos 

permite compreender o uso do hidrogel no controle do odor em pacientes como pode ser 

visto em um deles nessa pesquisa, pois o mesmo também apresentava exsudato de forma 

abundante em sua ferida.  
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Atualmente as opções para controle de exsudato incluem o uso de produtos 

variados segundo recomendação da literatura e os curativos que apresentam essa finalidade 

devem ser escolhidos com cuidado, pois não deve conter um volume excessivo, apenas o 

necessário visando evitar o surgimento de fungos e não afetar de forma direta a estética 

corporal do paciente. (DRAPER
7
, 2005 apud NAYLOR et al, 2001) 

 

 

O volume pode ser reduzido por meio de curativos externos com altos índices de 

transferência de umidade evaporada. Bandagens, redes tubulares e gazes tubulares 

são as maneiras mais versáteis de se fixar um curativo. As redes tubulares 

permitem fácil acesso à ferida e não causam muitos danos à pele saudável. 

(GOMES; CAMARGO8, 2004 apud DEALEY, 2001 p. 215) 

 

 

Avaliando a presença de sangramento nessas feridas, foi possível detectar o 

aparecimento desse sintoma em 5 delas, buscando uma melhor classificação para o mesmo 

foi diferenciado em espontâneo ou provocado, sendo o espontâneo o sangramento que 

ocorre independente da manipulação do curativo e o provocado aquele existente de acordo 

com a realização do procedimento. Diante dessa classificação 2 apareciam de forma 

espontânea e presente no leito da ferida e 3 de forma provocada, sendo relacionada ao 

processo de manipulação durante a troca do curativo.  

 

 
 

Feridas Malignas frequentemente sangram devido à sua frágil vasculatura e 

exsudação capilar. Se esta não for tratada, anemia aguda ou crônica pode ocorrer. 

O sangramento ocorre frequentemente como resultado de um trauma para a ferida 

e pode ser prevenido reduzindo trauma das mudanças de penso e mantendo o 

úmido na ferida. (WILSON, 2005 p. 32) 

 

 

 

Não foi encontrado em nenhuma das literaturas consultadas e citadas algum padrão 

ou forma de estudo que fosse válido para mensurar ou caracterizar o processo de 

sangramento das feridas neoplásicas. Apenas relatos de que a homeostase pode ser obtida 

com a utilização de curativos realizados de forma compressiva ou com a utilização de 

                                                
7
 DRAPER, C. The management of malodour and exsudato in fungating wounds. British Journal of Nursing. 

Vol 14 n° 11, 2005 
8 GOMES, I; CAMARGO T. Feridas Tumorais e Cuidado de Enfermagem: Buscando Evidências para o 

Controle de Sintomas. Rev. Enfermagem  UERJ 12:211-6, 2004 
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produtos como o alginato ou medidas de tratamento com o uso de sulfadiazina de prata 

visando o controle do sangramento de uma forma individual. (WILSON, 2005) 

Uma ferida neoplásica pode levar a destruição profunda dos vasos sanguíneos, 

levando a um potencial sangramento hemorrágico (espontâneo), ocasionando risco de vida 

ao paciente o que é comum a esse tipo de ferida, sendo assim reforçando ainda mais a 

importância da limpeza da superfície da mesma e atenção a aderência da gaze na colocação 

do curativo, podendo vir a causar traumas e originar sangramentos. (NAYLOR, 2005) 

Buscando medidas de melhora no cuidado dos sangramentos o INCA coloca no seu 

livro intitulado como Tratamento e Controle de Feridas Tumorais e Úlceras por Pressão no 

Câncer Avançado (2009), realizar da seguinte forma acordo com o esquema da figura 8 

abaixo:  

 

 

 

       

 

 

 

Diante dessas colocações acima fica extremamente nítido a importância e atenção 

que se deve ter durante a realização desse curativo e também limpeza e escolha dos produtos 

a serem utilizados no mesmo. Ao fim dessa pesquisa e buscando integrar todos os 

procedimentos observados, foi possível perceber que todos os curativos foram realizados de 

forma cautelosa, buscando a máxima umidificação para evitar processos de sangramentos 

futuros, orientação quando a manipulação dos mesmos pelo próprio paciente ou cuidador no 

que diz respeito à limpeza, realização do procedimento, durante a realização do banho do 

Fonte: INCA, 2009  

Figura 8: Medidas de cuidado com sangramento 
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paciente (orientando a evitar jatos d’ água de forma direta na ferida) e todos os cuidados 

essenciais a esse tipo de lesão já discutidos no decorrer desse trabalho.  

O cuidado para a realização desses curativos é de extrema importância, como 

colocado por (HAYNES, 2008) de acordo com o National Prescribing Centre  (1999), 

devem ser seguidas instruções a realização desse procedimento como: selecionar o tamanho 

adequado do curativo a ser realizado, conseguir uma boa vedação, bom preparo da área ao 

redor da ferida, não esticar nem realizar os curativos sob tensão (apenas se necessário 

realizar compressão), proteger as áreas com filme de barreira, avaliar o tempo de troca, 

remoção de forma cautelosa e descarte cuidadoso do mesmo a fim de se evitar processo de 

contaminação.  

Ao se falar do processo de limpeza dessas feridas era utilizado Soro Fisiológico 

0,9% de forma cautelosa a fim de evitar possíveis traumas. Como salientado por 

(DRAPER
9
,2005 apud  NAYLOR, 2002)  recomenda-se o uso de soro fisiológico 0,9% para 

remoção de detritos presentes no leito da ferida e também exsudato sendo esse procedimento 

o primeiro passo para que se evite o surgimento de odor.  

 

 

 

No entanto, a utilização de soluções antissépticas tópicas é geralmente 

contraindicado devido à sua toxicidade para o tecido saudável e possíveis reações 

locais, e por causa de suas propriedades antissépticas são rapidamente inativada 
por fluidos corporais. Em alguns casos, a sua utilização pode ser considerada após 

avaliação individual, se pensa que as vantagens de utilização são superiores a 

desvantagens a superfície da ferida (DRAPER10,2005 apud NAYLOR, 2002 p. 9) 
 

 

No ambulatório utilizado para a realização dessa pesquisa se destacou o uso do 

Óleo Mineral sendo utilizado em 9 feridas (56,25% dos produtos utilizados) independente 

das mesmas também conterem em seu curativo outro tipo de produto. O uso desse óleo não é 

citado nas literaturas consultadas, mas de acordo com profissionais locais que realizavam 

este procedimento o mesmo possuía a finalidade de umidificar a superfície dessas feridas e o 

tecido ao redor delas, buscando a não ocorrência de traumas durante a retirada do curativo e 

gerando um maior conforto aos pacientes.  

A etiologia e as metas de atendimento podem variar de acordo com o paciente, 

sendo assim reforçando mais uma vez a necessidade de um cuidado particular ao individuo. 

                                                
9
 DRAPER, C. The management of malodour and exsudato in fungating wounds. British Journal of Nursing. 

Vol 14 n° 11, 2005 
10 DRAPER, C. The management of malodour and exsudato in fungating wounds. British Journal of Nursing. 

Vol 14 n° 11, 2005 
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Alguns deles podem ser beneficiados com o uso de vitamina K, plasma, hemácias ou 

plaquetas (RECKA et al, 2012) 

Outro produto utilizado e já citado foi o Hidrogel (6,25%), que como colocado por 

(FROILAND, 2002) curativos a base de Hidrogel ou Hidrocolóide provocam uma barreira 

antibacteriana, pois atuam como uma camada não aderente à ferida, sendo uma forma de 

“adesivo”, podendo ser utilizado como forma primária ou secundária em feridas com 

exsudato, tecido de granulação saudável, tecido necrosado úmido. São medicações que 

facilitam o desbridamento autolítico, aumentando a umidade local, facilitando a troca de 

curativo e são de fácil remoção.  

 

 

Os hidrogéis são géis amorfa, gaze impregnada de água ou à base de glicerina, ou 

curativos folha. Eles mantêm um ambiente úmido, promover a granulação e 

epitalização, e facilitar o desbridamento autolítico. Eles fornecem absorção 
mínima a moderada, se desidratar não coberta com um secundário vestir-se, e pode 

causar avaria em borda da ferida se permitido entrar em contato com a pele intacta. 

(FROILAND, 2002 p. 634) 

 

 

 

Pensando no controle do odor de forma eficaz foi utilizado o Metronidazol gel 

0,9% que com base nas literaturas consultadas e citadas é o mais indicado para essa função, 

conforme já foi descrito acima ao se discutir o odor encontrado nas feridas analisadas. O 

principal objetivo do Metronidazol é controlar o odor, reduzindo a sua intensidade ou até 

eliminá-lo de forma temporária, visto que a experiência clínica demonstra que, após a 

suspensão, os sinais do odor reaparecem ou até mesmo se intensificam, dependendo das 

características do tumor (localização, tamanho, tipo) e de acordo com características físicas, 

fisiológicas e psicológicas do próprio paciente. (FIRMINO, 2005) 

Um estudo pequeno realizado com um total de 47 pacientes relata uma redução 

significativa do odor com o uso do Metronidazol gel (NOBLET
11

, 2008 apud FINELY, 

1996). Existem também relatos recentes de que há sucesso com a utilização de Clorexidina 

para controle do odor, mas enfatizam que a mesma atua efetivamente em presença de 

exsudatos na ferida. (NOBLET
12

, 2008 apud OVINGTON, 2003) 

A Clorexidina se fez presente apenas uma vez no processo de realização do 

curativo com a finalidade de limpeza a fim de substituir o Soro Fisiológico 0,9%. A 

                                                
11 NOBET, M. Assessment of a fungating breast wound. Practice Nursing Vol 19 n° 6, 2008 
12 NOBET, M. Assessment of a fungating breast wound. Practice Nursing Vol 19 n° 6, 2008 
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utilização da mesma para limpeza da ferida também foi relatada em estudos já realizados. 

(DRAPER, 2005) 

A Sulfadiazina de Prata foi utilizada 2 vezes durante essa pesquisa, nas literaturas 

consultadas e citadas no que diz respeito à feridas neoplásicas não foi encontrado nenhum 

relato sobre a mesma, porém o seu uso nesses pacientes pode ser relacionado a presença de 

exsudato nas feridas, buscando a sua redução, visto que é uma de suas propriedades.  

O íon prata causa precipitação de proteínas, agindo diretamente na membrana 

citoplasmática da célula bacteriana e tem ação bacteriostática residual, pela liberação desse 

íon, sendo indicada para prevenção de colonização de bactérias e também utilizada para 

tratar queimaduras. Vale ressaltar que sempre que aplicada deve-se retirar o excesso da 

mesma, presente na superfície da feria durante o procedimento de troca do curativo, por 

meio do uso de Soro Fisiológico 0,9%. (INCA, 2009) 

Durante a coleta de dados dessa pesquisa ao longo dos 6 meses desses 12 pacientes 

analisados 6 (50%) se encontram ainda vivos, os demais vieram a óbito no decorrer desse 

tempo. Ou seja, dentro de um período de 6 meses corridos metade dos pacientes analisados 

que apresentavam a ferida neoplásica vieram a óbito.  

 

 

Pode-se prever que cerca de cinco por cento dos pacientes com cancer irão 

desenvolver uma ferida maligna. A expectativa de vida para uma pessoa que vive 

com uma ferida é muito curta, com uma média de seis a doze meses de 

sobrevivência. (FAITHFULL; PROBST; ARBER13·, 2012 apud  LO et al, 2008 

p.39)  

 

 A OMS diz que houve um aumento de 14,1 milhões de novos casos de câncer, 

totalizando 8,2 milhões de morte em todo mundo no ano de 2012 e segundo a mesma os 

índices continuaram crescendo nos países em desenvolvimento e principalmente nos países 

desenvolvidos.  

 

Em 2030, a carga global será de 21,4 milhões de casos novos de câncer e 13,2 

milhões de mortes por câncer, em consequência do crescimento e do 

envelhecimento da população, bem como da redução na mortalidade infantil e nas 

mortes por doenças infecciosas em países em desenvolvimento. (INCA, 2014 p. 
26) 

 

 

 

                                                
13

 FAITHFULL, Sara; PROBST, Sebastian; ARBER, Anne. Malignant fungating wounds – The 

meaning of living in an unbounded body. Published Online: March 29, 2012  
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 Diante desse evidente aumento no número de óbitos e de diagnósticos de câncer, 

leva ao individuo uma visão de incapacidade para realizar tratamento e sobreviver de forma 

saudável. A definição de sobrevivência foi ampliada, com o objetivo de tentar transformar o 

comportamento do paciente passivo e vítima da doença em outro mais pró-ativo, poderoso e 

esperançoso capaz de combatê-la. Podendo ser descrita como o ato de se manter vivo. Os 

problemas daqueles que sobrevivem são únicos e individuais de acordo com estresse físico, 

emocional e social de cada um, cada pessoa apresenta necessidades básicas de forma 

individual baseada na extensão da doença, efeitos do tratamento, níveis de funcionalidade, 

enfrentamento, suporte de qualidade de vida dentre outros. (MUNIZ et al, 2009)  

 

A enfermidade pode ser interpretada como uma diminuição das condições de vida, 

mas à qual o ser humano busca ajustar-se dentro de suas possibilidades, tornando o 

momento o mais próximo possível da sua concepção de normalidade. Assim, o 

normal e o natural configuram-se como uma possibilidade de vir a ser, de construir 

numa situação na qual ele consiga lidar com isso. Portanto, “acostumar-se” tem o 

significado de resignação. (MUNIZ et al, 2009 p. 29) 

 

 
 

Tratando-se de uma conduta de tratamento na modalidade de Cuidado Paliativo que 

é a representada por pacientes com a presença dessas feridas neoplásicas, pode-se dizer que 

engloba um conjunto de condutas e cuidados com aqueles que se encontra em declínio 

funcional de forma irreversível. Objetivando, portanto, a promoção e o controle dos 

sintomas de forma completa, prevenção de agravos e medidas que amenizem a agonia que 

possa ser apresentada pelo paciente. (Academia Nacional de Cuidados Paliativos ANCP, 

2012) 

Pacientes que se encontram na modalidade de Cuidados Paliativos além de 

apresentarem no decorrer do processo de evolução da doença, características especificas, 

eles também apresentam sintomas característicos no desenvolvimento de sua terminalidade, 

o Manual de Cuidados Paliativos da ANCP (2012) descreve os mesmos que se encontram 

descritos na Tabela 7: 
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Sintomas Descrição Conduta 

Anorexia 

Redução de atividades metabólicas (anorexia 

fisiológica). Podendo não haver ingestão de 

alimentos e dificuldade progressiva a 

aceitação de líquidos 

Hidratação artificial de forma 

cautelosa (evitar acúmulos e edemas). 

Podendo ser a via subcutânea a 

melhor escolha – 1500 ml/dia de 

soluções isotônicas. Avaliar quando a 

realização de nutrição enteral ou 

parenteral 

Imobilidade 

Perda dos movimentos. Realizar 

movimentação de forma cautelosa para 

evitar desconforto 

Movimentação passiva do doente e 

auxílio ativo nas transferências como 

prevenção de ulceras por pressão  

Sonolência 

Dormir a maioria do tempo, estado 

despertável é encontrado em raros 

momentos  

Avaliar medicamentos se ocorrer tal 

sintoma combinado com o inicio da 

administração  

Cognição  

Frequente na maioria dos pacientes, 

variando de acordo com a intensidade. 

Redução da memória e do raciocínio, 

podendo haver visões e alucinações e até 

mesmo delirium  

Medicamentosa em caso de delirium 

agitado. Hidratação – 1000ml/dia, 

reavaliar a dose de opióides 

(reduzindo de 20 a 30% a dose) 

Mioclonus 
Abalos Musculares involuntários de forma 

frequente, podendo levar a convulsões 
Utilização de anticonvulsivantes  

Dor  Ocorre caso já exista ao longo da doença  

Doses potentes de analgésicos com 

ajustes necessários. Podendo ser 

controlada também com o uso de 

opióides  

Dispneia 
Afastar possíveis causas, como: derrame 

pleural e infecção respiratória 

Utilização de Morfina em baixas 

doses, podendo ser mais elevada para 

aqueles que já fazem uso de opióides 

Colapso 

Periférico 

Perda da função orgânica, caracterizado por: 

palidez cutânea, extremidades frias, pele 

marmórea, cianose e alteração do ritmo 

respiratório 

Reavaliação das vias de 

administração, sendo usada na 

maioria das vezes vias subcutâneas 

Ronco 
Caracterizado por uma respiração mais 

ruidosa. Incapacidade de deglutir  

Prevenir ou minimizar o mesmo. 

Utilizar medicamentos de maior 

efeito anticolinérgicos  

Momento da 

Morte  

Últimas incursões respiratórias podendo ser 

longas e suspirosas ou muito superficiais e 

pausadas  

Oferecer apoio e preparo espiritual  

 
Fonte: Manual de Cuidados Paliativos da ANCP (2012)  

Tabela 7: Características Específicas da Terminalidade 
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Dessa forma se enfatiza mais uma vez a importância dos princípios dos Cuidados 

Paliativos (INCA, 2012) que são:  

 

 Promoção e alívio da dor e outros sintomas (feridas neoplásicas, por 

exemplo),  

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

 Não acelerar nem adiar a morte, integrar aspectos psicossociais,  

 Oferecer suporte de qualidade de vida, suporte familiar,  

  Abordagem multiprofissional.  

 

Pode-se dizer ao final dessa discussão que ao cuidar de uma doença, você pode 

ganhar ou perder. Ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha.  (Autor desconhecido)  

Ao finalizar a discussão deste estudo fica extremamente claro a importância do 

trabalho e do conhecimento cientifico do enfermeiro no tratamento desses doentes e acima 

de tudo a capacidade de estabelecer confiança, segurança para que a assistência seja 

executada de forma plena  independente do resultado final.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...que sabem que a vida sempre tem valor. 

(Fundação do Câncer) 



 
 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO  

 

O período de realização dessa pesquisa não foi apenas seis meses de aprendizado 

no que se diz respeito a conhecimento técnico e cientifico acerca do tema, mas sim um 

período de crescimento e amadurecimento individual. A oncologia não deve ser vista com 

pavor ou temor como é colocada por muitos pacientes e até mesmo profissional da saúde, 

mas sim como uma área onde é preciso ter confiança, força e persistência para continuar e 

principalmente no que diz respeito ao enfermeiro deve-se ter a capacidade de olha o outro e 

mensurar suas fragilidades, sentimentos, necessidades, estabelecer com o seu paciente uma 

relação de ajuda que seja capaz de garantir ao mesmo firmeza, coragem e confiança no 

profissional que o acompanha.  

O Cuidado Paliativo não é apenas um cuidado ao fim da vida, mas um cuidado ao 

ser humano que necessita de qualidade de vida e conforto para viver de acordo  com o seu 

tempo. Inúmeras vezes essa forma de tratamento é vista apenas na oncologia, mas não, é 

preciso olhar adiante e ver que esse cuidado deve ser realizado a qualquer paciente que 

possua uma doença crônica e que também  tem necessidade de tratamento e assistência de 

acordo com os mesmos princípios.  

O envelhecimento populacional e a o aumento do número de novos casos de câncer 

no Brasil e no mundo pode-se dizer que é diretamente proporcional. Pois o serviço de saúde 

em sua maioria não possui estrutura, profissionais capacitados em todos os seus níveis de 

atendimento para essa demanda populacional. O que nos leva a perceber que na maioria dos 

casos especialmente do câncer é devido a um diagnostico tardio que pode ter sido de uma 

falha de atendimento a nível primário (posto de saúde, médico de família e outros) e assim 

desencadeando a demora do início do tratamento e nesse decorrer de tempo o avanço da 

doença em  inúmeras vezes não pode mais ser combatido, levando o mesmo a necessitar de 
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cuidados que busquem a melhora de sua condição de vida de acordo com o seu “tempo de 

vida”.  

Essa evolução tumoral progressiva vem a ser a principal causa do surgimento e 

desenvolvimento dessas feridas neoplásicas. Essas feridas mesmo ocorrendo em um número 

relativamente pequeno de pacientes (como já tido nesse trabalho por volta de 5-10% dos 

casos), são extremamente expressivas, afetam diretamente a vida do individuo, podendo 

muitas vezes acelerar o seu processo de evolução da doença, ou até mesmo a partir do 

isolamento que pode ser causado pela mesma e levar o paciente a um quadro de depressão 

sem retorno.  

Diante desse fato é de extrema importância e relevância o desenvolvimento desse 

estudo, pois o mesmo buscou descrever e caracterizar essas feridas de acordo com os 

pacientes encontrados no Ambulatório de Cuidados Paliativos, visando aprimorar esse 

conhecimento e a partir dele buscar meios que possam colaborar para os cuidados realizados 

no local e incentivar pesquisas e estudos no meio. Enfatizando sempre a importância que o 

enfermeiro como profissional de saúde apresenta nesse tipo de tratamento, pois essas feridas 

não podem e nem devem ser tratadas por qualquer profissional da área da saúde, ela deve ser 

avaliada, caracterizada e analisada quanto ao cuidado que será realizado na mesma, 

buscando sempre o controle de seus sinais e sintomas garanto ao paciente uma vivência 

digna.  

A pesquisa encontrou algumas dificuldades ao longo do caminho, pois por tratar-se 

de um Projeto de Iniciação científica continha etapas de estudo, onde esta seria a segunda 

etapa do mesmo e que foi desenvolvida e aprofundada neste trabalho de conclusão de curso 

e auxiliando para a conclusão das etapas seguintes e do estudo final de forma geral para que 

possa ser aplicado e desenvolvido novas técnicas de tratamento e cuidado no que diz 

respeito a essas lesões. 

 Além disso, tudo a pesquisa busca trazer conhecimento e compartilhar com outros 

membros do Núcleo de Pesquisa (GIEPO) a qual a mesma também faz parte. Levando a 

novos membros o interesse e despertar sobre o tema e a importância do cuidado com esses 

pacientes e o olhar humanizado para a realização desse trabalho.  

Cuidar do outro não é uma tarefa fácil, exige conhecimento a respeito de si mesmo, 

exige um olhar cuidadoso e cauteloso a respeito do outro, cuidar do outro exige disciplina, 

conhecimento, prática, ética, competência e acima de tudo cuidar do outro exige amor, amor 

por essa profissão, porque cuidar é realmente uma arte e sendo arte deve ser lapidada ao 

longo da vida. 
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8 APÊNDICE  

 8.1 APÊNDICE I  

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
NOME:______________________________________________________________________ 

PRONTUÁRIO:_______________________________________________________________ 

IDADE/DATA DE NASC.:___________  SEXO: (  )MASCULINO  (  )FEMININO 

NATURALIDADE:____________________ NACIONALIDADE:_______________________ 

ESTADO CIVIL: (  )CASADO   (  )SOLTEIRO   (  )DIVORCIADO   (  )COM COMPANHEIRO   (  ) VIÚVO 

FILHOS: (  ) NÃO 

  (  ) SIM  QUANTOS: ______________________________ 

MORA ACOMPANHADO (a): (  ) NÃO 

   (  ) SIM ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________  

 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

(  )ANALFABETO    (  )ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

(  )ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (  )ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

(  )ENSINO MÉDIO COMPLETO  (  )ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

(  )ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

PROFISSÃO ATUAL:______________________ 

APOSENTADO: (  )SIM (  )NÃO QUANTO TEMPO:___________ 

MOTIVO: (  )TEMPO DE SERVIÇO   (  )IDADE   (  )INVALIDEZ 

RENDA: (  )NENHUMA   (  )SALÁRIO MÍNIMO   (  ) MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO 

 
 
SÍTIO PRIMÁRIO: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
VARIAVEIS CLÍNICAS 

 
TIPO DE C.A.: 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ESTADIAMENTO: 
 
______________________________________________ 
 

         TRATAMENTO: 
 
         __________________________________________________________________________________________________________ 

 
ASPECTOS DA FERIDA: 

 
LOCAL: ________________________________________________________________________ 
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TAMANHO(cm):   (  ) 0 a 10 ______ (  ) 11 a 20______ (  ) 21 a 30______ (  ) +30______ 
 
DOR   (  )NÃO  
  (  ) SIM   ESCALA DE DOR (EVA): 
      NÍVEL DA DOR    0  - 10  :  _______________ 
  

ODOR  (  ) NÃO 
  (  ) SIM   GRAU:  I (   )   II (   )   III (  ) 
 
 
  SANGRAMENTO                (  ) NÃO 
   (  ) SIM   (  )  ESPONTÂNEO     (   ) PROVOCADO 
 
 
                   PRURIDO  (  )NÃO 
  (  ) SIM   

 
SECREÇÃO (  ) NÃO 
  (  ) SIM   (  ) POUCA               (  ) MODERADA      (  ) ABUNDANTE                               

      
 
 
PRODUTOS UTILIZADOS: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 8.2 APÊNDICE II  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 
Título do estudo: ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO DE FERIDAS TUMORAIS, SÍTIO PRIMÁRIO E 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS: IMPLICAÇÕES PARA A SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.  
Pesquisador(es) responsável 

Profª Drª. Patrícia Claro Fuly, da Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 99676-9695 / (21) 984613949 

Nome do voluntário: ________________________________________________  

Idade: ____________ anos RG: ______________________________________ 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO 

DE FERIDAS TUMORAIS, SÍTIO PRIMÁRIO E VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS: IMPLICAÇÕES PARA 

A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM”. Essa pesquisa tem por objetivo: 1) 

analisar possíveis associações entre feridas tumorais, o local inicial do tumor, a classificação quanto 

ao estado do tumor e dados demográficos em prontuário de pacientes com câncer avançado em 
modalidade de cuidados paliativos, para construção de um protocolo de intervenções de 

enfermagem; 2) mapear nos registros hospitalares de pacientes com feridas tumorais, em modalidade 

de cuidados paliativos, as dados sócio demográficos, clínicas, e de classificação quanto ao estado do 
tumor; 3) identificar na literatura as técnicas e produtos utilizados em curativos de feridas tumorais, 

considerando como objetivos do tratamento o controle da secreção e do odor, do sangramento, da dor 

e do prurido (coceira) e; 4) discutir a associação entre as dados investigados, para construção de um 

protocolo de intervenções de enfermagem direcionado aos novos casos de câncer avançado 
associados com ferida tumoral, com vistas à melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Caso 

necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros, relacionados à pesquisa. Os resultados da 
pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A retirada do consentimento 

e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. 

Será mantido o caráter confidencial de todos os dados de identificação e informações relacionadas à 
privacidade do paciente. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. Como benefício, 

construção de um protocolo de intervenções de enfermagem direcionado aos novos casos de câncer 

avançado associados com ferida tumoral, com vistas à melhoria na qualidade de vida desses 
pacientes. 

 

Eu,___________________________________________________________________,declaro ter 
sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

_________________________________________       

Assinatura do volutário 
 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 
_____________________________________________________________            

Josemar Ferreira Junior/Lorena Bompet Smith  

(Responsável por obter o consentimento) 
 

Niterói, _____ de __________ de 2014. 



85 

 

 

9. ANEXO I  

 

 

 



86 

 

 

 
 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 
 

 


