
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 
 

 

 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO CIPE® PARA PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS COM FERIDAS TUMORAIS 

ESTUDO DESCRITIVO  

 

 
 
 

 

Autora: Maria Cristina Freitas de Castro 

Orientadora:  Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly 

Linha de pesquisa: O cuidado de enfermagem para os grupos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, Março de 2015



  

 2 

 

 

 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO CIPE® PARA PACIENTES EM 

CUIDADOS PALIATIVOS COM FERIDAS TUMORAIS 

ESTUDO DESCRITIVO 
 

 

Autora Maria Cristina Freitas de Castro 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal 

Fluminense/UFF como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre. 

 

Linha de pesquisa: O cuidado de enfermagem para os grupos humanos 

 

Niterói, Março de 2015 

 

 

 

 

Niterói, março 2015 



  

 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO CIPE® PARA PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS COM FERIDAS TUMORAIS 

 

 

Linha de pesquisa: O cuidado de enfermagem para os grupos humanos 

Autora: Maria Cristina Freitas de Castro 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca: Prof.ª Dr.ª  Patrícia dos Santos Claro Fuly(UFF) 

 

Prof.ª Dr.ª  Telma Ribeiro Garcia (UFPB) 

 

Prof. Dr. Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos (UFF) 

 

Suplentes: 

 

Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho (UFF) 

 

Prof.ª Dr.ª  Marluci Conceição Stipp (UFRJ) 



  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
C   355            Castro, Maria Cristina Freitas de .   

  Subconjunto terminológico  CIPE ® 
  para pacientes em  

cuidados paliativos com feridas tumorais  /   Maria Cristina  
Freitas de Castro .   –  Niterói: [s.n.], 20 1 5 .      

  301   f .     
  

  Dissertação   ( Mestrado Profissional em  Enfermagem  
Assistencial )  -   Universidade Federal Fluminense, 20 1 5 .   
       Orientador: Prof ª .   Patrícia dos Santos Claro Fuly .     
         

   1 .   Cuidados de enfermagem .  2.   Cuidados paliativos .  3.  
Ferimentos e lesões .   4.  Processos de enfermagem .  I. Título .                                              

                
                                                                 CDD  61 0.73   



  

 5 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho aos meus pais, Luiz Aristides (in memoriam) e Maria do Carmo 

e às minhas filhas, Luanne e Nina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 6 

AGRADECIMENTOS 

À minha mãe, que sempre nos disse que a única herança que poderia nos deixar seriam 

os estudos! Obrigada mãe, esta herança é para sempre!  

À minha filha Nina, que durante os anos em que me debrucei sobre o trabalho foi 

incansável no seu cuidado comigo. Jamais esquecerei suas palavras: ”Mãe, vai descansar um 

pouco. Chega por hoje”. 

À minha filha Luanne, que com sua vibração à cada conquista minha me faz ter ânimo 

e vontade de continuar!   

À minha família e amigos, pelas horas de convívio “roubadas”.  

Ao meu querido companheiro, pelo incentivo e compreensão. Por ter encontrado uma 

forma de estarmos juntos sempre que possível, sem cobranças.  

Ao meu irmão caçula, Luiz Eduardo, que procurou me mostrar a importância deste 

trabalho e, mesmo sem saber, me deu uma “injeção” de ânimo num momento em que eu 

precisava.  

À minha amiga Vitória, por ter me convencido que este era o nosso momento para 

fazer o mestrado. Nunca vou esquecer seu telefonema num dia ensolarado de minhas férias 

de verão.  

À minha orientadora Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly, que com paciência, 

profissionalismo e cuidado sempre acreditou que eu poderia mais e mais, e assim me fez 

acreditar que realmente eu poderia. Conseguimos!    

À Prof.ª Dr.ª Telma Ribeiro Garcia, pela sua sabedoria, serenidade, humildade, bom 

humor e disponibilidade. Suas contribuições foram essenciais para que este trabalho 

acontecesse.  

Às minhas colegas de turma do mestrado, pelo apoio sempre que a situação parecia 

mais difícil e pelos momentos de descontração nas horas de almoço! Haja sobremesa!! 



  

 7 

Aos enfermeiros que participaram desta pesquisa, pela valiosa contribuição e 

disponibilidade em responderem ao instrumento de validação. Sem vocês este trabalho não 

teria acontecido.  

À Coordenação do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial.  

Aos professores do MPEA, pelos ensinamentos e contribuições tão importantes ao 

trabalho.  

À Direção de Enfermagem e à Chefia de Enfermagem do Ambulatório do Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  

À equipe multiprofissional do ambulatório de cuidados paliativos do Núcleo de 

Atenção Oncológica do HUAP. Vocês me mostram a cada dia a importância de um trabalho 

em  equipe. É muito bom poder trabalhar com vocês!   

À todos os pacientes que tive o privilégio de acompanhar nesta minha jornada 

profissional nos cuidados paliativos. Muito obrigada pela confiança em mim depositada. 

Vocês foram meus grandes mestres! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

 8 

CRÉDITOS 

 

Revisão de Português: Virgínia Nogueira   

Formatação: Soymara Santos   

Tradução de Inglês: Annabella Blyth 

Assessoria Estatística: Nathalia Diamantino Corrêa Reis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 9 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e validação de subconjunto 

terminológico, utilizando a CIPE®, para pacientes em cuidados paliativos, com feridas 

tumorais. No primeiro momento do estudo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura 

em busca de evidências empíricas relacionadas às feridas tumorais e intervenções de 

enfermagens indicadas para o manejo dos sintomas. Para isso, foram empregados os 

descritores “ferimentos e lesões”, “cuidados paliativos”, “wounds and injuries” e “palliative 

care”, e as palavras-chaves “feridas neoplásicas”, “feridas tumorais”, “malignant wound”, 

“fungating wound” e “malignant fungating wound”. No segundo momento, a partir do 

cruzamento das evidências encontradas com os termos constantes na versão 2013 da CIPE® 

e tendo como base o Modelo de 7 Eixos, foram construídas 51 afirmativas de diagnósticos 

de enfermagem e 134 enunciados de intervenções de enfermagem. Após a construção das 

declarações de diagnósticos, estas foram distribuídas de acordo com as necessidades 

humanas básicas postuladas no referencial conceitual de Wanda Horta. No terceiro 

momento, o instrumento foi submetido à validação baseada na opinião de enfermeiros 

peritos e, no quarto momento, realizou-se a elaboração do catálogo, observando as etapas 

propostas pelo Guia para o Desenvolvimento de Catálogos CIPE®, do Conselho 

Internacional de Enfermeiros.  Dos 51 diagnósticos apresentados, 43 (84,31%) alcançaram 

IC ≥ 0,8 e das 134 Intervenções de Enfermagem, 122 (91,04%) alcançaram IC ≥ 0,8, sendo, 

portanto, validadas. Considera-se que os objetivos do estudo foram alcançados, tendo como 

resultado a construção e validação do Subconjunto Terminológico CIPE® para pacientes 

oncológicos, em cuidados paliativos, com feridas tumorais. Este instrumento servirá como 

um guia para os enfermeiros, propiciando um cuidado baseado em evidências, além do uso 

de uma linguagem unificada que facilite a documentação da prática de enfermagem. Espero 

que este trabalho possa gerar conhecimento, considerando a lacuna existente na literatura 

especializada de enfermagem e, assim, colaborar no fortalecimento da rede de cuidados ao 

paciente oncológico.  

Descritores: Cuidados de enfermagem, Cuidados paliativos, Ferimentos e lesões, Processo 

de enfermagem.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to develop and validate an INCP® terminological subset for 

patients with tumor wounds under palliative care. The first stage of the study consisted of an 

integrative literature review in search of empirical evidences related to tumor wounds and 

nursing interventions indicated for the handling of symptoms. The descriptors used were 

‘wounds and injuries’ and ‘palliative care’; the key-words used were malignant wound, 

fungating wound, and malignant fungating wound. On the second stage, the correlation 

between the evidences found and the terms present in the 2013 Version of INCP®, based on 

the 7-Axes Model, led to the production of 51 nursing diagnoses and 134 nursing 

intervention statements. The diagnoses statements produced were distributed according to 

the basic human needs postulated in Wanda Horta’s theoretical references. On the third 

stage, the instrument was submitted to validation based on the opinion of specialized nurses; 

and on the fourth stage, a catalogue was generated following the steps proposed by the 

INCP® Guidelines for the Development of Catalogues, from the International Council of 

Nurses (ICN). Of the 51 diagnoses presented, 43 (84.31%) reached IC ≥ 0.8; and of the 134 

nursing interventions, 122 (91.04%) reached IC ≥ 0.8, thus being validated. It has been 

considered that the purposes of this study have been achieved, resulting in the development 

and validation of an INCP® terminological subset for oncology patients under palliative care 

of tumor wounds. This instrument shall serve as a guide for nurses, providing evidence-

based care, besides using a unified language that may facilitate the documentation of nursing 

practice. It is expected that this study may generate knowledge, considering the existing gap 

in the specialized nursing literature and therefore collaborate with the strengthening of the 

oncologic patient care network. 

Descriptors: Nursing care; Palliative care; Wounds and injuries; Nursing process.    
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 O cuidado do paciente oncológico no contexto do HUAP 

Na década de 1980, inicio minha trajetória profissional no serviço de emergência do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Um hospital geral de nível terciário e quaternário, com importante papel na formação de 

vários profissionais de saúde, por ser vinculado a uma universidade federal, sendo 

considerado uma unidade de saúde de alta complexidade, de acordo com a hierarquia do 

SUS, e então responsável pelo atendimento da população da Zona Metropolitana II, formada 

por sete municípios — Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá — correspondendo a uma área de abrangência com uma população estimada em 

mais de dois milhões de habitantes1,2 

Na época, o atendimento da emergência não correspondia ao modelo do Sistema 

Único de Saúde (SUS), de referência e contra referência, como hoje, mas sim a um 

atendimento com demanda espontânea, o que significava um número muito grande de 

atendimentos e uma diversidade nos tipos de clientela, desde grandes acidentados até 

pacientes com doenças crônico-degenerativas, algumas vezes em estado já debilitado de 

saúde. Nesse contexto, ficava muitas vezes evidente o despreparo do profissional de saúde 

em lidar com aspectos ligados a dimensões subjetivas e administrar uma série de situações 

nem sempre padronizadas, como aquelas presentes no processo de fim de vida.  Entendia 

que tal situação ocorria pelas características dos atendimentos em geral, que eram em grande 

número e alta complexidade.  

Já então, havia uma inquietação de minha parte no atendimento ao paciente “fora de 

possibilidades terapêuticas”, o “FPT”, como era então chamado. Por questões institucionais, 

esse paciente permanecia no serviço de emergência, junto aos vários pacientes com 

diferentes demandas de atendimento. 

Apesar de todo avanço tecnológico, dos esforços dos pesquisadores e do conhecimento 

científico acumulado em prol da prevenção e do controle do câncer, observamos nos 

hospitais um aumento progressivo de doentes portadores de neoplasias já em estado 

avançado da doença, com grande parte já fora de possibilidade de cura, afrontando os 

profissionais treinados na preservação da vida, com a possibilidade da morte. No cuidado 

desses pacientes são ainda frequentes as abordagens focadas na tentativa de manutenção da 

vida a todo custo, muitas vezes com uso de métodos invasivos e aparatos tecnológicos, sem 
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uma reflexão sobre o significado de dignidade e da possibilidade de se morrer em paz. Neste 

contexto histórico e social, os cuidados paliativos despontam como um novo modelo de 

atenção à saúde, buscando, além da humanização do processo de morrer, oferecer qualidade 

de vida através do manejo de sintomas angustiantes.3 

O HUAP, buscando se adequar às políticas públicas vigentes, no sentido de ampliar a 

assistência oncológica pela implantação de serviços que integram os diversos tipos de 

recursos necessários à atenção oncológica de alta complexidade em hospitais gerais, inicia 

o atendimento ao paciente portador de tumores sólidos, havendo então uma necessidade de 

aumentar e capacitar a equipe de enfermagem do ambulatório de quimioterapia, para onde 

sou transferida.4 

Os cuidados paliativos — um dos níveis de atenção oncológica contemplados pela 

Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) instituída em 2005 — e a existência de 

recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada a este tipo de pacientes 

são orientações da política.5  

Entre as diferentes modalidades assistenciais em cuidados paliativos destacam-se as 

unidades ambulatoriais, onde a abordagem multiprofissional buscando o manejo de sintomas 

angustiantes, pode ser responsável pela melhoria da qualidade de vida do paciente e, até 

mesmo, ter impacto sobre sua sobrevida. Dentro desse processo, é de fundamental 

importância a presença do profissional de enfermagem que exerça funções gerenciais e 

assistenciais e que, além de seu conhecimento teórico e prático, desenvolva competências 

relacionais para o desempenho de suas atividades com qualidade. 6,7 

Buscando a capacitação da equipe envolvida com o cuidado do paciente oncológico 

do HUAP, sou encaminhada, nesse mesmo período, para um estágio teórico-prático no 

Programa de Tratamento da Dor e Cuidados Paliativos no Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ).  

Durante o período de capacitação, o cuidado com as feridas tumorais foi meu grande 

desafio. Eu era a única enfermeira do grupo em uma equipe multiprofissional, e cada 

paciente com ferida que chegava era imediatamente encaminhado para a enfermeira! Muitas 

vezes, após abrir um curativo, tive que pedir licença “para pegar algum material” porque 

precisava “respirar” e refletir sobre o que fazer. A complexidade da situação por vezes me 

deixava paralisada, sem saber por onde começar! Os primeiros pacientes que atendi foram 

meus grandes mestres. Se naquela época eu dispusesse de algum protocolo que pudesse me 
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orientar, muito sofrimento teria sido evitado, não apenas para mim, enquanto profissional, 

pela frustração de não saber como cuidar destas feridas, mas principalmente para o paciente, 

que com certeza teria seus sintomas angustiantes aliviados com mais rapidez, eficiência e 

segurança.   

Após a capacitação, inicio minhas atividades como enfermeira paliativista no Núcleo 

de Atenção Oncológica (NAO) do HUAP, onde pude constatar várias situações que 

impunham dificuldades e limitações ao atendimento a estes pacientes em cuidados 

paliativos, presentes agora em diferentes setores do hospital (enfermarias, serviço de 

emergência e ambulatórios). Entre essas limitações está o despreparo de profissionais 

envolvidos no cuidado dos pacientes portadores de feridas tumorais, desde o manejo dos 

sinais e sintomas prevalentes até a ausência de registros de enfermagem que descrevessem a 

ferida e as ações implementadas e que são aspectos importantes para a avaliação e 

continuidade da assistência prestada. 

A prática dos cuidados paliativos apresenta um modelo de atuação no qual a equipe 

interdisciplinar tem uma importância fundamental em todo o processo.  Esta abordagem, ao 

valorizar as múltiplas dimensões inerentes ao ser humano, evidencia a necessidade  de 

olhares diferentes, para que se possa alcançar  a integralidade e a qualidade do cuidado 

desejados. Desta forma, minha outra inquietação como membro de uma equipe 

interdisciplinar sempre foi: Qual o meu papel nesta equipe? Qual a minha competência 

enquanto enfermeira e, principalmente, enquanto enfermeira paliativista?  

O registro das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro pode, além de compartilhar 

o cuidado com os demais membros da equipe, dar maior visibilidade às ações desenvolvidas 

pelos profissionais de enfermagem, com um reconhecimento de seus papéis e delimitação 

de seus espaços de atuação.8 

Este momento de reflexão sobre a necessidade de mudanças neste processo de 

trabalho soma-se a estas inquietações e fortalece a proposta desta pesquisa, qual seja unir o 

uso de uma linguagem específica da enfermagem a um cuidado de qualidade dos pacientes 

com feridas tumorais, através da elaboração de um “protocolo” para o cuidado destas feridas.  

E que desta forma, possibilitando uma abordagem sistematizada e baseada em evidências 

científicas, possa contribuir para uma qualificação profissional e um planejamento mais 

seguro das intervenções de enfermagem, além de proporcionar qualidade de vida aos 

pacientes e familiares.9,10,11 
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Neste processo, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) apresenta-se 

como uma ferramenta de organização do trabalho da enfermagem, e a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE ®) emerge como um marco unificador da 

linguagem dessa área, proporcionando uma terminologia padronizada dos cuidados 

prestados, que facilita a comunicação dos enfermeiros entre si e com outros profissionais de 

saúde responsáveis pelas decisões políticas, podendo os dados e informações resultantes ser 

utilizados para planejamento e gestão dos cuidados de enfermagem e desenvolvimento de 

políticas. Para elaboração dos catálogos CIPE® foram definidas prioridades de saúde, onde 

os cuidados paliativos estão presentes na área “contexto de cuidado”, o que reforça a 

relevância deste trabalho.12 

Considerando essa demanda, este trabalho busca contribuir para o posicionamento 

do enfermeiro frente aos pacientes com feridas tumorais com um cuidado baseado em 

evidências. Mostra-se relevante para o ensino, ao facilitar o entendimento dos conceitos da 

prática da enfermagem; para a pesquisa, ao propiciar um conjunto de dados que subsidiem 

pesquisas na área, gerando conhecimentos; para a assistência, ao prover uma base 

consistente para documentação da prática da enfermagem e facilitar o processo gerencial, 

com fornecimento de dados para tomadas de decisão no dia a dia e nas políticas de saúde; e 

para a segurança do paciente, ao fornecer subsídios para uma ação de enfermagem segura 

no manejo dos sintomas das feridas tumorais. Esse aspecto encontra ressonância na Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), instituída em dezembro de 2013, em seu artigo 

11 em que afirma que cabe ao modelo da atenção hospitalar contemplar um conjunto de 

dispositivos de cuidado que assegurem a segurança do paciente a partir de boas práticas em 

saúde, com redução de incidentes desnecessários e evitáveis e atos inseguros.13 

 

1.2 Objetivos 

Dessa forma, este estudo tem os seguintes objetivos: 

 Objetivo Geral: Construir um subconjunto terminológico CIPE® para pacientes 

oncológicos, em cuidados paliativos, que apresentam feridas tumorais. 

 Objetivos Específicos:  

1- Identificar, na literatura, evidências empíricas que subsidiem a elaboração de um conjunto 

de diagnósticos e intervenções de enfermagem para pacientes oncológicos, em cuidados 

paliativos, que apresentam feridas tumorais; 
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2- Validar o conjunto de declarações de diagnóstico e intervenções proposto junto a 

enfermeiros peritos;  

3- Elaborar um subconjunto terminológico CIPE® para pacientes oncológicos em cuidados 

paliativos que apresentem feridas tumorais, utilizando os termos constantes na CIPE® 

versão 2013 e o referencial de Wanda Horta. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 O Sistema Único de Saúde e as Políticas Públicas relacionadas à Atenção 

Oncológica. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, a 

saúde passa a ser assegurada, no art. 196, como “direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação”.14 

São princípios doutrinários do SUS: a universalidade (saúde como direito 

fundamental do ser humano), equidade (princípio de justiça social que visa diminuir 

desigualdades) e integralidade (abrange ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação) das ações focadas no indivíduo, família e comunidade.14 

A organização do SUS é um processo dinâmico e vem acontecendo através de ações 

e políticas públicas de saúde, integradas em uma rede regionalizada e hierarquizada, 

organizada de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e 

participação da comunidade.14,15 

A partir da década de 1960, observa-se no Brasil uma transição epidemiológica no 

perfil das doenças, com um progressivo aumento da incidência e da mortalidade por doenças 

crônico-degenerativas, entre elas as neoplasias. Entre os fatores que influenciam esse perfil 

de adoecimento da população brasileira destaca-se o prolongamento da expectativa de vida 

e consequente envelhecimento da população, resultado da melhoria das condições 

econômicas e sociais da população, das ações de promoção e recuperação da saúde, 

implementadas pelo governo, entre outras.16 Soma-se a estes fatores, o estilo de vida, que 

imprime uma exposição intensa a fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de 

cânceres, próprios da contemporaneidade.  Cabe ressaltar que câncer é o nome dado a um 

conjunto de mais de 100 doenças diferentes, tendo em comum um crescimento celular 

anormal e desordenado com potencial invasivo e de origem multifatorial, no qual estes 

fatores podem agir em conjunto ou de forma sequencial para o surgimento do câncer.15,17 

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 2014, válidas 

também para 2015, apontam o surgimento aproximado de 576 mil novos casos de câncer, 

sendo os tipos de maior incidência: os de próstata, pulmão, cólon, reto, estômago e cavidade 
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oral nos homens; e mama, cólon, reto, colo de útero, pulmão e glândula tireoide nas 

mulheres.17 A sua magnitude epidemiológica, social e econômica reforça a importância do 

câncer enquanto problema de saúde pública e torna urgente a formulação e implementação 

de estratégias que busquem o seu controle.15,17 

 

2.1.1 A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) na Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS. 

Diante destes desafios e procurando garantir a ampliação do acesso da população aos 

serviços de atenção oncológica em sua integralidade, surge a necessidade de organização de 

redes assistenciais hierarquizadas e regionalizadas. Isto acontece inicialmente em 1998, 

quando o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS nº 3.535 de 02 de setembro de 

1998, estabelece critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia, os 

chamados Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), sendo o cadastramento 

destes efetuado no ano seguinte.18,19 

Entende-se por alta complexidade um conjunto de procedimentos que envolvem alta 

tecnologia e alto custo, visando propiciar o acesso a serviços qualificados e integrando-os 

aos demais níveis de atenção à saúde.15 

De acordo com estes critérios, os CACONs devem possuir condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os 

tipos de câncer e deve abranger as seguintes modalidades assistenciais: diagnóstico, 

oncologia clínica e cirúrgica, quimioterapia, radioterapia, medidas de suporte, reabilitação e 

cuidados paliativos.18,20  

Buscando aumentar a capacidade instalada da rede de serviços oncológicos do SUS, 

o Ministério da Saúde, por intermédio do INCA, lança em 2001 o projeto EXPANDE, uma 

estratégia que tem como objetivo estruturar a integração da assistência oncológica no Brasil, 

visando uma distribuição equitativa e universal a fim de garantir atendimento integral à 

população. Desta forma, busca descentralizar o atendimento através da capacitação de 

profissionais em programas de especialização e da criação ou adequação de instalações de 

centros oncológicos em vários estados do Brasil.4,20 
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Ao instituir no SUS, em 2002, o Programa Nacional de Assistência à  Dor e Cuidados 

Paliativos, o Ministério da Saúde busca contemplar os múltiplos aspectos implicados no 

processo de cuidar, quais sejam: físicos, psicológicos, familiares, sociais, religiosos, éticos 

e filosóficos do paciente, seus familiares, cuidadores e equipe de saúde, o que passa a dar 

maior visibilidade aos cuidados paliativos.21 

Em 2005, é instituída a PNAO, que contempla ações de Promoção, Prevenção, 

Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, com a determinação de ser 

implantada em todas as unidades federadas. Busca-se assim o desenvolvimento de 

estratégias para implementação da política através de uma organização de forma articulada, 

de redes entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios.5 

Como etapa para a implementação da PNAO, surge a necessidade de se conceituar 

os centros de alta complexidade e determinar seus papeis na rede de atenção oncológica, o 

que acontece através da Portaria MS/GM nº 741, de 19  de dezembro  de 2005.22 

A partir dessa portaria, as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) são definidas como hospitais que possuam condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres 

mais prevalentes no Brasil. Os CACONs são centros de alta complexidade, com as mesmas 

características, porém cabendo a eles o tratamento de todos os tipos de câncer e não apenas 

dos mais prevalentes. Um Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia neste 

contexto é um CACON que exerce o papel auxiliar, de caráter técnico, ao Gestor do SUS 

nas políticas de Atenção Oncológica.22 

Estratégias são articuladas também regionalmente e a partir da Lei nº 5809, de 25 de 

agosto de 2010, busca-se efetivar a rede de atenção oncológica no Estado do Rio de Janeiro, 

através da valorização de uma política que dê ênfase a desospitalização do paciente que se 

encontra fora de possibilidade para o tratamento do câncer, procurando preparar a rede 

municipal para uma compreensão dos cuidados paliativos e do atendimento pelos 

profissionais do Programa de Saúde da Família (PSF).23 

Procurando promover o desenvolvimento e a implementação efetiva e integrada das 

políticas públicas para a prevenção e controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) e seus fatores de risco, o Ministério da Saúde lança o Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das DCNT no Brasil, para o período de 2011-2022. Quatro principais 
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grupos de doenças, entre elas o câncer, serão abordados juntamente com seus fatores de risco 

modificáveis, quais sejam: tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e 

obesidade. Entre as diretrizes e ações traçadas destacam-se a vigilância, informação, 

avaliação, monitoramento, promoção da saúde e cuidado integral.24 

Em consonância com o plano de ações para o enfrentamento das DCNT, o Ministério 

da Saúde revoga a PNAO e institui a PNPCC, em maio de 2013, com o objetivo de reduzir 

a mortalidade e incapacidade causadas por essa doença, além de diminuir a incidência de 

alguns tipos de câncer e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. O 

princípio do cuidado integral, organizado com ações e serviços voltados para o cuidado 

integral da pessoa com câncer e que embasa esta política, contempla a prevenção, detecção 

precoce, o diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos.25 

A partir de 11 de março de 2013, o HUAP, cadastrado como UNACON desde 2005 e 

seguindo pactuações acerca das referências da Rede de Alta Complexidade Oncológica, 

deliberadas após a 1ª reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, realizada em 

21/02/2013, passa a atender apenas os pacientes residentes em Niterói e 50% dos residentes 

no município de São Gonçalo, ficando os demais municípios da Zona Metropolitana II sob 

responsabilidade do Centro de Oncologia de Rio Bonito.26  

Os cuidados paliativos, entendidos como um dos níveis da atenção oncológica, devem 

estar presentes nas três modalidades de atenção à saúde, preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, quais sejam: básica, de média e alta complexidade.15 

 

2.1.2 A importância da pesquisa na Atenção Oncológica 

O reconhecimento da magnitude da situação do câncer no Brasil e o aumento de casos 

com uma sobrevida pequena, de acordo com os dados disponíveis, em relação aos países 

desenvolvidos, tornam a pesquisa na atenção oncológica relevante e um desafio.27 

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) — criada em 

2004, durante a II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde — 

serve para balizar as ações de fomento à pesquisa realizadas pelo Ministério da Saúde. 

Constitui-se o primeiro exercício de definição de prioridades de pesquisa em saúde realizado 

no Brasil e deliberado em sintonia com as demandas apresentadas. Compõe-se por 24 
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subagendas de pesquisa em Saúde, sendo uma delas as doenças não transmissíveis, em que 

se incluem as neoplasias.28 

Nesta perspectiva, a lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que institui o Programa 

Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), reforça a importância da pesquisa, 

tendo entre as ações e os serviços de atenção oncológica a serem apoiados a formação de 

recursos humanos e a realização de pesquisas nas instituições voltadas à prevenção e 

combate ao câncer.29 

O planejamento das ações de saúde, baseado em critérios e evidências científicas, 

reforça a importância da pesquisa em atenção oncológica, pois a partir de uma base de 

informações confiáveis pode-se identificar o impacto das ações e programas e estabelecem-

se condições de negociação com os gestores nas tomadas de decisão, contribuindo para a 

implementação das políticas e qualificação do processo de trabalho do enfermeiro, que 

resulta em qualidade na assistência.  

Esta afirmação encontra ressonância na PNPCC ao reforçar a importância da 

qualificação das práticas profissionais desenvolvidas, através da garantia de recursos 

humanos capacitados e qualificados para assegurar o cuidado necessário das pessoas com 

câncer, assim como o estímulo ao desenvolvimento de pesquisas que busquem o 

aperfeiçoamento, a inovação de tecnologias e a disseminação de conhecimentos.25 

 

2.2  Os cuidados paliativos  

O desafio para proporcionar alívio à dor e a outros sintomas a pacientes com câncer 

e a escuta a estes pacientes no momento da proximidade de sua morte foram fatores que 

impulsionaram, na década de 1960, Dame Cicely Saunders, considerada pioneira no 

desenvolvimento do Movimento Hospice, que deu origem aos cuidados paliativos.  Desde 

então, este novo modelo de cuidar se espalhou por todo o mundo, sendo interpretado por 

diferentes culturas e em diferentes níveis, com o propósito comum de que as pessoas devem 

ser ajudadas não só a morrer em paz, mas a viver até sua morte com suas necessidades e 

potencialidades atendidas tanto quanto possível.30  

Dame Cicely Saunders relata que seus questionamentos, que impulsionaram todo o 

movimento, surgiram a partir de várias conversas com um paciente de 40 anos, com câncer 

de reto, internado em um hospital escola em Londres, em 1948. Em suas conversas, 
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discutiam o que poderia ajudar outras pessoas na mesma situação e se haveria a possibilidade 

de que o processo se desenrolasse em outro lugar que não uma enfermaria cirúrgica, onde 

todos estavam sempre muito ocupados.30 

A partir destes diálogos, Saunders é confrontada com desafios que formam a base 

tanto da fundação do St. Christopher’s Hospice, em 1967, como do movimento Hospice em 

si: comprometimento com uma mente aberta para pesquisa, ensino e rigor científico sempre 

acompanhados de compassividade e sensibilidade, além da consciência da vulnerabilidade 

do ser humano e valorização da espiritualidade. A presença de uma equipe multiprofissional, 

a pesquisa e educação e a integração da família como unidade do cuidado são aspectos 

importantes neste contexto.30 

Um dos primeiros registros de uma instituição chamada “hospice” relata a abertura, 

no final do século IV da era cristã, em Roma, de um abrigo para os peregrinos, doentes e 

desamparados, por uma cristã de nome Fabíola. O nome dado a este abrigo — hospice — 

tem como referência os hóspedes e estrangeiros, seus anfitriões e a relação de hospitalidade 

desenvolvida entre eles, sentido que permanece central ao movimento até hoje. Ao longo da 

Idade Média, a Igreja Cristã dá continuidade a esta iniciativa, abrigando também, além dos 

doentes, os participantes das Cruzadas. O objetivo destes hospices não era inicialmente 

cuidar daqueles que estivessem morrendo, mas oferecer ajuda material e espiritual, o que 

frequentemente se estendia até a morte da pessoa.30 

A primeira instituição voltada especificamente para cuidar daqueles considerados 

incuráveis e que estivessem morrendo parece ter sido fundada por Mme. Jeanne Garnier, na 

França, e por ela denominada “hospice e calvário”. Em 1905, é estabelecido o primeiro 

hospice na Grã-Bretanha — o Joseph’s Hospice, em Londres — criado pelas Irmãs de 

Caridade Irlandesas, após terem fundado instituição semelhante em Dublin.30 

  Várias outras instituições, de cunho religioso (católicas, protestantes ou judias), são 

fundadas no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Alemanha neste século. No entanto, 

a que mais se assemelha com as instituições atuais é a St. Luke’s Home for the Dying Poor, 

fundada em 1893 pelo Dr. Howard Barrett, e onde Dame Cicely Saunders trabalhava como 

voluntária durante sua formação médica, iniciada aos 33 anos, estimulada pela possibilidade 

de aprender mais sobre a dor e o uso de opióides. Inicia o monitoramento da dor e outros 

sintomas, após sua qualificação como médica, com o uso regular de analgesia, no St. 

Joseph’s, onde fortalece as bases dos cuidados paliativos e arrecada fundos para a construção 
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do St. Christopher’s Hospice, o primeiro hospice moderno voltado para pesquisa e ensino, 

em 1967.30,31 

Os sete anos de escuta e gravação de Saunders, com cuidadosa transcrição para 

posterior análise, focados na experiência individual do paciente sobre sua dor e o alívio desta, 

além de sua atitude com relação à sua doença, àquilo que sabe e ao que acha particularmente 

difícil, mostraram-se reveladores. Saunders consegue identificar nas respostas que recebe 

aspectos físicos, emocionais, sociais, espirituais, necessidade de segurança, significado e 

mais valia, o que reforça a importância de uma abordagem holística a estes pacientes.  A 

partir destas escutas, Cicely Saunders cunhou a expressão “dor total”, que considera as 

múltiplas dimensões do ser humano implicadas na dor (física, psicológica, social e espiritual) 

e que é, ainda hoje, um importante aspecto dos princípios dos cuidados paliativos.30 – 32 

Suas experiências como médica e, anteriormente, como enfermeira e assistente 

social, associadas à influência exercida pela filosofia e política estudadas em Oxford e à sua 

formação cristã, não só estão presentes em suas ideias para o desenvolvimento dos hospices 

e do conceito de “dor total” por ela descrito, como proporcionaram uma amplitude maior ao 

seu trabalho.32 

Paralelamente ao trabalho de Cicely Saunders, na década de 1960, Elisabeth Kubler 

Ross desenvolve nos EUA, com pacientes que enfrentam a proximidade da morte, a mesma 

prática de escuta à beira do leito do paciente, não usual nessa época, e que transforma o 

mesmo em sujeito ativo no processo de adoecer. Através deste método de escuta, Ross 

desenvolve uma teoria sobre os estágios do processo de morrer, publicada no livro “Sobre a 

morte e o morrer”, em que descreve suas ideias sobre os mecanismos e estágios através dos 

quais os pacientes lidam com uma doença incurável e com notícias dolorosas, e de que modo 

nos comunicamos com estes pacientes.31- 33 

O primeiro estágio foi denominado por ela de “negação”, fase que age como um para-

choque após notícias inesperadas e proporciona tempo para que o paciente se recupere com 

a mobilização de medidas menos radicais. Ao não ser mais possível se manter firme com a 

negação, este estágio é substituído por sentimentos de raiva, revolta, inveja e ressentimento, 

o estágio da “raiva”, que pode se projetar em todas as direções, nos profissionais e familiares, 

em quem é descarregada.  No terceiro estágio, o da “barganha”, o paciente tenta algum tipo 

de acordo com Deus que possa adiar o desfecho já inevitável. Já no quarto estágio, o da 

“depressão”, pode-se evidenciar um sentimento de grande perda e uma tentativa de enfrentar 



  

 32 

e aceitar a adversidade, através do seu isolamento e indiferença. No quinto estágio, o da 

“aceitação”, o paciente passa a aceitar a sua situação. É importante entender que não há uma 

ordem para que estas situações ocorram, podendo o paciente vivenciar mais de uma dessas 

fases ao mesmo tempo ou não experimentar algumas delas.33 

O primeiro conceito de cuidados paliativos foi publicado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em 1990, como sendo o cuidado ativo e total de pacientes cuja doença não 

responde mais ao tratamento curativo, tendo como objetivo primordial o controle da dor e 

outros sintomas, além de problemas de ordem psicológica, social e espiritual, visando 

proporcionar a melhor qualidade de vida para pacientes e família.34 

Essa definição é revisada em 2002 e passa a ser “uma abordagem que promove a 

qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a 

continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Requer identificação 

precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e de outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual.”35 

Os cuidados paliativos baseiam-se em princípios definidos pela OMS, conforme 

descritos abaixo: 3 

• Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis;  

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

• Não acelerar nem adiar a morte; 

• Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente; 

• Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto 

possível, até o momento de sua morte; 

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

enfrentar o luto; 

• Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, 

incluindo acompanhamento no luto; 

• Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença; 

• Devem ser iniciados o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de 

prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia e incluir todas as 

investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas 

estressantes. 
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No Brasil, a prática dos cuidados paliativos é recente, tendo seu início na década de 

1980 com a consolidação de serviços pioneiros e a criação de outros também importantes a 

partir do ano 2000.3 

Com os avanços no tratamento do câncer, houve um aumento significativo na 

sobrevida dos pacientes portadores de neoplasias. Porém, segundo a OMS, na maior parte 

do mundo, a maioria destes pacientes já estará em estágio avançado da doença quando forem 

vistos pela primeira vez pelo profissional de saúde. Para eles, a única opção realista de 

tratamento será o alívio da dor e os cuidados paliativos.31, 36 

Os cuidados paliativos requerem uma abordagem multiprofissional, na qual a 

enfermeira tem um importante papel ao prover informações, aconselhamento e educação de 

pacientes e familiares e ao facilitar a continuidade do cuidado no domicílio e hospital. Além 

disso, devido a sua proximidade com o paciente, tem uma posição privilegiada para 

monitorar e avaliar a dor e outros sintomas.34 

Segundo Saunders, “ouvir tem que se transformar em uma escuta verdadeira” e a 

enfermeira, com sua competência e compassividade, é o profissional dentro da equipe 

interdisciplinar com um lugar único para “escutar” o sofrimento do paciente e valorizar a 

dignidade e possibilidade de crescimento que permanecem através de sua fraqueza e de suas 

perdas. Esta opinião está presente em vários de seus trabalhos, que incluem as narrativas e 

exemplos dos pacientes, predominantemente na literatura destinada à enfermagem.32,37 

 

2.2.1 Feridas tumorais 

 

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

estruturas da pele. Ocorrem pela quebra da integridade do tegumento em decorrência da 

proliferação celular descontrolada que o processo da oncogênese induz, levando à formação 

de uma ferida evolutivamente exofítica.9,38,39 

Os cânceres com maior propensão para o desenvolvimento de feridas tumorais são os 

de mama, melanoma, cabeça e pescoço, pulmão, rim e cólon, 38,40 sendo as localizações mais 

frequentes mama, cabeça e pescoço, tórax anterior, genitália e períneo, virilha, costas e 

extremidades.41,42 

A falta de dados, referentes a essas feridas, em bases de registro de câncer populacional 

é responsável pela inexistência de estatísticas exatas sobre sua incidência.41, 43,44 
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A maioria dos dados são estimativas feitas em determinados grupos populacionais, 

com ocorrência entre 5% dos pacientes com câncer e 10% dos pacientes com doença 

metastática.9, 38, 40, 41, 43,45 Um registro acurado da incidência dessas feridas poderia ajudar a 

identificar e racionalizar a necessidade de programas de pesquisa.44 

Apesar da prevalência dessas feridas em larga escala não ser conhecida, reconhece-se 

a quantidade de tempo despendido pelas enfermeiras cuidando desses pacientes, não 

somente em termos de avaliação e manejo da ferida, como também no suporte psicossocial.46 

A ferida tumoral apresenta-se como um desafio para as enfermeiras oncológicas envolvidas 

no cuidado  deste paciente.47 

Inicialmente, essas lesões podem apresentar-se como nódulos e evoluir para uma lesão 

fungosa, com crescimento acelerado e estruturas parecidas com “couve-flor” (processo 

proliferativo); lesões ulcerativas, que se caracterizam por crateras profundas com margens 

definidas; ou, ainda, com as duas características, ulcerativa e proliferativa.9, 10, 39, 43, 47, 48  

As denominações mais frequentes determinam suas características, que podem ser 

ulceradas, com ou sem formação de crateras rasas ou mais profundas (feridas ulcerativas 

malignas), aspecto vegetativo e partes ulceradas (feridas fungosas malignas ulceradas) ou 

semelhantes à couve flor (feridas fungosas malignas).9 

Podem crescer rapidamente, ampliando-se visivelmente num período de 24h, com 

grande potencial de dano.43 A extensão do tumor pode atingir estruturas mais profundas 

levando à formação de sinus 1ou fístulas.10, 45,47 

As feridas tumorais são frequentemente associadas a sinais e sintomas múltiplos, sendo 

os mais comuns: odor, exsudato, sangramento, dor, necrose e infecção, assim como 

consequências relacionadas ao “efeito de massa” (crescimento tumoral), como obstrução de 

vias aéreas superiores ou erosão de grandes vasos.11, 38,48 

 

Necrose 

O crescimento tumoral anormal e desorganizado, que acontece a partir da infiltração e 

proliferação de células cancerosas em estruturas da pele, faz com que o tumor supere em 

tamanho a perfusão tecidual local, interferindo na sua oxigenação. Da mesma forma, o 

colapso vascular que ocorre na drenagem linfática e as alteraçoes no mecanismo de 

                                                           
1 Abertura estreita ou passagem por debaixo da pele, que pode estender-se em qualquer direção através do 

tecido e resulta em espaço morto com potencial para formação de abscesso (McDonald A , J Palliat Med 

2006 Apr.; 9(2):285-95) 
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coagulação que interferem na hemostasia tecidual são processos que levam ao déficit de 

oxigênio tecidual, morte celular e necrose da ferida.9, 39, 46, 49, 50  

 

Infecção 

Com a evolução da lesão, o surgimento de áreas de necrose torna-se um meio ideal 

para proliferação bacteriana.  A contaminação refere-se à presença da bactéria na superfície 

da ferida, pois se ela se fixa ao tecido e prolifera, a colonização se estabelece, podendo 

ocorrer o que se chama de colonização crítica, aumento da carga bacteriana ou infecção 

localizada.10 

Entre os sinais de infecção na ferida destacam-se o aumento da lesão, aumento de 

temperatura, novas áreas de ruptura no tecido circundante, eritema e/ou edema, aumento de 

exsudato e odor. A carga bacteriana superficial pode ser reduzida com o uso de agentes 

antimicrobianos tópicos, enquanto a infecção requer terapia antibiótica sistêmica. Devem-se 

observar os sinais clínicos para se diferenciar um comprometimento superficial ou profundo 

e assim considerar opções terapêuticas apropriadas.10 

As feridas infectadas resultam em um aumento da dor e da deterioração da  

condição geral do paciente. Cabe ao  profissional a responsabilidade de reconhecer com 

precisão e rapidez os sinais de infecção e assim prevenir a disseminação para tecidos 

adjacentes ou circundantes, bem como a infecção sistêmica ou sepsis.51,52 

 

Odor 

O odor é citado como o problema mais angustiante relacionado à ferida tumoral,53 

sendo associado ao aumento da carga bacteriana, que acontece pela formação de verdadeiras 

massas necróticas no leito da ferida, particularmente microrganismos anaeróbicos 

(Bacteroides spp, Clostridium spp) e aeróbicos (Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp, 

Klebsiella spp e Stafilococcus aureus). O produto metabólico resultante da quebra de 

proteínas no tecido necrótico por estes microrganismos inclui os ácidos graxos voláteis, 

como o ácido acético e caproico, componentes voláteis sulfúricos e os gases putrescina e 

cadaverina liberados pela interação destas floras que colonizam e infectam a ferida.9, 10, 44, 54  

Exsudato estagnado e curativos sujos contribuem significativamente para a presença do 

odor.44, 53 
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Determinar o grau do odor é difícil e subjetivo, o que pode levar a variações, sendo 

importante considerar a atitude do paciente.43 Na classificação mais usada, o grau do odor 

pode ser classificado como: grau I, quando o odor fétido é sentido apenas ao abrir o curativo; 

grau II, quando é sentido ao se aproximar do paciente, sem abrir o curativo; ou grau III, 

quando é sentido no ambiente, sem abrir o curativo, considerado fétido e nauseante.9, 55 

Embaraço, vergonha, isolamento social e problemas de relacionamento são alguns dos 

sentimentos experimentados pelo paciente quando da presença de odor não controlado,48 

podendo ter  também um impacto intenso sobre os cuidadores e profissionais de saúde.56 

 

Exsudato 

Feridas fungosas sempre produzem de moderada a grande quantidade de exsudato, 

que resulta de fatores inter-relacionados, como ação de enzimas bacterianas,53 processos 

inflamatórios associados à infecção, vasodilatação e permeabilidade capilar aumentada, que 

permitem a passagem de fluidos e elementos celulares através das paredes dos vasos,10 além 

do catabolismo do tecido por proteases bacterianas.44, 54 

Como consequência da grande quantidade de exsudato, pode ocorrer extravasamento 

nas roupas do paciente (vestuário e de cama), levando a sentimentos de embaraço, 

constrangimento, depressão e isolamento social,48 além de sobrecarga para o cuidador e 

paciente, que descrevem suas vidas sendo controladas por trocas e lavagem de roupas pelo 

extravasamento e sujidade.54 

Por isso,  além dos cuidados e da proteção da  pele peri lesional, a escolha de 

coberturas apropriadas para o controle do exsudato, observando o equilíbrio adequado entre 

absorção e manutenção do ambiente úmido, para prevenir aderência da cobertura e 

ressecamento do leito da ferida, é um importante aspecto no manejo do exsudato.48 

 

Sangramento 

O tecido de granulação de uma ferida maligna é frequentemente friável devido à 

estimulação local do fator de crescimento vascular endotelial, o que induz a angiogênese 

(processo fundamental e complexo no qual ocorre formação de novos vasos sanguíneos a 

partir de vasos preexistentes) e resulta na formação de grande número de vasos sanguíneos 

com paredes finas, tortuosas e que sangram facilmente. A redução da atividade de 

fibroblastos e a trombose de grandes vasos podem comprometer a formação da matriz de 



  

 37 

colágeno, tornando a granulação menos resistente ao trauma. Essa natureza frágil dos vasos 

sanguíneos e a função plaquetária alterada no tumor fazem com que mesmo pequenos 

traumas provoquem sangramento.9, 38, 41, 54 

 A prevenção é o melhor método de controle do sangramento. Isso envolve uma 

remoção suave das coberturas, o uso de coberturas não aderentes ou de produtos que 

mantenham o leito da ferida úmido e a limpeza da ferida por irrigação.40, 48,53 

 

Dor 

A dor é um fenômeno complexo que pode ser causado por uma série de fatores e é 

referida pelo paciente como um aspecto impactante em sua qualidade de vida.10 O grau de 

dor experimentada vai depender da localização da ferida, da profundidade da invasão, do 

dano tissular, do envolvimento de nervos, da presença de tecidos viáveis com exposição de 

terminações nervosas e da experiência prévia do paciente com dor e analgesia.40 

Além do processo de crescimento tumoral acelerado, práticas inapropriadas no 

cuidado com a ferida durante as trocas de coberturas, inchaço resultante de drenagem capilar 

e linfática comprometida, procedimentos como debridamento mecânico, além de danos 

causados à pele peri lesional por remoções agressivas e frequentes das coberturas, podem 

ser responsáveis pela dor experimentada.9, 10, 48, 54 

É importante considerar que a experiência de dor não é apenas física, mas pode ser 

experimentada de forma multidimensional (física, psicológica, social, espiritual) como 

descrito por Cicely Saunders, fundadora do movimento hospice, ao descrever o conceito de 

“dor total”, que reconhece fatores como raiva, medo, ansiedade e depressão como 

responsáveis pela experiência de dor. Dessa forma, torna-se importante uma avaliação 

abrangente e individualizada para determinar os fatores que estejam contribuindo para a 

dor.54 

Apesar de a dor ser uma experiência subjetiva e multidimensional, a capacidade de 

estimar sua intensidade é essencial para a avaliação da efetividade da analgesia empregada.  

É indicado o uso de instrumentos para avaliação da intensidade da dor. As escalas 

unidimensionais são consideradas de uso simples, fácil compreensão, reproduzíveis e de uso 

universal, em que o paciente indica a posição mais próxima da intensidade de sua dor, sendo 

um dos extremos identificado como ausência de dor e o outro como dor insuportável (escalas 
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visuais). As escalas multidimensionais são usadas para medir e avaliar o efeito da dor na 

qualidade de vida do paciente. 9, 57, 58, 59 

A presença de uma ferida é responsável por importante impacto psicossocial na vida 

do paciente, que pode referir percepção de mutilação, rejeição de si mesmo, perda da 

autonomia e da autoestima, assim como medo, tendência à automutilação, déficit de 

autocuidado, perda da esperança e diminuição da libido.55 

Uma avaliação criteriosa da ferida deve incluir os seguintes aspectos: a sua 

localização, aparência, tamanho, quantidade e características do exsudato, presença de 

infecção, quantidade de tecido desvitalizado no leito da ferida, presença de odor, natureza e 

tipo da dor — e seu efeito sobre o paciente — e características da pele ao redor da lesão. 

Deve-se considerar também aspectos que incluam a experiência do paciente e cuidador no 

cuidado da ferida e os efeitos dessa situação em suas vidas, para a formulação de um plano 

de cuidados individualizado, que irá guiar uma terapia local.40, 43, 51, 60  

Além disso, mudanças frequentes na ferida ou mesmo nas condições gerais do paciente 

indicam a necessidade de reavaliação contínua do plano de cuidados para readaptação de 

metas realísticas e apropriadas.60, 61 

A descrição da ferida deve ser documentada de forma concisa e sistemática para 

assegurar credibilidade nas avaliações posteriores.51,62 Nesse sentido, o uso de uma 

classificação baseada no estadiamento da ferida pode melhorar a avaliação da efetividade do 

tratamento, facilitar uma documentação mais consistente e a comunicação entre os 

enfermeiros.40  

Pensando nessa questão, as enfermeiras Haisfield-Wolfe e Baxendale-Cox propuseram 

um estadiamento classificatório para feridas tumorais, em quatro estágios, baseado nos 

parâmetros relacionados à progressão da ferida, como a cor, hidratação, presença ou ausência 

de nódulos, drenagem, dor, odor e tunelização.9,40 

 

Quadro I - Estadiamento classificatório das feridas neoplásicas.  

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

e delimitado. Encontra-se em estado assintomático.  

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

secreção límpida, amarelada ou de aspecto purulento. Tecido avermelhado ou violáceo, 
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lesão seca ou úmida. Pode haver dor e prurido. Não apresenta odor e configura-se sem 

tunelizações e/ou formação de crateras. 

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

podendo apresentar-se friáveis, sensíveis à manipulação, com secreção ausente (lesões 

secas) ou em pouca quantidade (lesões úmidas). Intenso processo inflamatório ao redor, 

em que o tecido exibe coloração vermelha e/ou violácea e o leito da ferida configura-se 

em áreas secas e úmidas. Pode haver dor e odor. Não formam tunelizações, pois não 

ultrapassam o tecido subcutâneo. 

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

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

e tecido necrótico liquefeito ou sólido e aderido. Fétidas, secretivas, já com aspecto 

vegetativo, mas que não ultrapassam o subcutâneo. Podem apresentar lesões satélites em 

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

predominantemente de coloração amarelada.  

Estádio 4 - Feridas invadindo profundas estruturas anatômicas. Têm profundidade 

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

e dor. Tecido ao redor exibe coloração avermelhada, violácea. O leito da lesão é 

predominantemente de coloração amarelada 

Fonte: Firmino F. Rev. Bras. Cancerol. 2005:51(4): 347-59. 

 

A meta principal da conduta terapêutica no cuidado com a ferida tumoral deixa de ser 

a cicatrização e passa a focar o conforto do paciente com relação à ferida e a prevenção e 

alívio dos sintomas locais, que incluem: redução do odor, manejo do exsudato, alívio da dor, 

manutenção da integridade da pele ao redor da ferida, prevenção e controle do sangramento, 

debridamento se indicado, redução da flora bacteriana e uso de produtos e insumos 

apropriados.51, 53 É um desafio para o enfermeiro usar intervenções adequadas para o manejo 

da ferida tumoral, proporcionando curativos funcionais, com conforto e alívio para o 

paciente.9 Na escolha das coberturas, considera-se a simetria corporal e aceitabilidade 

estética das mesmas, que não devem ser muito volumosas.46 
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A progressão da doença, o aumento da ferida tumoral e a dificuldade no manejo e 

alívio dos sinais e sintomas prevalentes podem trazer sentimentos de impotência e desânimo 

para o profissional.54 O conhecimento científico dos princípios dos cuidados paliativos, em 

que uma abordagem às dimensões física, psicológica, social e espiritual é essencial, e a 

compreensão da importância de uma equipe interdisciplinar nesse processo podem ajudar na 

busca de estratégias de enfrentamento. 

As pesquisas referentes à efetividade no manejo dos sintomas das feridas tumorais são 

ainda limitadas e o conhecimento ainda conduzido em parte pelo raciocínio adotado em 

outras feridas em que a cicatrização é esperada. Muitos artigos são baseados em experiências 

profissionais refletindo a carência do cuidado baseado em evidências nessa área e a 

necessidade por mais pesquisas e publicações.9, 11, 45, 63,64  

A expectativa de vida para o paciente portador de uma ferida tumoral pode ser muito 

curta, com uma média de 6 a 12 meses de sobrevida.45,65 Evidencia-se assim a necessidade 

de se realizar mais pesquisas com o objetivo de elaborar, implementar e validar protocolos 

que englobem cuidados dispensados ao controle de sinais e sintomas na ferida tumoral, até 

então preconizadas do ponto de vista empírico, tendo como meta a qualidade de vida desse 

paciente.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem  

Em um cenário de inúmeros avanços técnico-científicos, principalmente na área de 

saúde, que nos impulsionam na busca do saber cientifico e de uma qualificação da assistência 

e do cuidado, a SAE apresenta-se como uma ferramenta de organização do trabalho da 

enfermagem, e sua implantação e implementação uma exigência frente às demandas.8 

A partir da publicação da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN-

358/2009, que “dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de enfermagem”, a SAE deixa de ser uma opção e passa a ser 

uma questão deontológica. De acordo com a resolução, a SAE “organiza o trabalho 

profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos tornando possível a operacionalização 

do Processo de Enfermagem (PE), cabendo ao enfermeiro a liderança na execução e 

avaliação do PE”, isto é, o próprio trabalho em si, que acontece por meio de uma metodologia 

fundamentada em uma teoria de enfermagem.8, 66 

Paralelo a esta disposição do COFEN, os processos de Acreditação Hospitalar no 

Brasil, em trâmite em várias instituições hospitalares, entre elas o HUAP, têm contribuído 

para a implantação da SAE a partir dos investimentos necessários para a obtenção dos títulos 

de certificação, que traduziriam a qualidade da gestão e assistência. 8,67 

No contexto dos cuidados paliativos oncológicos, diante de uma situação de doença 

avançada e sem possibilidade de cura, em que há uma prioridade do cuidar sobre o curar, o 

cuidado de enfermagem deve ser diferenciado e contemplar a integralidade do ser. A 

imprevisibilidade inerente à instabilidade do quadro clínico e ao tempo de sobrevida exige 

que o cuidado seja organizado com competência técnica e resolutividade das ações. Nesse 

sentido, a SAE pode favorecer a utilização do tempo disponível, em geral prejudicada pela 

falta de planejamento das atividades, de forma objetiva, qualificada e humanizada,.67 A 

organização do trabalho pode ser revertida numa assistência direta e individualizada aos 

pacientes, contemplando suas múltiplas dimensões no processo de cuidar.8 
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3.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE® ) 

O enfermeiro, em sua prática profissional, faz uso de uma terminologia específica, 

uma modalidade de expressão do grupo, que seriam os sistemas de classificação de termos 

da linguagem profissional, quais sejam os diagnósticos, as intervenções e os resultados de 

enfermagem esperados.68  

Compreendendo a necessidade de unificar os diferentes sistemas de classificação dos 

elementos da prática profissional e buscando atender as exigências do comitê revisor da 

Classificação Internacional de Doenças (CID) acerca da inclusão dos diagnósticos de 

enfermagem na CID-10, o Conselho Internacional de Enfermeiras(os) (CIE) aprova em 

1989, por ocasião do Congresso Quadrienal realizado em Seul, na Coréia, a resolução que 

prevê o desenvolvimento da CIPE®.69 

 Em 1991, é feito um levantamento na literatura da área e uma pesquisa junto às 

associações filiadas ao CIE para identificar em âmbito internacional os sistemas de 

classificação usados na enfermagem. Em 1993, é divulgada pelo CIE uma listagem de termos 

usados para descrever os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, por meio 

do documento “Próximo Avanço da Enfermagem: uma Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem – Um Documento de Trabalho”; e a partir de 1996, novas versões 

são publicadas e atualizadas, 68 chegando à atual CIPE® versão 2013. 

A partir de 1999, acontece a inserção da enfermagem brasileira na CIPE®, por meio 

da implantação do projeto Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde 

Coletiva-CIPESC® CIE-ABEn, feito pela Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn).(68) 

A CIPE® passa então a ser um marco unificador da linguagem da enfermagem, 

proporcionando uma terminologia padronizada dos cuidados prestados, que facilita a 

comunicação dos enfermeiros entre si e com outros profissionais de saúde responsáveis pelas 

decisões políticas, podendo os dados e informações resultantes ser utilizados para 

planejamento e gestão dos cuidados de enfermagem e desenvolvimento de políticas.12 

Buscando facilitar a utilização da CIPE®, um instrumento complexo e abrangente, 

para que seja uma referência de fácil acesso ao enfermeiro em seu contexto profissional, são 

elaborados os catálogos ou subconjuntos da CIPE®, enunciados de diagnósticos, resultados 

e intervenções de enfermagem adequados para uma determinada área de cuidado.  A 

elaboração dos catálogos inicia-se em 2008, com a publicação do guia “Linhas de orientação 
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para elaboração de catálogos CIPE®” e do primeiro catálogo CIPE®, denominado “Parcerias 

com pacientes e família para promover aderência ao tratamento”. Desde então, o CIE 

encoraja o desenvolvimento e a validação destes instrumentos.12,70 

Os catálogos CIPE® buscam preencher uma necessidade dos sistemas de informação 

em saúde para grupos de clientes em prioridades de saúde selecionadas.  Essas prioridades 

de saúde enquadram-se em três áreas: fenômenos de enfermagem (dor, fadiga, autocuidado, 

incontinência urinária e adesão ao tratamento), contexto de cuidado (saúde da mulher, 

enfermagem materna e obstétrica, enfermagem na comunidade, enfermagem de família, 

cuidados oncológicos e cuidados no fim de vida – paliativos) e condições de saúde 

(HIV/SIDA, tuberculose, doença cardíaca, diabetes, depressão, gripe e saúde mental).12 

Nesse contexto, cabe destacar a tradução e edição para o Português, em 2010, do 

Catálogo da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) - “Cuidados 

Paliativos para uma morte digna”, pela Ordem dos Enfermeiros (OE). A OE é uma 

associação pública representativa dos profissionais de Enfermagem em Portugal, que se 

dedica à tradução de catálogos de desenvolvimento da CIPE® publicados pelo CIE e os 

disponibiliza para os profissionais interessados. A OE, através dessa iniciativa, reafirma a 

importância dos cuidados de enfermagem dentro da área de cuidados paliativos, no contexto 

de uma equipe multiprofissional, em qualquer etapa da vida do indivíduo.71 

No final de 2008, finalmente a CIPE® é aprovada para a inclusão na Família das 

Classificações Internacionais da Organização Mundial da Saúde (FCI-OMS), trazendo para 

essa família o domínio da enfermagem através de uma terminologia padronizada.(68) Esse 

passo é importante para que os procedimentos de enfermagem passem a ser padronizados e 

assim possam ser incluídos na tabela do SUS, resultando em alocação de recursos e 

melhorias na assistência prestada. 

A partir da versão 1.0, a CIPE® passa a conter uma única estrutura de classificação, 

o Modelo de Sete Eixos, importante ferramenta para elaboração das declarações de 

diagnósticos de enfermagem, intervenções e resultados. Buscando facilitar o uso da CIPE®  

na prática, esses eixos são assim definidos:70,72  

• Foco: a área de atenção que é relevante para a enfermagem (exemplos: dor, sem-

teto, eliminação, expectativa de vida, conhecimento); 

• Julgamento: opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da prática de 

enfermagem (exemplos: nível diminuído, risco aumentado, interrompido, anormal); 
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• Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma 

intervenção (exemplos: recém-nascido, cuidados, família, comunidade); 

• Ação: um processo intencional aplicado a um cliente (exemplos: educar, trocar, 

administrar e monitorar); 

• Meios: uma maneira ou um método de desempenhar uma intervenção (exemplos: 

bandagem, técnica de treinamento de bexiga, serviço de nutrição); 

• Localização: orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou intervenções 

(exemplos: posterior, abdome, escola, centro de saúde comunitário); 

• Tempo: o momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência 

(exemplos: admissão, nascimento, crônico). 

O diagnóstico de enfermagem, de acordo com a CIPE®, é um nome dado por um 

enfermeiro a uma decisão sobre um fenômeno (aspecto de saúde relevante para a prática de 

enfermagem) que é o foco da intervenção de enfermagem. Como resultado de enfermagem 

entende-se a medida ou o estado de um diagnóstico de enfermagem, em determinado 

período, após a intervenção de enfermagem; já as intervenções de enfermagem são as ações 

realizadas em resposta a um diagnóstico de enfermagem com a finalidade de produzir um 

resultado de enfermagem.70 

Para a composição das declarações de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem foram definidas as seguintes diretrizes: para as declarações de diagnósticos e 

resultados, usando o Modelo de 7-Eixos, deve-se incluir um termo do eixo Foco e um termo 

do eixo Julgamento e, se necessário, termos adicionais dos eixos Foco, Julgamento ou de 

outros eixos. Ao compor as intervenções de enfermagem, deve-se incluir um termo do eixo 

Ação, pelo menos um termo Alvo (de qualquer um dos eixos, exceto do eixo Julgamento) e, 

se necessário, termos adicionais do eixo Ação ou de qualquer outro eixo.72 

Assim como o cuidado em saúde é dinâmico, sujeito a constantes mudanças, também 

a CIPE® é dinâmica e não está completa. Portanto, avaliações e validações são encorajadas 

pelo CIE  para que melhorias possam continuar a acontecer.  

O CIE ressalta a importância dos subconjuntos enquanto instrumentos de referência 

para a documentação sistemática dos cuidados prestados, o que contribui para uma prática 

baseada em evidências e um rigor cada vez maior do exercício profissional, além de serem 
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também suporte importante para uma reflexão crítica acerca da prática de enfermagem. No 

entanto, esses não devem substituir o parecer clínico e a tomada de decisão dos enfermeiros, 

essenciais para a prestação de cuidados individualizados aos doentes e seus familiares.12 

 

3.3 Teoria das necessidades humanas básicas   

Neste estudo, estaremos usando como referencial conceitual a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar Horta, desenvolvida a partir da Teoria 

de Motivação Humana, de Abraham Maslow.73 

A enfermagem, tendo como seu objeto o assistir o ser humano, vem acumulando 

conhecimentos e técnicas empíricas e encontra em suas teorias uma “expressão formal do 

padrão empírico de conhecimento ou da Ciência da Enfermagem”.73,74  

As primeiras teorias de enfermagem, surgidas na década de 60, procuram estabelecer 

as bases de uma ciência de enfermagem. E é através da sistematização de conhecimentos e 

pesquisas que a enfermagem sai de uma fase empírica para a científica.73 Até 1970, a 

enfermagem brasileira era fortemente influenciada pelas teorias de enfermagem norte-

americanas, sendo o desenvolvimento da teoria das Necessidades Humanas Básicas, por 

Wanda de Aguiar Horta, responsável pela modificação desta prática no Brasil.74 

A motivação em desenvolver um modelo teórico próprio da enfermagem, que a 

afastasse do modelo biomédico que prevalecia na época, foi o que impulsionou Wanda na 

busca por um suporte teórico-filosófico para construção de sua teoria e redirecionamento da 

prática de enfermagem.74 

Para Horta, todo o conhecimento e técnicas acumuladas pela enfermagem dizem 

respeito ao atendimento das necessidades básicas do ser humano, valendo-se dos 

conhecimentos e princípios científicos das ciências físico-químicas, biológicas e 

psicossociais. Sendo assim, define a enfermagem como “a ciência e a arte de assistir o ser 

humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa 

assistência, quando possível, pelo ensino do auto cuidado; de recuperar, manter e promover 

a saúde em colaboração com outros profissionais”.73 A partir desse conceito, define também 

o que seria assistir em enfermagem: “fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer 

por si mesmo, ajudar ou auxiliar, quando parcialmente impossibilitado de se auto cuidar, 

orientar ou supervisionar e encaminhar a outros profissionais”.73 
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 A teoria de enfermagem confere um caráter científico ao processo de enfermagem, 

que proporciona um cuidado individualizado e direcionado, visando uma assistência de 

qualidade.75,76 O foco do processo de enfermagem é a assistência ao ser humano, com sua 

dinâmica de ações sistematizadas e inter-relacionadas, ou seja, suas etapas metodológicas: 

histórico de enfermagem (levantamento de dados para identificação de problemas); 

diagnóstico de enfermagem (identificação das necessidades, sua análise e avaliação do grau 

de dependência desse atendimento); plano assistencial (determinação da assistência a ser 

prestada em termos de encaminhamento, supervisão, orientação, ajuda e execução do 

cuidado); prescrição de enfermagem ou plano de cuidados (implementação dos cuidados 

adequados e sua avaliação constante); evolução de enfermagem (relato das mudanças para 

avaliação das respostas à assistência) e prognóstico de enfermagem (avaliação da capacidade 

do ser humano em atender suas próprias necessidades básicas).73 

A teoria de Wanda Horta se fundamenta em três leis gerais que regem fenômenos 

universais: a lei do equilíbrio, que fala dos processos de equilíbrio dinâmico entre os seres 

humanos para manutenção do universo; a lei da adaptação, na qual os seres buscam se manter 

em equilíbrio através da interação com o meio externo e a lei do holismo que considera o 

todo não apenas como soma das partes.74,75 

O ser humano, como parte integrante do universo, está sujeito às leis que o regem e 

provocam mudanças, levando a estados de equilíbrio e desequilíbrio. Por possuir 

características próprias que determinam sua individualidade e autenticidade, o ser humano é 

agente de mudanças neste universo dinâmico, sendo causa de equilíbrio e desequilíbrio em 

seu próprio dinamismo. Esses desequilíbrios geram necessidades caracterizadas por estados 

de tensão conscientes ou inconscientes, que o levam em busca de satisfação de tais 

necessidades para manter seu equilíbrio dinâmico. Se não atendidas ou atendidas de forma 

inadequada, essas necessidades trazem desconforto que, se prolongado, gera doenças.73 

As necessidades humanas básicas são universais, o que varia são suas manifestações 

e a maneira de atendê-las, que sofrem interferências de vários fatores como individualidade, 

idade, sexo, cultura, escolaridade, fatores socioeconômicos, ciclo saúde-enfermidade e o 

ambiente físico. Sendo assim, não há satisfação completa ou permanente de uma 

necessidade, sendo ela fator determinante das motivações individuais.73 

Na construção de sua teoria, Wanda sofreu influência da Teoria de Motivação 

Humana de Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, criador da Hierarquia das 
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Necessidades. Para Maslow, a fim de que ocorra a satisfação de um nível das necessidades 

humanas básicas, o anterior deve estar minimamente satisfeito, não de forma rígida, mas 

com variações individuais. Essas necessidades estariam caracterizadas em cinco níveis: 

fisiológicas, de segurança, de amor, de estima e de autorrealização.73 

Apesar de ter se inspirado em Maslow, Wanda Horta adota a classificação de João 

Mohana, uma padre psicanalista, talvez por ele ter considerado a necessidade de 

espiritualidade, característica única do homem, como uma das categorias mais elevadas de 

necessidades. Esta classificação se apresenta em três dimensões: psicobiológicas, 

psicossociais e psicoespirituais.74 

As necessidades psicobiológicas são forças instintivas, que surgem 

inconscientemente e se manifestam na tendência de se alimentar, banhar, repousar, se 

relacionar sexualmente e assim por diante.75,76 Dividem-se em 16 subgrupos, definidos no 

quadro a seguir.77 

 

Quadro II - Necessidades Humanas Básicas - Dimensão Psicobiológica 

Subgrupo Conceito 

1-Regulação 

Neurológica 

Necessidade de preservação ou restabelecimento do sistema nervoso, 

tendo por objetivo manter a coordenação e o controle das atividades do 

corpo, além de alguns aspectos do comportamento. 

2-Percepção 

dos Órgãos dos 

Sentidos 

Necessidade de percepção do meio, utilizando os estímulos nervosos, 

assim é possível interagir com os outros e com o meio ambiente. 

3-Oxigenação Necessidade de obtenção de oxigênio por meio da ventilação, da difusão 

de oxigênio e dióxido de carbono pelos alvéolos e pelo sangue; 

necessidade de transporte de oxigênio para os tecidos periféricos, bem 

como da remoção de dióxido de carbono desses; e necessidade de 

regulação da respiração com o objetivo de produção de energia e 

manutenção da vida. 

4-Regulação 

Vascular 

Necessidade de transporte de nutrientes vitais, através do sangue, para 

os tecidos, removendo destes as substâncias desnecessárias. Tem por 

objetivo a manutenção da homeostase dos líquidos corporais e a 

sobrevivência do organismo. 

5-Regulação 

Térmica 

Necessidade de manutenção da temperatura central entre 36° e 37,3°C, 

mantendo o equilíbrio entre produção e perda de energia térmica. 
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6-Hidratação Necessidade de manutenção de um bom nível de líquidos corporais, 

composto principalmente pela água, objetivando favorecer o 

metabolismo corporal. 

7-Alimentação Necessidade de obtenção dos alimentos, a fim de nutrir o corpo e manter 

a vida. 

8-Eliminação Necessidade de eliminação das substâncias indesejáveis ou excessivas 

ao organismo, mantendo a homeostase corporal. 

9-Integridade 

Física 

Necessidade de manutenção da elasticidade, sensibilidade, 

vascularização, umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e 

mucoso, objetivando a proteção do corpo. 

10-Atividade 

Física 

Necessidade de movimentação intencional, através do uso da 

capacidade de controle e relaxamento dos grupos musculares, com 

objetivo de evitar lesões tissulares; exercitar-se, trabalhar, entre outros. 

11-Cuidado 

Corporal 

Necessidade de preservação do asseio corporal, através de ações 

deliberadas, responsáveis e eficazes. 

12-Segurança 

Física/Meio 

Ambiente 

Necessidade de manutenção do meio ambiente livre de agentes 

agressores, com objetivo de preservar a integridade psicobiológica. 

13-

Sexualidade 

Necessidade de integrar aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e 

sociais do ser, com o objetivo de obter prazer através do ato sexual com 

um parceiro ou parceira e, com isso, procriar. 

14-Regulação: 

crescimento 

celular 

Necessidade de multiplicação celular e crescimento tecidual dentro dos 

padrões da normalidade, com o objetivo de crescimento e 

desenvolvimento. 

15-Sono e 

Repouso 

Necessidade de conciliar o sono e as atividades de repouso, a fim de 

restabelecer as atividades metabólicas do organismo. 

16-Terapêutica Necessidade de buscar auxílio profissional para promover, manter e 

recuperar a saúde. 

Fonte: Horta, WA. 1979 

 

As necessidades psicossociais são manifestações que emergem dos instintos do nível 

psicossocial, como a tendência de conversar, de conviver em sociedade, de se afirmar 

perante si e perante os outros.75,76 São divididas em 11 subgrupos, definidos no quadro a 

seguir.77 
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Quadro III - Necessidades Humanas Básicas - Dimensão Psicossocial 

Subgrupo Conceito 

1-Comunicação Necessidade de enviar e receber mensagens, utilizando a linguagem 

verbal e não verbal, buscando, dessa forma, interagir com ou outros. 

2-Gregária e 

lazer 

Necessidade de realizar trocas sociais, através da interação com os 

outros. 

3-Recreação e 

lazer 

Necessidade de entretenimento, diversão e distração. 

4-Segurança 

emocional 

Necessidade de confiar nos outros, nos sentimentos que os outros 

possuem em relação a si, sentindo-se seguro emocionalmente. 

5-Amor e 

aceitação 

Necessidade de ter sentimentos e emoções em relação ao outro, com o 

objetivo se ser aceito em grupos e em família.  

6-Autoestima, 

autoconfiança e 

autorrespeito 

Necessidade de sentir-se capaz para enfrentar os desafios que a vida 

propõe. Ter confiança, respeito e valorizar a si próprio. Reconhecer-se 

enquanto merecedor de amor e felicidade. Capacidade de perceber-se 

como o centro vital da própria existência. 

7-Liberdade e 

participação 

Necessidade de agir de acordo com os seus próprios valores, 

respeitando, porém, as regras impostas pela vida em sociedade. 

Necessidade de preservação da autonomia. 

8-Educação 

para saúde/ 

aprendizagem 

Necessidade de adquirir conhecimentos e habilidades para manutenção 

de uma vida saudável. 

9-

Autorrealização 

Necessidade de conseguir aquilo que foi planejado e pensado para si 

próprio, através do uso de suas capacidades físicas, mentais, 

emocionais e sociais. 

10-Espaço Necessidade de manutenção da sua privacidade e individualidade, 

expandido ou retraindo o espaço físico em que se encontra. 

11-Criatividade Necessidade de criar, ter ideias, produzir coisas novas. 

Fonte: Horta, WA. 1979 

 

Nas necessidades psicoespirituais, o homem tenta interpretar o que vivencia de 

inexplicável cientificamente, transcendendo os limites de sua experiência neste mundo.75,76 

Apresentam-se em apenas um subgrupo, definido no quadro abaixo.77 
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Quadro IV - Necessidades Humanas Básicas - Dimensão Psicoespiritual 

Subgrupo Conceito 

Religiosidade/Espiritualidade Necessidade inerente aos seres humanos, 

que se vincula aos fatores necessários para 

o estabelecimento de uma relação entre a 

pessoa e um ser ou entidade superior, com 

o objetivo de sentir bem-estar espiritual. 

Lembrando que espiritualidade não é o 

mesmo que religião. 
Fonte: Horta, WA. 1979 
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4 METODOLOGIA  

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo não experimental, exploratório/descritivo, com abordagem 

quantitativa, para desenvolvimento e validação de subconjunto terminológico CIPE® para 

pacientes em cuidados paliativos com feridas tumorais. Na pesquisa não experimental, a 

construção e exploração do quadro de fenômenos são feitas à medida que eles ocorrem 

naturalmente. Por tratar-se de fenômenos pouco estudados, a pesquisa 

exploratória/descritiva nos permite não só descrever os fenômenos relacionados à prática da 

enfermagem como também investigar sua natureza complexa.78 

 

4.2 Cenário 

O HUAP, cenário deste estudo, é habilitado na alta complexidade em oncologia e 

cadastrado como UNACON com Serviço de Hematologia desde 2005. A partir de março de 

2013, fica responsável pelo atendimento dos pacientes residentes em Niterói e 50% dos 

residentes no município de São Gonçalo.26 

Na década de 1970, a administração de quimioterápicos para os pacientes atendidos 

pela hematologia do HUAP acontecia na enfermaria e, posteriormente, em uma sala de 

curativos. O preparo e administração eram feitos por uma profissional de enfermagem de 

nível médio, nessa mesma sala. Na década de 1980, esse atendimento passa a acontecer no 

ambulatório, com a inclusão dos pacientes da pediatria, que até então eram também 

atendidos na enfermaria. Durante esse período, serviu de campo para o ensino teórico-prático 

do curso de graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da 

UFF.   

No entanto, somente nos anos 1992/1993 há a participação de uma enfermeira nas 

atividades desenvolvidas no ambulatório de hematologia. São dessa época as primeiras obras 

de reestruturação do setor, as primeiras rotinas elaboradas e impressos padronizados. O setor 

já conta com uma capela de fluxo laminar (unidades projetadas para criar áreas de trabalho 

estéreis para a manipulação, com segurança, dos quimioterápicos), sendo as drogas 

antineoplásicas ainda manipuladas pelos enfermeiros do setor, nessa época em número de 

dois.   
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Em meados da década de 1990, com o ambulatório funcionando apenas na parte da 

manhã, iniciam-se os atendimentos a pacientes portadores de tumores sólidos; 

primeiramente daqueles vindos do ambulatório de ginecologia, portadores de câncer de 

mama e útero. Esse atendimento sofre algumas interrupções, por questões administrativas, 

retornando a seguir, com uma abrangência maior no atendimento.  

Em 1996, o Conselho Federal de Farmácia, através da resolução n° 288 de 21 de março 

de 1996, determina que o exercício da preparação de drogas antineoplásicas deva ser 

executado pelo farmacêutico.79 O mesmo acontece em 1998, após capacitação do 

profissional da farmácia pela equipe de enfermagem e aquisição de equipamentos 

apropriados, já que estava acontecendo um aumento expressivo no número dos 

atendimentos. Também por esse motivo, faz-se necessário um aumento de profissionais na 

equipe de enfermagem, o que acontece em 1999, quando inicio minhas atividades 

profissionais no ambulatório de quimioterapia, transferida do Serviço de Emergência. No 

mesmo ano, de acordo com critérios referentes à base territorial de atuação, regionalização 

do SUS e serviços prestados, o HUAP é cadastrado como CACON.19 

O ambulatório de cuidados paliativos do NAO/HUAP começou a funcionar, em 2005, 

ainda de forma pouco estruturada, com apenas um profissional da área médica, sendo a 

minha inserção na equipe em 2008. Esse ambulatório recebe pacientes encaminhados pelo 

serviço de onco-hematologia do hospital e é formado por equipe multiprofissional: duas 

médicas, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma assistente social, uma 

nutricionista, além de profissionais de residência multiprofissional. O número de pacientes 

em acompanhamento é variável, ficando em torno de 60. Entre os cânceres prevalentes 

destacam-se mama, pulmão, cólon, reto, próstata e colo de útero. Todos os pacientes 

apresentam doença avançada e a grande maioria não consegue prover seu auto cuidado (KPS 

<50%),2 necessitando de intervenções precisas da equipe para o controle dos sintomas 

angustiantes, tanto de ordem física quanto psicológica, social e espiritual, assim como a 

capacitação de cuidadores para prestação de cuidados em domicílio.  

Pela complexidade inerente ao quadro clínico desses pacientes, em algum 

momento muitos irão precisar de atendimentos de outras especialidades (clínicas ou 

cirúrgicas), suporte de outros profissionais de saúde (dentro ou fora da instituição 

                                                           
2 Escala de performance status de Karnofsky (KPS), desenvolvida para pacientes com câncer como um meio 

objetivo de documentar o declínio clínico do paciente, avaliando sua capacidade de realizar determinadas 

atividades físicas (Maciel, MGS; Manual de Cuidados Paliativos, ANCP; 2012. p.33).  
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hospitalar), exames laboratoriais ou de imagem e, até mesmo, de internações. Como o 

serviço não dispõe de uma enfermaria, quando isso acontece, seja por complicações clínicas 

ou cirúrgicas, ou mesmo por impossibilidade de se manter o paciente em casa, o mesmo é 

admitido em Serviços de Emergência, até estabilização do quadro. 

 

4.3 População do estudo  

Sendo uma amostra não probabilística por conveniência, o estudo contou com todos 

os sujeitos que atenderam aos critérios de elegibilidade para participação na pesquisa, ou 

seja, enfermeiros com experiência assistencial, em sua prática cotidiana, frente a pacientes 

oncológicos portadores de feridas tumorais em cuidados paliativos no HUAP. 

Não existe na literatura um critério definido acerca do que define um perito, mas a 

experiência clínica, o conhecimento e habilidade em relação ao que se deseja validar são 

aspectos ressaltados que aumentam a fidedignidade dos resultados alcançados. 80,81 Carvalho 

aponta a dificuldade em se conseguir um número adequado de peritos como um dificultador, 

sendo o tamanho da amostra determinado pela disponibilidade de profissionais com a 

competência necessária.81 

De acordo com Benner, uma pessoa geralmente passa por pelo menos cinco fases de 

percepções qualitativamente diferentes de suas experiências, à medida em que se aperfeiçoa, 

e isso conduz a um aumento no seu desempenho profissional.82 

O Iniciante ou Novato não possui a experiência das situações, o que pode gerar 

comportamentos limitados e inflexíveis, não conseguindo estabelecer prioridades. O 

Iniciante Avançado já começa a usar os elementos da situação real quando a experiência 

prévia permite, mas só consegue ainda apreender um pequeno aspecto da situação, tendo que 

se concentrar nas regras aprendidas. Na terceira fase, o Competente é normalmente uma 

enfermeira com 2-3 anos de experiência no trabalho na mesma área ou em situações 

semelhantes no dia a dia. É mais consciente de metas de longo prazo, porém ainda não 

desenvolveu a flexibilidade e a velocidade de decisão e ação exigidas. O Proficiente já 

percebe e compreende as situações como um todo e não como aspectos desconectados, o que 

melhora a tomada de decisões. Compreende situações-problemas intuitivamente, consegue 

detectar aspectos mais relevantes e é capaz de prever acontecimentos em determinada 

situação.82 
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No quinto estágio do modelo de aquisição de competências descrito por Benner, o 

enfermeiro já não se baseia apenas em princípios, regras e orientações para compreender as 

situações e determinar as ações, mas tem compreensão intuitiva e profunda, com 

desempenho fluido, flexível e altamente eficiente. Uma habilidade de discriminação mais 

sutil e refinada o ajuda a distinguir situações que requerem uma determinada ação das que 

demandam outras. Sabe o que precisa ser alcançado, baseado em madura e prática 

discriminação situacional, assim como o modo de alcançar essa meta. Fazem uso do que 

Benner chama de reflexão e racionalidade deliberativa: refletir sobre o objetivo ou 

perspectiva que parece evidente e sobre a ação que parece apropriada. Neste estágio, o 

enfermeiro é definido como Expertise ou perito.82 

Para Benner, tanto a teoria quanto a prática são processos importantes na aquisição 

de habilidades complexas, entrelaçando-se em um processo de apoio mútuo. Somente 

quando ambas são cultivadas pode a expertise ser concretizada. Assim, para esta autora, a 

expertise não necessariamente se aplica a um domínio total de habilidades, mas para uma 

parte significativa dessas. Talvez, não haja enfermeiros especialistas, mas certamente muitos 

enfermeiros alcançarão expertise na sua  área de atuação.82 

Neste estudo, usaremos o conceito de Benner para expertise quando nos referirmos 

aos enfermeiros peritos.  

Sendo assim, foram incluídos no estudo 9 enfermeiros peritos, com áreas de atuação 

em Enfermagem Dermatológica (1), Clínica Cirúrgica (2), Clínica Médica (3), Hematologia 

(1) e Serviço de Emergência (2). O contato com cada profissional foi realizado pessoalmente, 

quando estes foram orientados quanto às informações relevantes do estudo e acordado um 

prazo para devolução do instrumento, que inicialmente seria de três semanas. Todos os 

enfermeiros contactados aceitaram participar da pesquisa.  No primeiro momento, foi 

entregue o subconjunto para validação e os sujeitos foram convidados a formalizar a 

anuência em participar por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que se encontra no Anexo A.  

A cada um foi solicitado o preenchimento de dados de identificação referentes à sua 

área de atuação, tempo de experiência profissional, tempo de experiência em oncologia e 

cuidados paliativos, tempo de experiência no atendimento a pacientes portadores de feridas 

tumorais e área de estudo. Após essa etapa, foram orientados a proceder à leitura do 
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instrumento e, então, opinar quanto ao grau de concordância com relação à validade do seu 

conteúdo. 

 

4.4 Coleta e Análise de Dados 

Para alcance dos objetivos propostos, este estudo foi desenvolvido em quatro etapas:  

•1ª etapa: De acordo com determinação do CIE, a identificação na literatura de 

evidências para embasamento da construção dos enunciados pertinentes de diagnóstico, 

resultado e intervenção de enfermagem é fundamental na construção de catálogos CIPE®. 12 

Dessa forma, foi realizada uma revisão integrativa da literatura por meio de buscas de artigos 

nacionais e internacionais, nas Bases de Dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on-line), CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

COCHRANE (Cochrane Database of Systematic Reviews), para responder a seguinte 

questão: “que diagnósticos e intervenções de enfermagem, com evidências científicas, 

podem ser atribuídos a pacientes oncológicos, em cuidados paliativos, que apresentam 

feridas tumorais?”.  

A não existência de descritores específicos para feridas tumorais foi inicialmente um 

limitador contornado através da associação de descritores e palavras-chaves, por meio dos 

operadores boleanos AND e OR, que ampliaram a pesquisa. A busca foi efetuada então 

através do cruzamento dos descritores em ciências da saúde (DeCs), ferimentos e lesões 

AND cuidados paliativos; dos Medical Subject Headings (Mesh) wounds and injuries AND 

palliative care; e das palavras-chaves feridas neoplásicas, feridas tumorais,  malignant 

wound, fungating wound e malignant fungating wound. A escolha das palavras-chaves 

aconteceu após leituras de textos e livros de referência que utilizam as mesmas para 

descrever as feridas tumorais.  Essa diversidade na nomenclatura é descrita na literatura e se 

deve às diferentes características que a lesão pode assumir.9,63 

Como critérios de inclusão na seleção dos artigos, empregamos o recorte temporal a 

partir de 2002 até 2013, as publicações nos idiomas inglês, espanhol e português, textos na 

íntegra online e aderência à temática. Como critérios de exclusão, consideramos as 

publicações com a temática envolvendo crianças e adolescentes. 

A pesquisa nas bases de dados eletrônicas foi realizada entre setembro e outubro de 

2013, tendo sido considerada concluída quando os resultados começaram a ficar repetitivos 
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nas buscas efetuadas. Foram encontrados 908 artigos nas quatro bases de dados, sendo que 

desse número, 43 correspondiam à temática após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, das leituras flutuantes de título e resumos e, finalmente, da leitura dos textos na 

íntegra.  

 

Fluxograma 1 - Estratégia para seleção dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

829 artigos excluídos após aplicação 

dos critérios de inclusão (recorte 

temporal, idiomas e leitura prévia de 

títulos) e exclusão (estudos com 

crianças e adolescentes). 

29 artigos excluídos após análise e 

leitura de resumos, ou por não estarem 

disponíveis na íntegra online. 

79 artigos científicos selecionados. 

MEDLINE (57), CINAHL (20), 

LILACS (01) e COCHRANE (35)  

50 artigos científicos foram selecionados.  

MEDLINE (34), CINAHL (14), LILACS 

(01) e COCHRANE (01) 

07 artigos foram excluídos por 

aparecerem simultaneamente nas 

buscas. 

43 artigos científicos foram selecionados.  

MEDLINE (28), CINAHL (13), LILACS 

(01) e COCHRANE (01). 

Todos os 43 artigos passaram a fazer 

parte do estudo.   

Análise na íntegra dos artigos 

selecionados. 

908 artigos encontrados nas bases de 

dados. MEDLINE (778), CINAHL (94), 

LILACS (01) e COCHRANE (35) 

Que diagnósticos e intervenções de enfermagem, com evidências científicas, podem ser atribuídos a pacientes 

oncológicos, em cuidados paliativos, que apresentam feridas tumorais? ” 
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• 2ª etapa: Elaboração das declarações de diagnósticos e intervenções de enfermagem 

com base no Modelo de Sete Eixos, segundo a CIPE® versão 201383, e distribuição destas 

conforme as Necessidades Humanas Básicas postuladas no referencial conceitual de Wanda 

Horta. 

 Após seleção dos 43 artigos científicos, que apresentaram correlação com o tema 

proposto e atenderam aos critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, e a partir 

de leituras dos textos, foram destacadas as evidências empíricas relacionadas às feridas 

tumorais e as intervenções de enfermagens indicadas para o manejo dos sintomas, o que 

resultou em 30 evidências empíricas, apresentadas no Apêndice A.  

  Dessa forma, com as 30 evidências empíricas definidas passamos para a construção 

das declarações de diagnóstico de enfermagem através do cruzamento das evidências 

empíricas, com os termos da CIPE® versão 201383, seguindo o Modelo 7-Eixos, da seguinte 

forma: para cada evidência foi selecionado um termo constante no eixo Foco e um termo do 

eixo Julgamento, com a inclusão de termos adicionais quando necessário, dos eixos Foco, 

Julgamento ou de outros eixos.72 Assim, foram elaborados 51 Diagnósticos de enfermagem.            

  Nos textos consultados, os sintomas mais citados foram: odor (100%), exsudato 

(90%), sangramento (83%), dor (76%), infecção (74%) e necrose (62%), além do impacto 

psicossocial (93%) infringido a esses pacientes. A prevalência desses sinais e sintomas em 

pacientes portadores de feridas tumorais é corroborada por autores, que os citam como os 

mais prevalentes, sendo o seu manejo importante para a qualidade de vida desses 

pacientes.11, 48  

 A partir dessas evidências mais citadas, foram construídos os seguintes Diagnósticos 

CIPE®, respectivamente: Odor Fétido, Secreção, Sangramento, Dor por Ferida, Dor 

Oncológica, Infecção, Necrose, Ansiedade, Autoestima Baixa, Autoimagem Negativa, 

Confiança Baixa, Processo de Enfrentamento Prejudicado, Depressão, Desamparo, 

Desesperança, Estigma, Falta de Apoio Social, Imagem Corporal Perturbada, Impotência, 

Medo, Raiva, Socialização Prejudicada, Sofrimento, Condição Psicológica Prejudicada e 

Vergonha.  

  Durante as leituras dos textos, as ações de enfermagem indicadas para cada 

evidência empírica foram sendo destacadas e, posteriormente, agrupadas de acordo com seu 

objetivo no cuidado à ferida tumoral. Já com os diagnósticos construídos a partir das 

evidências empíricas mais citadas, procedemos ao mapeamento cruzado com os termos da 



  

 58 

CIPE®, seguindo as orientações do guia para composição de enunciados de intervenções de 

enfermagem do catálogo, Modelo 7-Eixos.72 

 Desta forma, foram elaboradas 134 intervenções de enfermagem para os diagnósticos 

citados acima. Nesse processo de mapeamento e elaboração das intervenções, também foram 

usados livros de referência na área de oncologia e cuidados paliativos e levou-se em 

consideração a experiência profissional da autora.   

   

 • 3ª etapa: Validação das declarações de diagnósticos e intervenções de enfermagem 

CIPE® , baseada na opinião de enfermeiros peritos.  

 

As pesquisas têm sido cada vez mais valorizadas e usadas na prática clínica da 

enfermagem, o que reforça a importância da validação de instrumentos, visando aumentar 

sua confiabilidade e legitimar o seu uso para os profissionais. A partir do processo de 

validação por peritos, são estabelecidas evidências acerca do rigor, autenticidade e 

relevância do conteúdo.81, 84 

A validação dos enunciados de diagnóstico e intervenções de enfermagem por 

enfermeiros peritos, na prioridade de saúde escolhida, é um dos passos no processo de 

elaboração de catálogos CIPE® de acordo com o CIE.12 

Entre os tipos de validação empregados destacamos a validade de conteúdo, na qual 

a preocupação do pesquisador se refere à representatividade das questões no domínio do 

conteúdo abordado.85 

 Dessa forma, através de um instrumento contendo os enunciados de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem elaborados, suas definições com base na CIPE®  versão 2013 e 

as referências bibliográficas que embasaram sua construção, foi solicitado aos peritos que 

opinassem quanto ao seu grau de concordância em cada item, de acordo com os seguintes 

critérios: adequação, pertinência, clareza, precisão e objetividade (cada critério foi 

devidamente definido no instrumento, para evitar diferentes interpretações por parte de cada 

perito). Esses critérios foram selecionados em função de suas características, buscando 

abranger aspectos representativos dos fenômenos avaliados, sua compreensão e 

aplicabilidade.86 Os critérios usados para verificar o grau de concordância do perito em cada 

critério foram avaliados através de uma escala do tipo likert, com pontuações de 1 a 5, onde  
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1- Nada , 2 - Pouco, 3 - De alguma forma, 4- Muito, 5 - Excelente, sendo que o número cinco 

representa uma concordância máxima e o número um, nenhuma concordância.  

 Os participantes foram orientados a responder questões referentes à caracterização 

sociodemográfica. No instrumento de validação havia também um espaço reservado para 

que eles pudessem fazer sugestões de novos diagnósticos ou intervenções, ou mesmo algum 

comentário em relação ao item avaliado. Cabe ressaltar que não foram feitas sugestões para 

inclusão de novos enunciados, mas sim comentários e reflexões críticas em relação ao tema 

em questão. Esse fato me parece importante no sentido de ter o tema suscitado reflexões nos 

enfermeiros peritos sobre suas práticas.   

À medida que os instrumentos, já preenchidos, eram devolvidos pelos enfermeiros 

peritos, estes passavam a ser identificados com números de 01 a 09, de acordo com a ordem 

de entrega. 

• 4ª etapa: Construção do catálogo CIPE® para manejo de sintomas em feridas 

tumorais de pacientes em cuidados paliativos, observando as etapas propostas pelo Guia para 

Desenvolvimento de Catálogos CIPE®, do Conselho Internacional de Enfermeiros. 

 Como etapas para a elaboração dos subconjuntos, o CIE orienta que seja feita a 

seleção de uma prioridade em saúde pelos enfermeiros e, a partir desta prioridade, uma 

identificação na literatura de evidências que subsidiem a elaboração dos enunciados.  A 

utilização do Modelo de 7 Eixos da CIPE®, juntamente com as linhas de orientação, é outro 

passo a ser seguido para a composição dos enunciados de diagnóstico e intervenção. Após a 

elaboração dos enunciados, segue-se a validação destes, por enfermeiros peritos na 

prioridade de saúde selecionada.  Orienta-se também a escolha de um modelo teórico ou 

conceitual para a organização do catálogo, que deve ser determinado pelos enfermeiros 

organizadores.12 

 Seguindo essas orientações, nesta etapa foi elaborado um instrumento 

contendo os enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem, construídos a partir 

do cruzamento das evidências empíricas e das ações de enfermagem selecionadas com os 

termos da CIPE® versão 2013. 
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4.5 Análise de dados 

Para a análise dos dados, foi calculado o índice de concordância (IC) dos 

participantes por meio de análise estatística simples. 

 Ao descrever o Modelo de Validação de Diagnóstico de Enfermagem, Fehring 

orienta o cálculo de índices ponderados para cada item a ser validado, dando uma 

classificação para cada grau de concordância, como a seguir: 1 = 0; 2 = 0,25; 3 = 0,50, 4 = 

0,75  ; e 5 = 1. Os pesos são definidos de modo que a pontuação total não ultrapasse 1. 87 

Desta forma, após os dados obtidos com as respostas do instrumento serem tabulados, 

passaram pela transformação numérica proposta para cálculo da média.  

A partir desta etapa, foi calculada a média dos critérios estabelecidos para a 

validação, primeiramente para cada enfermeiro e, posteriormente, a média geral dos 09 

enfermeiros peritos. Foram consideradas válidas as declarações que obtiveram IC ≥ 0, 8 na 

média geral. Uma nota de corte ≥ 0, 8 no IC dos peritos confere confiabilidade aos dados 

analisados.87 

 

4.6 Período de coleta dos dados 

O prazo acordado, inicialmente, para devolução do instrumento seria de três semanas, 

no entanto dois enfermeiros não devolveram no prazo estabelecido, o que estendeu o período 

de coleta por mais um mês. Sendo assim a coleta de dados aconteceu a partir da segunda 

quinzena de novembro de 2014 até a primeira semana de janeiro de 2015.  

 

4.7 Cuidados éticos 

Essa etapa trata da pesquisa de campo propriamente dita e, por tratar-se de um estudo 

que demanda coleta de dados em campo, o estudo atende à Resolução nº 466/12 do Conselho 

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

envolvendo seres humanos.88 O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

HUAP em 11/10/2013, com número do parecer: 422.494. Os sujeitos em potencial foram 

orientados quanto às informações relevantes do estudo para que pudessem formalizar ou não 

o aceite em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Declarações de Diagnósticos de Enfermagem CIPE® 

 Por Diagnóstico de Enfermagem a CIPE® denomina a declaração dada por um 

enfermeiro, sobre um aspecto de saúde relevante para a sua prática, após sua avaliação, sendo 

este o foco da ação de enfermagem a ser realizada. O resultado de enfermagem é a mudança 

ou mesmo a manutenção do diagnóstico de enfermagem após a intervenção, ou seja, o efeito 

gerado no diagnóstico ao longo do tempo, após ter sofrido uma intervenção.12, 70 

  A partir  do cruzamento das evidências empíricas com os termos da CIPE® versão 

2013, seguindo o Modelo 7-Eixos, foram elaborados 51 diagnósticos de enfermagem. Esse 

cruzamento foi feito observando as etapas propostas pelo Guia para Desenvolvimento de 

Catálogos CIPE®, do CIE: para cada evidência foi selecionado um termo constante no eixo 

Foco e um termo do eixo Julgamento, com a inclusão de termos adicionais, quando 

necessário, dos eixos Foco, Julgamento ou de outros eixos.12, 70 

 Os 51 Diagnósticos elaborados, como resultado do cruzamento das 30 evidências 

empíricas com os termos da CIPE® encontram-se no quadro a seguir:  

 

Quadro V – Diagnósticos de Enfermagem CIPE® 

Evidências Empíricas Diagnósticos CIPE®  

1- Anorexia 1- Apetite Prejudicado 

2- Complexidade do Cuidar  

 

2- Papel de Prestador de Cuidado, 

Complexo 

3- Risco de Estresse do Cuidador  

4- Déficit de Conhecimento em Saúde  

3- Comprometimento funcional 5- Mobilidade Prejudicada 

 

4- Distúrbios no padrão do sono 6- Sono Prejudicado  

5- Dor por procedimentos na ferida 7- Dor por Ferida  

6- Dor por expansão tumoral e/ou 

crescimento da ferida 

8- Dor Oncológica  

7- Edema 9- Edema Periférico  

8- Exsudato 10- Ferida com Secreção  

9- Fadiga 11- Fadiga 

10- Hemorragia 12- Hemorragia  

11- Higiene precária 13- Capacidade para Executar a Higiene 

Prejudicada 

12- Impacto espiritual e existencial 14- Angústia Espiritual  
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13- Impacto psicossocial  15- Ansiedade  

16- Autoestima Baixa  

17- Autoimagem Negativa 

18- Confiança Baixa 

19- Processo de Enfrentamento 

Prejudicado  

20- Depressão  

21- Desamparo  

22- Desesperança  

23- Estigma  

24- Falta de Apoio Social 

25- Imagem Corporal Perturbada 

26- Impotência  

27- Medo  

28- Raiva  

29- Socialização Prejudicada 

30- Sofrimento  

31- Condição Psicológica Prejudicada  

32- Vergonha  

14- Infecção/colonização 33- Infecção  

34- Risco para Infecção 

15- Integridade cutânea prejudicada 

(celulite/ fístulas/ sinus / tunelizações / 

dermatite)  

35- Ferida Maligna (pg.57 CIPE®) 

16- Isolamento social 36- Isolamento Social  

17- Maceração  37- Maceração na pele que circunda a 

ferida 

38- Risco de Maceração na pele que 

circunda a ferida 

18- Miíase  39- Infestação de ferida tumoral por 

Larvas de Mosca  

19- Mudanças nas relações afetivas 40- Relacionamento de Família 

Prejudicado 

20- Náusea 41- Náusea  

21- Necrose 42- Necrose  

22- Odor 43- Odor Fétido  

23- Potencial ruim de cicatrização 44- Cicatrização de Ferida Prejudicada 

24- Prurido 45- Prurido  

25- Risco de Hemorragia 46- Risco de Hemorragia 

26- Risco de obstrução de VAS 47- Risco de Obstrução de Via Aérea 

Superior 

27- Risco de sangramento 48- Risco de Sangramento 

28- Sangramento 49- Sangramento  

29- Sépsis 50- Risco de Choque Séptico  

30- Sexualidade afetada 51- Comportamento Sexual Prejudicado 
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 É recomendação do CIE o uso de modelos teóricos ou conceituais para uma melhor 

organização dos enunciados no catálogo.12 Neste estudo, estamos usando como referencial 

conceitual a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar Horta. Desta 

forma, após a composição dos diagnósticos de enfermagem, estes foram distribuídos de 

acordo com as necessidades Psicobiológicas, Psicossociais e Psicoespirituais conforme 

mostramos no quadro a seguir.  

 

Quadro VI – Diagnósticos de Enfermagem CIPE® distribuídos conforme as Necessidades 

Psicobiológicas 

 

Necessidades Psicobiológicas 

Subgrupo Definição 
Diagnóstico 

CIPE® 
Definição CIPE® 

1- 

Regulação 

Neurológica 

Necessidade de 

preservação ou 

restabelecimento do 

sistema nervoso, tendo 

por objetivo manter a 

coordenação e o controle 

das atividades do corpo, 

além de alguns aspectos 

do comportamento. 

------------------- 

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------ 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

-------------------------------- 

 

2- 

Percepção 

dos Órgãos 

dos Sentidos 

Necessidade de 

percepção do meio, 

utilizando os estímulos 

nervosos, assim é 

possível interagir com os 

outros e com o meio 

ambiente. 

- Dor por ferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dor 

oncológica 

 

 

- Dor cutânea: sensação de 

dor originada pela ferida e 

área circundante. 

Dependendo da natureza da 

ferida é normalmente 

descrita como dor intensa, 

dilacerante ou imprecisa, 

dolorosa, incômoda ou 

suave, a menos que a lesão 

tenha destruído as 

terminações nervosas e 

sensações dolorosas.  

 

 

-Dor: sensações 

simultâneas de dor aguda e 

crônica de diferentes níveis 

de intensidade, associada à 
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- Náusea 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odor fétido 

 

 

 

 

- Prurido 

 

 

 

 

disseminação invasiva das 

células cancerosas no 

corpo; consequência do 

tratamento do câncer, 

incluindo quimioterapia ou 

condições relacionadas ao 

câncer, tais como dor da 

ferida. A dor oncológica é 

normalmente descrita 

como imprecisa, ferindo, 

dolorosa, assustadora ou 

como sensação 

insuportável de dor, com 

episódios de sensações 

intensas de dor, 

acompanhada por 

dificuldades em dormir, 

irritabilidade, depressão, 

sofrimento, isolamento, 

desesperança e desamparo. 

 

- Percepção prejudicada: 

Sensação de enjoo com 

tendência para vomitar, 

sensação desagradável, 

vagamente relacionada 

com o epigástrio e abdome, 

agravada pelo sabor ou 

pelo cheiro.  

 

- Condição prejudicada: 

Cheiro ofensivo ao olfato. 

 

 

 

- Percepção prejudicada: 

Sensação de formigamento 

irritante, sensação cutânea 

seguida de impulso para 

coçar a pele ou o couro 

cabeludo.  

 

 

3-

Oxigenação 

Necessidade de obtenção 

de oxigênio por meio da 

ventilação, da difusão de 

oxigênio e dióxido de 

carbono pelos alvéolos e 

- Risco de 

obstrução de via 

aérea superior 

 

- Possibilidade de 

apresentar obstáculo ou 

bloqueio de via aérea 

superior.  
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pelo sangue; necessidade 

de transporte de oxigênio 

para os tecidos 

periféricos, bem como da 

remoção de dióxido de 

carbono desses, e 

necessidade de regulação 

da respiração com o 

objetivo de produção de 

energia e manutenção da 

vida. 

4- 

Regulação 

Vascular 

Necessidade de 

transporte de nutrientes 

vitais, através do sangue, 

para os tecidos, 

removendo destes as 

substâncias 

desnecessárias. Tem por 

objetivo a manutenção da 

homeostase dos líquidos 

corporais e a 

sobrevivência do 

organismo. 

- Sangramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de 

sangramento 

 

 

 

 

 

- Hemorragia  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de 

hemorragia  

 

 

 

 

 

- Processo Vascular, 

Prejudicado: Perda 

sanguínea externa ou 

internamente associada à 

lesão de vasos sanguíneos 

ou a fatores de coagulação 

defeituosos. 

 

 

- Possibilidade de 

apresentar perda sanguínea 

externa ou internamente 

associada à lesão de vasos 

sanguíneos ou a fatores de 

coagulação defeituosos. 

 

- Sangramento: perda de 

grande quantidade de 

sangue, em um curto 

período de tempo, externa 

ou internamente, associada 

a sangramento arterial, 

venoso ou capilar. 

 

 

- Possibilidade de 

apresentar perda de grande 

quantidade de sangue, em 

um curto período de tempo, 

externa ou internamente, 

associada a sangramento 

arterial, venoso ou capilar. 

5- 

Regulação 

Térmica 

Necessidade de 

manutenção da 

temperatura central entre 

36° e 37,3°C, mantendo 

um equilíbrio entre 

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------
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produção e perda de 

energia térmica. 

-------------------

------------------- 

---------------------------------

--------------------------------- 

6-

Hidratação 

Necessidade de 

manutenção de um bom 

nível de líquidos 

corporais, composto 

principalmente pela água, 

objetivando favorecer o 

metabolismo corporal. 

- Edema 

periférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retenção Hídrica: 

Condição de acúmulo 

excessivo de líquidos  

corporais em espaços 

tissulares, retenção de 

líquidos corporais, inchaço 

do tecido periférico das 

extremidades inferiores na 

posição vertical, inchaço 

do tecido renal na posição 

supina; edema central 

acompanhado por 

respiração curta, alterações 

no padrão respiratório ou 

ruídos respiratórios 

anormais. 

7-

Alimentaçã

o 

Necessidade de obtenção 

dos alimentos, a fim de 

nutrir o corpo e manter a 

vida. 

- Apetite 

prejudicado. 

 

 

 

 

 

 

 

- Condição: sensação de 

desejo para satisfazer 

necessidades corporais por 

nutrientes ou por 

determinados tipos de 

alimentos alterada, 

prejudicada ou ineficaz. 

8-

Eliminação 

Necessidade de 

eliminação das 

substâncias indesejáveis 

ou excessivas ao 

organismo, mantendo a 

homeostase corporal. 

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------- 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- 

9-

Integridade 

Física 

Necessidade de 

manutenção da 

elasticidade, 

sensibilidade, 

vascularização, umidade 

e coloração do tecido 

epitelial, subcutâneo e 

mucoso, objetivando a 

proteção do corpo. 

- Ferida 

Maligna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ferida: Parte da estrutura 

corporal prejudicada: lesão 

de tecido normalmente 

associada a trauma físico 

ou mecânico; crostas e 

formação de túneis nos 

tecidos; drenagem serosa, 

sanguinolenta ou 

purulenta; eritema da pele; 

edema; vesículas; pele 

macerada e anormal; 

temperatura de pele 

elevada; odor de ferida, 

inflamação e dor. 
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- Maceração na 

pele que 

circunda a 

ferida 

 

 

 

 

- Risco de 

Maceração na 

pele que 

circunda a 

ferida 

 

 

 

 

 

 

- Ferida: Extensa abrasão 

do tecido de cobertura da 

superfície corporal, 

associada com a presença 

contínua de umidade e pele 

molhada. 

 

 

- Possibilidade de 

desenvolver extensa 

abrasão do tecido de 

cobertura da superfície 

corporal, associada com a 

presença contínua de 

umidade e pele molhada. 

 

10-

Atividade 

Física 

Necessidade de 

movimentação 

intencional, através do 

uso da capacidade de 

controle e relaxamento 

dos grupos musculares, 

com objetivo de evitar 

lesões tissulares; 

exercitar-se; trabalhar; 

entre outros. 

- Fadiga 

 

 

 

 

 

 

 

- Mobilidade 

Prejudicada 

- Emoção Negativa: 

sentimentos de diminuição 

da força e resistência, 

exaustão, cansaço mental 

ou físico; lassidão com 

aptidão diminuída para o 

trabalho físico ou mental. 

 

- Capacidade para 

mobilizar-se prejudicada. 

 

11- Cuidado 

Corporal 

Necessidade de 

preservação do asseio 

corporal, através de ações 

deliberadas, responsáveis 

e eficazes. 

 

- Capacidade 

para Executar a 

Higiene, 

Prejudicada  

 

 

- Capacidade de ter o 

cuidado de manter o corpo 

limpo e bem arrumado 

prejudicada.  

 

 

12-

Segurança 

Física/Meio 

ambiente 

Necessidade de 

manutenção do meio 

ambiente livre de agentes 

agressores, com objetivo 

de preservar a 

integridade 

psicobiológica. 

- Infecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de 

infecção 

- Processo patológico: 

Invasão do corpo por 

microrganismos 

patogênicos que se 

reproduzem e multiplicam, 

originando doenças por 

lesão celular local, 

secreção de toxina ou 

reação antígeno-anticorpo. 

 

- Possibilidade de 

desenvolver um processo 
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- Risco de 

Choque Séptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ferida com 

Secreção 

 

 

- Infestação de 

ferida tumoral 

por larvas de 

mosca  

 

 

 

 

patológico: invasão do 

corpo por microrganismos 

patogênicos que se 

reproduzem e multiplicam, 

originando doenças por 

lesão celular local, 

secreção de toxina ou 

reação antígeno-anticorpo. 

 

- Possibilidade de 

desenvolver choque: 

Insuficiência circulatória 

periférica rápida, causada 

por uma infecção 

generalizada, acompanhada 

de purulência e bacilemia.  

 

 

 

- Secreção: Substância 

corporal 

 

 

- Infestação: Processo 

patológico  

 

 

13-

Sexualidade 

Necessidade de integrar 

aspectos somáticos, 

emocionais, intelectuais e 

sociais do ser, com o 

objetivo de obter prazer 

através do ato sexual com 

um parceiro ou parceira e 

com isso procriar. 

Comportamento 

Sexual 

Prejudicado 

- Comportamento sexual 

Prejudicado   

14-

Regulação: 

crescimento 

celular 

Necessidade de 

multiplicação celular e 

crescimento tecidual 

dentro dos padrões da 

normalidade, com o 

objetivo de crescimento e 

desenvolvimento. 

- Cicatrização 

 de Ferida 

Prejudicada 

 

 

 

- Necrose 

- Cicatrização de ferida: 

Cura, Processo Corporal, 

Recuperar a saúde.   

 

 

 

- Ferida Traumática: Morte 

do tecido associada a 

inflamação local, processo 
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infeccioso ou maligno ou 

lesão mecânica do tecido. 

Os níveis estão graduados 

de acordo com a 

severidade associada à 

duração da falta de 

oxigenação do tecido, 

desde pele esbranquiçada e 

pálida acompanhada de dor 

intensa devido a afecção 

dos nervos superficiais, até 

necrose azul e preta da 

pele, perda de sensibilidade 

e dor, devido a lesões 

nervosas com alto risco 

para infecções da ferida, 

perda de tecido danificado 

e de partes do corpo. 

 

15- Sono e 

Repouso 

Necessidade de conciliar 

o sono e as atividades de 

repouso, a fim de 

restabelecer as atividades 

metabólicas do 

organismo. 

- Sono 

Prejudicado 

- Processo corporal 

alterado, prejudicado ou 

ineficaz: diminuição 

recorrente da atividade 

corporal marcada por 

redução da consciência, 

não estar desperto, 

acompanhado por 

desatenção, com 

metabolismo diminuído, 

postura imóvel, atividade 

física diminuída e 

sensibilidade diminuída a 

estímulos externos, mas 

prontamente reversível. 

 

16-

Terapêutica 

Necessidade de buscar 

auxílio profissional para 

promover, manter e 

recuperar a saúde. 

- Papel de 

Prestador de 

Cuidado 

Complexo 

 

 

 

- Risco de 

Estresse do 

Cuidador 

 

 

 

- Papel do indivíduo 

 

 

 

 

 

 

- Estresse: Condição, 

Prejudicada: sentimento de 

estar tenso e ansioso, de tal 

modo a estar incapaz de 

funcionar apropriadamente, 

tanto física quanto 



  

 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentalmente; sentimento 

de desconforto, associado a 

experiências 

desagradáveis, a dor e a  

sentimento de estar física e 

mentalmente cansado; 

distúrbio no estado físico e 

mental de um indivíduo. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas NHB de Wanda Horta e CIPE® 2013 

 

 

 

Quadro VII – Diagnósticos de Enfermagem CIPE® distribuídos conforme as Necessidades 

Psicossociais 

Necessidades Psicossociais 

Subgrupo Definição Diagnóstico CIPE® Definição CIPE® 

1-Comunicação Necessidade de 

enviar e receber 

mensagens, 

utilizando a 

linguagem verbal 

e não verbal. 

Buscando, desta 

forma, interagir 

com ou outros. 

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------- 

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---------------- 

2-Gregária e 

lazer 

Necessidade de 

realizar trocas 

sociais, através 

da interação com 

os outros. 

 

- Isolamento social 

 

 

- Socialização 

Prejudicada 

 

- Condição Prejudicada 

 

 

- Socialização: 

Comportamento 

interativo; Troca social 

mútua; participação em 

atividades sociais. 

 

3-Recreação e 

lazer 

Necessidade de 

entretenimento, 

diversão e 

distração. 

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

-------- 

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-------- 

4-Segurança 

emocional 

Necessidade de 

confiar nos 

outros, nos 

sentimentos que 

os outros 

- Ansiedade 

 

 

 

 

- Emoção Negativa: 

sentimentos de ameaça, 

perigo ou angústia. 
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possuem em 

relação a si, 

sentindo-se 

seguro 

emocionalmente. 

- Confiança baixa 

 

 

 

 

 

 

- Medo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Raiva 

 

 

 

 

 

 

- Emoção: sentimento 

de confiança, crença na 

bondade, força e 

confiabilidade dos 

outros, abaixo da média 

ou inferior ao normal. 

 

- Emoção Negativa: 

Sentimentos de ameaça, 

perigo ou angústia, 

devido a causa 

conhecida ou 

desconhecida, 

acompanhado, às vezes, 

de luta psicológica ou 

resposta de fuga.  

 

- Emoção Negativa: 

Sentimento variando de 

extremo desprazer a 

fúria, originada por uma 

resposta mental ou física 

a estímulos internos ou 

externos. 

 

 

5-Amor e 

aceitação 

Necessidade de 

ter sentimentos e 

emoções em 

relação ao outro, 

com o objetivo se 

ser aceito em 

grupos e em 

família. 

- Estigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de apoio social 

 

 

 

- Relacionamento de 

Família, Prejudicado. 

 

- Crença Prejudicada: 

Prática de associar 

descrédito ou vergonha 

a outros, devido a 

presença de um fator 

marcante; 

frequentemente 

associado com doença 

mental, incapacidade 

(ou desvantagem) física, 

religião ou histórico de 

comportamento 

criminal.  

 

- Apoio social 

 

 

 

- Estrutura Psicossocial 

de unidade social ou o 

todo coletivo, composto 

por pessoas vinculadas 
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por consanguinidade, 

parentesco, 

relacionamento legal ou 

emocional, com a 

unidade ou o todo sendo 

vistos como um sistema, 

maior que a soma de 

suas partes, prejudicado. 

  

6-Autoestima, 

autoconfiança e 

autorrespeito. 

Necessidade de 

sentir-se capaz 

para enfrentar os 

desafios que a 

vida propõe. Ter 

confiança, 

respeito e 

valorizar a si 

próprio. 

Reconhecer-se 

enquanto 

merecedor de 

amor e felicidade. 

Capacidade de 

perceber-se como 

o centro vital da 

própria 

existência. 

- Autoestima baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Autoimagem 

negativa 

 

 

 

- Processo de 

Enfrentamento 

Prejudicado 

 

 

 

 

- Depressão 

 

 

 

 

 

 

- Desesperança 

- Autoimagem: opinião 

sobre si mesmo e visão 

do próprio valor e 

capacidades; 

verbalização de crenças 

sobre si mesmo, 

confiança em si mesmo, 

verbalização de 

autoaceitação e 

autolimitação, 

desafiando imagens 

negativas de si mesmo, 

aceitação de elogios, 

encorajamento, assim 

como de crítica 

construtiva, abaixo da 

média ou inferior ao 

normal. 

 

- Crença: concepção ou 

imagem mental de si 

mesmo negativa 

 

- Enfrentamento: 

Atitude; gerenciar o 

estresse e ter senso de 

controle e de conforto 

psicológico de forma 

prejudicada, alterada ou 

ineficaz. 

 

- Emoção Negativa: 

Sentimento de tristeza a 

melancolia com 

diminuição da 

concentração, perda do 

apetite e insônia. 

 

- Emoção Negativa. 
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- Imagem corporal 

perturbada 

 

 

 

 

 

- Sofrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Condição 

Psicológica 

Prejudicada 

 

 

 

- Vergonha 

 

- Autoimagem: imagem 

mental do próprio 

corpo, no todo ou em 

parte, ou da própria 

aparência física, 

alterada. 

 

- Emoção Negativa: 

sentimentos 

prolongados de grande 

tristeza, associados a 

martírio e à necessidade 

de tolerar condições 

devastadoras, tais como 

sintomas físicos 

crônicos, como dor, 

desconforto ou lesão; 

estresse psicológico 

crônico, má reputação 

ou injustiça.  

 

- Condição Psicológica 

julgada negativamente, 

alterada, prejudicada ou 

ineficaz.  

 

 

- Emoção Negativa: 

Sentimentos de perda de 

autorrespeito causado 

por erro, 

comportamento 

desonroso ou tolo; os 

sentimentos de 

vergonha são 

direcionados a si 

mesmo, ao invés de 

serem dirigidos aos 

outros.  

7-Liberdade e 

participação 

Necessidade de 

agir de acordo 

com os seus 

próprios valores, 

respeitando, 

porém, as regras 

impostas pela 

vida em 

- Desamparo - Emoção Negativa: 

Sentimentos de 

incapacidade para 

assumir controle e agir 

de modo independente 

sem ajuda: estar 

indefeso, acompanhado 

por incapacidades de 
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sociedade. 

Necessidade de 

preservação da 

autonomia. 

enfrentamento 

desvantajosas ou 

desesperança aprendida; 

submissão a 

autoridades, tais como 

cuidadores, associado a 

desenvolvimento de 

comportamento de papel 

de doente.  

 

8-Educação 

para saúde/ 

aprendizagem 

Necessidade de 

adquirir 

conhecimentos e 

habilidades para 

manutenção de 

uma vida 

saudável. 

- Déficit de 

Conhecimento em 

Saúde 

- Conhecimento: estar 

consciente dos 

problemas comuns de 

saúde, práticas 

saudáveis e serviços de 

saúde disponíveis; 

capacidade para  

reconhecer sinais e 

sintomas de doenças e 

para compartilhar a 

informação com os 

outros significativos. 

9-

Autorrealização 

Necessidade de 

conseguir aquilo 

que foi planejado 

e pensado para si 

próprio, através 

do uso de suas 

capacidades 

físicas, mentais, 

emocionais e 

sociais. 

- Impotência - Emoção Negativa: 

sentimento de falta de 

controle de uma 

situação atual ou 

acontecimento imediato, 

aptidão reduzida para 

escolher, incapacidade 

para agir devido ao 

entendimento de que 

suas ações não afetarão 

significativamente um 

resultado. 

 

10-Espaço Necessidade de 

manutenção da 

sua privacidade e 

individualidade, 

expandido ou 

retraindo o 

espaço físico em 

que se encontra. 

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

---------------- 

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---------------- 

11-Criatividade Necessidade de 

criar, ter ideias, 

produzir coisas 

novas. 

--------------------------

--------------------------

--------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------
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--------------------------

-------- 

-----------------------------

-------- 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas NHB de Wanda Horta e CIPE® 2013 

Quadro VIII - Diagnósticos de Enfermagem CIPE® distribuídos conforme as 

Necessidades Psicoespirituais 

 

Necessidades Psicoespirituais 

Subgrupo Definição 
Diagnóstico 

CIPE® 
Definição CIPE® 

Religiosidad

e/Espirituali

dade 

Necessidade inerente aos seres 

humanos, que se vincula aos 

fatores necessários para o 

estabelecimento de uma relação 

entre a pessoa e um ser ou 

entidade superior com o objetivo 

de sentir bem-estar espiritual. 

Lembrando que espiritualidade 

não é o mesmo que religião. 

- Angústia 

Espiritual 

- Angústia: 

rompimento na crença 

pessoal sobre a vida; 

questões sobre o 

significado da vida, 

associadas a 

questionamentos sobre 

sofrimento, separação 

de laços religiosos ou 

culturais, alteração nas 

crenças ou sistemas de 

valor, sentimentos de 

sofrimento intenso e 

raiva contra a 

divindade. 

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas NHB de Wanda Horta e CIPE® 2013 

 

5.2 Declarações de Intervenções de Enfermagem CIPE® 

  Uma intervenção de enfermagem consiste em uma ação realizada em resposta a um 

diagnóstico de enfermagem, buscando atingir um resultado dessa mesma área. 70 Durante as 

leituras dos textos, as ações de enfermagem indicadas para cada evidência empírica foram 

sendo destacadas e, posteriormente, agrupadas de acordo com seu objetivo no cuidado da 

ferida tumoral. Foi feito então o mapeamento cruzado com os termos da CIPE® versão 2013, 

seguindo as orientações do guia para composição de enunciados do catálogo CIPE®, Modelo 

7-Eixos, que orienta a inclusão de um termo do eixo Ação, de pelo menos um termo Alvo 

— que pode ser um termo de qualquer um dos eixos, exceto do eixo Julgamento — e de 

termos adicionais do eixo Ação ou qualquer outro eixo, quando necessário.(72) 
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  A seguir apresentamos as principais ações de enfermagem descritas nos textos para 

as evidências empíricas e as intervenções de enfermagem construídas a partir do 

mapeamento cruzado com os termos da CIPE® versão 2013.83 

5.2.1 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Odor Fétido” 

 As intervenções a seguir foram destacadas nos textos consultados para o manejo do 

“odor fétido” e encontram-se no Apêndice B: desbridamento; limpeza da ferida para manejo 

da colonização bacteriana local; manejo da sobrecarga bacteriana com uso tópico de agentes 

antimicrobianos; escolha de coberturas apropriadas; uso de curativos ou outros dispositivos 

bem ajustados à ferida, para não escapar agentes odoríferos; regime de troca diária do 

curativo; disposição apropriada dos curativos sujos; aromaterapia tópica para controle do 

odor; estímulo para manter a higiene pessoal; medidas para controle do odor ambiental; 

coleta de material para identificação de agente infeccioso; antibioticoterapia sistêmica.  

 A partir desse conjunto de ações, foram construídos 24 enunciados de intervenções 

de enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Odor Fétido”, que se encontram na tabela 1.  

 

 

Tabela 1- Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Odor Fétido” 

 

 

1- Aplicar curativo de ferida. 

2- Fazer debridamento. 

3- Avaliar necessidade de debridamento por cirurgia. 

4- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze com solução salina. 

5- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze com solução para limpar. 

6- Irrigar a ferida com solução salina em seringa com agulha. 

7- Autorizar banhar a ferida no chuveiro. 

8- Limpar a ferida com solução apropriada. 

9- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 

10 - Aplicar terapia tópica com solução apropriada. 

11- Aplicar curativo oclusivo de ferida. 

12 - Aplicar bolsa de drenagem de ferida. 

13- Orientar a troca de curativo de ferida a cada dia. 

14 - Instruir sobre cuidados com a ferida. 

15- Gerenciar o controle do odor fétido no local da ferida. 

16- Implementar aromaterapia no local da ferida. 

17- Estimular habilidade para fazer higiene. 

18- Orientar paciente e família sobre como descartar curativos após trocar. 

19- Instruir sobre controle do odor no edifício residencial. 

20- Ventilar edifício residencial ao trocar o curativo. 

21- Coletar amostra de secreção de ferida. 

22- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

23- Evitar demonstrar desconforto ao odor fétido. 

24- Prover material instrucional sobre controle do odor fétido no local da ferida. 
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Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.2.2 Intervenções de Enfermagem CIPE® para os Diagnósticos: “Ansiedade, 

Autoestima Baixa, Autoimagem Negativa, Confiança Baixa, Processo de 

Enfrentamento Prejudicado, Depressão, Desamparo, Desesperança, Estigma, Falta de 

Apoio Social, Imagem Corporal Perturbada, Impotência, Medo, Raiva, Socialização 

Prejudicada, Sofrimento, Condição Psicológica Prejudicada e Vergonha”. 

 Após o agrupamento das ações de enfermagem indicadas nos textos para a evidência 

empírica “Impacto Psicossocial”, as seguintes categorias temáticas emergiram: respeito à 

autonomia do paciente considerando metas e objetivos pessoais; desenvolvimento de  

habilidades de comunicação; explicação das estratégias terapêuticas e objetivos propostos;  

revisão das  metas realísticas do cuidado; comunicação efetiva com membros da família; 

disposição de tempo para estabelecer relacionamento de confiança com paciente e seus 

familiares; referenciamento para serviço social, “conselheiro de luto”, serviço de psiquiatria 

e  serviço de psicologia; avaliação do uso de terapias não farmacológicas (exercícios de 

relaxamento, terapias complementares, toque, massagem, música clássica); manutenção de  

uma rede social de suporte institucional; cuidados com a ferida; escolha de curativos 

adequados; autorização para  lavar a ferida durante o banho de chuveiro (possibilita ao 

paciente sentir-se “limpo”); apoio emocional. As mesmas encontram-se no Apêndice C. 

 A partir desse conjunto de ações, foram construídos 35 enunciados de intervenções 

de enfermagem CIPE® para os seguintes diagnósticos: ansiedade, autoestima baixa, 

autoimagem negativa, confiança baixa, processo de enfrentamento prejudicado, depressão, 

desamparo, desesperança, estigma, falta de apoio social, imagem corporal perturbada, 

impotência, medo, raiva, socialização prejudicada, sofrimento, condição psicológica 

prejudicada e vergonha.  

 Entendemos que as repercussões de ordem psicossocial, na vida do paciente, podem 

variar e até mesmo se sobrepor em momentos diferentes, o que implica na necessidade de 

uma atenção contínua, com um olhar na integralidade e singularidade do indivíduo, assim 

como um conhecimento das opções de cuidado que se apresentam. Desta forma, 

intervenções de enfermagem foram pensadas de acordo com a complexidade da situação e 

não isoladamente, devendo ser avaliadas e implementadas a partir do julgamento clínico do 

enfermeiro. Essas intervenções encontram-se listadas na tabela 2.  
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Tabela 2 - Intervenções de Enfermagem CIPE® para os Diagnósticos: “Ansiedade”, “Autoestima 

Baixa”, “Autoimagem Negativa”, “Confiança Baixa”, “Processo de Enfrentamento Prejudicado”, 

“Depressão”, “Desamparo”, “Desesperança”, “Estigma”, “Falta de Apoio Social”, “Imagem 

Corporal Perturbada”, “Impotência”, “Medo”, “Raiva”, “Socialização Prejudicada”, “Sofrimento”, 

“Condição Psicológica Prejudicada” e “Vergonha”. 

1- Proteger a autonomia do paciente. 

2- Envolver o paciente no processo de tomada de decisão.  

3- Desenvolver habilidade para comunicar-se com o paciente.  

4- Desenvolver habilidade para comunicar-se com membros da família.  

5- Explicar sobre ferida.  

6- Encaminhar para serviço social.  

7- Encaminhar para terapia de grupo de apoio. 

8- Orientar técnica de relaxamento.  

9- Orientar terapia por música.  

10- Avaliar suporte social.  

11- Promover apoio social.  

12- Cuidar de ferida.  

13- Ensinar sobre o cuidado da ferida.  

14- Avaliar a resposta psicossocial à instrução sobre ferida.  

15- Oferecer apoio emocional.  

16- Avaliar esgotamento.  

17- Paliar.  

18- Aconselhar sobre esperança. 

19- Avaliar medo. 

20- Avaliar autoimagem. 

21- Avaliar bem-estar psicológico. 

22- Avaliar capacidade de enfrentamento 

23- Avaliar depressão. 

24- Avaliar expectativas. 

25- Aconselhar sobre medo. 

26- Avaliar sofrimento.  

27- Avaliar estigma.  

28- Ensinar técnicas de adaptação. 

29- Identificar status psicossocial. 

30- Manter dignidade e privacidade. 

31- Promover autoestima. 

32- Promover bem-estar social. 

33- Promover esperança. 

34- Reforçar identidade pessoal. 

35- Estimular socialização. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.2.3 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Ferida com Secreção” 

Para o diagnóstico “Ferida com Secreção”, as seguintes ações de enfermagem foram 

identificadas no levantamento bibliográfico: uso de coberturas apropriadas; uso de 

dispositivo de drenagem tipo bolsas coletoras; proteção da pele perilesional; evitar o uso de 
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produtos adesivos; debridamento autolítico; manejo da sobrecarga bacteriana; redução de 

inflamação no leito da ferida; avaliação de benefícios em se colher material para cultura. As 

mesmas encontram-se no Apêndice D.  

Partindo desse conjunto de ações, foram construídos 11 enunciados de intervenções 

de enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Ferida com Secreção”, listados na tabela 3. 

 

Tabela 3-  Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Ferida com Secreção” 

1- Aplicar curativo de ferida. 

2- Aplicar bolsa de drenagem de ferida.  

3- Manter integridade da pele proximal ao local da ferida. 

4- Fazer debridamento. 

5- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 

6- Limpar a ferida com solução apropriada. 

7- Gerenciar controle de secreção no local da ferida.  

8- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

9- Aplicar terapia para inflamação na ferida. 

10- Coletar amostra de secreção na ferida. 

11- Instruir sobre cuidados com a ferida. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.2.4 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Sangramento” 

Após as leituras dos textos, as seguintes ações de enfermagem emergiram para o 

diagnóstico “Sangramento”: uso de curativos não aderentes; uso de curativos compressivos; 

aplicação tópica de agentes hemostáticos; pressão no local do sangramento; uso local de 

bolsas de gelo; aplicação de solução salina 0,9% gelada; uso de princípios adequados para 

tratamento da ferida; planejamento de referenciamento para outros profissionais ou unidades 

hospitalares, se necessário; planejamento de intervenções no caso de hemorragia maciça; 

educação e suporte ao paciente e à família. As mesmas encontram-se no Apêndice E.  

A partir dessas ações, foram elaborados 18 enunciados de Intervenções de 

Enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Sangramento”, listados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Intervenções de Enfermagem para o Diagnóstico “Sangramento” 
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1- Prevenir sangramento no local da ferida.  

2- Aplicar curativo de ferida não aderente. 

3- Comprimir com curativo de ferida. 

4- Pressionar local da ferida.  

5- Aplicar agente hemostático no local da ferida. 

6- Aplicar compressa fria na ferida. 

7- Aplicar solução salina fria na ferida. 

8- Implementar técnica de cuidado com ferida maligna. 

9- Instruir sobre o cuidado da ferida. 

10- Instruir o paciente sobre como prevenir sangramento no local da ferida. 

11- Instruir a família sobre como prevenir sangramento no local da ferida. 

12- Instruir o paciente sobre controle de sangramento no local da ferida. 

13- Instruir a família sobre controle de sangramento no local da ferida. 

14- Prover material instrucional sobre controle de sangramento no local da ferida. 

15- Planejar ação para hemorragia no local da ferida. 

16- Avaliar a necessidade de hemoterapia.  

17- Encaminhar para médico.  

18- Encaminhar para serviço de emergência.  

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.2.5 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Dor por Ferida” 

Das ações de enfermagem destacadas nos textos para o diagnóstico “Dor por Ferida”, 

emergiram as seguintes categorias a seguir: analgesia prévia à troca do curativo; uso de 

insumos apropriados (curativos não aderentes, com propriedade anti-inflamatória, 

absorventes, não volumosos, impermeáveis à bactéria, oclusivos); técnica apropriada nas 

trocas dos curativos (remoção cuidadosa dos curativos, remoção cuidadosa dos adesivos, 

dando preferência a fixação com fitas não traumáticas e redes de malha, manutenção do leito 

da ferida úmido, limpeza da ferida com irrigação suave, evitar material abrasivo e esfregaço 

com gaze durante limpeza da ferida, manter temperatura da solução usada na irrigação da 

ferida de acordo com necessidades do paciente);  evitar ar frio; evitar trocas desnecessárias; 

avaliação da dor durante as trocas de curativos e alteração  dos regimes de troca quando 

necessário; uso tópico de opióides; uso tópico de anestésicos; uso tópico de gaze embebida 

em hidróxido de alumínio para dor em queimação; uso tópico de bolsa de gelo; proteção da 

pele perilesional; controle do odor e da infecção; considerar junto à equipe médica sedação 

suave, caso a analgesia não seja suficiente durante as trocas do curativo. As mesmas 

encontram-se no Apêndice F.  

A partir desse conjunto de ações, foram construídos 16 enunciados de intervenções 

de enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Dor por ferida”, listados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Intervenções de Enfermagem para o Diagnóstico “Dor Por Ferida” 

1- Administrar medicação para dor antes de cuidar da ferida.  

2- Cuidar de ferida maligna.   

3- Molhar curativo de gaze com solução salina antes de remover.   

4- Limpar a ferida com solução salina em seringa com agulha. 

5- Usar solução salina em temperatura confortável para o paciente. 

6- Manter a ferida úmida. 

7- Avaliar necessidade de medicação para dor no local da ferida.  

8- Aplicar almofada para compressa fria no local da ferida. 

9- Manter integridade da pele proximal ao local da ferida. 

10- Tratar condição da pele proximal ao local da ferida. 

11- Controlar odor fétido na ferida. 

12- Avaliar infecção no local da ferida.  

13- Evitar manipular ferida sem necessidade.  

14- Ensinar sobre cuidado da ferida.  

15- Avaliar dor ao trocar curativo da ferida.  

16- Prover material instrucional sobre controle de dor no local da ferida. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.2.6 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Dor Oncológica” 

Das ações de enfermagem destacadas nos textos para o diagnóstico “Dor 

Oncológica”, emergiu o seguinte conjunto de ações: analgesia regular de acordo com 

protocolos da Organização Mundial de Saúde; avaliação cuidadosa e monitorização dos 

níveis da dor; considerar natureza multidimensional da dor (“dor total”); considerar uso de 

intervenções não farmacológicas/terapias complementares. As mesmas encontram-se no 

Apêndice G. 

A partir desse conjunto de ações, foram construídos 18 enunciados de intervenções 

de enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Dor oncológica”, listados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Intervenções de Enfermagem para o Diagnóstico “Dor Oncológica” 
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1- Avaliar a dor. 

2- Avaliar necessidade de medicação para dor. 

3- Avaliar resposta ao manejo da dor. 

4- Orientar o paciente sobre manejo da dor. 

5- Orientar uso de analgesia controlada pelo paciente.  

6- Orientar a família sobre manejo da dor. 

7- Promover o uso de dispositivos para auxiliar a memória. 

8- Avaliar adesão. 

9- Incentivar participação da família e paciente no controle da dor. 

10- Orientar técnica de relaxamento. 

11- Orientar terapia por música. 

12 - Orientar técnica de biofeedback 

13 - Orientar técnica de imaginação guiada 

14- Encaminhar para fisioterapia  

15 - Promover apoio social 

16 - Promover apoio espiritual 

17- Informar médico sobre controle da dor.  

18- Prover material instrucional sobre controle de dor.  

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.2.7 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Infecção” 

A partir das ações de enfermagem destacadas nos textos para o diagnóstico 

“Infecção”, emergiram as seguintes categorias: uso de coberturas com propriedades 

antimicrobianas; uso de precauções universais no controle de infecção; identificação de 

contaminação de superfície por meio de cultura; uso tópico de desinfetantes e antissépticos; 

debridamento autolítico; uso tópico de antimicrobianos; observação de sinais clínicos de 

infecção local; antibioticoterapia sistêmica. Este conjunto de ações encontra-se no Apêndice 

H. 

A partir dessas ações, foram construídos 8 enunciados de intervenções de 

enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Infecção”, listados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Intervenções de Enfermagem para o Diagnóstico “Infecção” 

1- Aplicar curativo de ferida. 

2- Implementar técnica asséptica ao cuidar de ferida maligna.  

3- Coletar amostra de secreção na ferida. 

4- Aplicar terapia tópica com solução apropriada. 

5- Fazer debridamento. 

6- Aplicar terapia tópica com antibiótico na ferida. 

7- Avaliar susceptibilidade a infecção na ferida. 

8- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  
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5.2.8 Intervenções de Enfermagem CIPE® para o Diagnóstico “Necrose” 

Das ações de enfermagem destacadas nos textos para o diagnóstico “Necrose”, 

emergiram as seguintes categorias: debridamento autolítico, enzimático, cirúrgico e 

químico; avaliação do risco e benefício para debridamento; limpeza mecânica da ferida; 

controle da carga bacteriana.  Estas ações encontram-se no Apêndice I. 

A partir desse conjunto de ações, foram construídos 4 enunciados de intervenções de 

enfermagem CIPE® para o diagnóstico “Necrose”, listados na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Intervenções de Enfermagem para o Diagnóstico “Necrose” 

1- Avaliar necessidade de debridamento. 

2- Fazer debridamento. 

3- Aplicar curativo de ferida. 

4- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na CIPE® 2013.  

 

5.3 Validação das declarações de Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem por 

peritos 

 

5.3.1 Caracterização dos peritos  

 O grupo composto de peritos, que participaram da validação do constructo contendo 

as declarações de diagnósticos e intervenções de enfermagem, foi constituído por 9 

enfermeiros, todos com função na assistência, o que nos dá a oportunidade de conhecer a 

vivência desse profissional no cotidiano da prática junto aos pacientes portadores de feridas 

tumorais. Os resultados descritos referem-se à análise dos dados. 

A partir dos dados obtidos com o preenchimento da ficha de caracterização, observa-

se que a idade média dos participantes é de 44 anos, variando de 33 a 56 anos, sendo que 8 

eram do sexo feminino, o que corresponde a 89% dos participantes, e 11% do sexo masculino 

— 1 participante.  Entre os 9 peritos, 1 atua na área de enfermagem dermatológica, 2 na 

clínica cirúrgica, 3 na clínica médica, 1 na hematologia e 2 no serviço de emergência.  
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O tempo de formação dos enfermeiros varia de 6 anos a mais de 10. Quanto à 

titulação, 56% possuem especialização; 33% têm pós-graduação strictu sensu — mestrado 

— e 11% estão com o doutorado em curso. Entre as áreas de formação acadêmica citadas 

estão: Administração Hospitalar, Auditoria em Sistemas e Serviços de Saúde, Enfermagem 

Dermatológica (2 enfermeiros), Clínica Médica, Educação, Terapia Intensiva, Enfermagem 

do Trabalho, Enfermagem Oncológica, Nefrologia, além de Psicologia e Exclusão Social. 

Com relação ao tempo de experiência dos participantes em oncologia e/ou cuidados 

paliativos, observa-se que 22,22% relataram não possuir nenhuma experiência, 33,33% 

possuem experiência de até 4 anos e 44,44% possuem de 5 a 7 anos. Com relação à 

experiência com pacientes portadores de feridas tumorais, dos 9 participantes, 4 disseram 

possuir menos 4 de anos, 3 possuem de 5 a 7 anos e 2 têm de 10 a 20 anos de experiência.  

Cabe ressaltar que o HUAP, cenário deste estudo, sendo habilitado como UNACON 

com Serviço de Hematologia desde 2005, presta assistência a pacientes com câncer, em 

cuidados paliativos, e que esses pacientes podem ser atendidos em diferentes setores do 

hospital, tanto para realização de exames complementares, quanto para atendimento de 

emergência ou internações em enfermarias.  

Sendo assim, a afirmação por parte dos enfermeiros de que não possuem experiência 

em oncologia e/ou cuidados paliativos pode ser por não reconhecerem sua prática diária 

como integrantes da assistência paliativa, um cuidado abrangente que inclui diferentes 

abordagens e que pode estar presente em todas as fases de uma doença avançada. Talvez, 

essa não identificação de sua prática com os cuidados paliativos aconteça por falta de 

conhecimentos teóricos relativos a essa modalidade de assistência, já que apenas 1 

enfermeiro relatou especialização em enfermagem oncológica, sendo que os demais não 

possuem formação específica nesta área.   

Destaca-se que com relação ao tempo de experiência no cuidado de pacientes 

portadores de feridas tumorais, importante aspecto nos cuidados paliativos, 5 enfermeiros 

— 55,55% — afirmaram possuir uma experiência de 5 a 20 anos, o que implica estarem 

adotando em sua prática diária, de alguma maneira, os princípios dos cuidados paliativos.  

Já com relação à CIPE®, 66,67% responderam que não conheciam ou haviam 

trabalhado com a classificação e 33,33% relataram que conheciam.   
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Tabela 9 – Dados referentes ao perfil dos especialistas que participaram da pesquisa. 

Variáveis N % 

1. Titulação   

    Especialização 05 55,55 

    Mestrado 03 33,33 

    Doutorado em curso 01 11,11 

2. Área de atuação   

   Enfermagem Dermatológica 01 11,11 

   Clínica Cirúrgica 02 22,22 

   Clínica Médica 03 33,33 

   Hematologia 01 11,11 

   Serviço de Emergência 02 22,22 

3. Conhecimento da CIPE ®   

   Sim 06 66,66 

   Não 03 33,33 

4. Tempo de formação   

    06 a 10 anos 03 33,33 

    mais de 10 anos 06 66,66 

5. Tempo de experiência em CP   

    nenhuma 02 22,22 

até 04 anos 03 33,33 

05 a 07 anos 04 44,44 

6. Tempo de experiência com FT   

menos de 4 anos 04 44,44 

de 5 a 7 anos 03 33,33 

de 10 a 20 anos 02 22,22 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 



  

 86 

Tabela 10 - Tabela de análise descritiva da variável quantitativa idade 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo  Máximo 

Idade 44,11 9,26 33 56 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

5.3.2 - Diagnósticos de Enfermagem  

 Da avaliação dos peritos com relação à aplicabilidade dos Diagnósticos de 

Enfermagem, obtivemos o seguinte resultado apresentado no gráfico 1: 

 
Gráfico 1 - Índice de Concordância dos peritos quanto aos Diagnósticos de Enfermagem 

 

 

 

 O gráfico 1 demonstra que dos 51 diagnósticos de enfermagem construidos, 

43 alcançaram um IC ≥ 0,8 (84,31%) entre os peritos e 08 alcançaram um IC ˂ 0,8 (15,69%).  

A seguir, apresentamos uma descrição dos dados obtidos a partir da pontuação dos 

diagnósticos de enfermagem que não alcançaram o escore necessário para a validação, a 

partir das médias dos critérios pontuados pelos peritos,  conforme listados na tabela abaixo. 
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Tabela  11 -  Diagnósticos de Enfermagem  que alcançaram IC < 0,8 na média geral dos peritos 

Diagnósticos de 

enfermagem 

Média 

Geral 

Média dos critérios 

A
d

eq
u

a
çã

o
 

P
er

ti
n

ên
ci

a
 

C
la

re
za

 

P
re

ci
sã

o
 

O
b

je
ti

v
id

a
d

e 

Risco de Estresse 

do Cuidador 

0,75 0,83 0,83 0,75 0,61 0,72 

Angústia 

Espiritual 

0,77 0,78 0,86 0,75 0,72 0,72 

Relacionamento 

de Família 

Prejudicado 

 

0,79 

 

0,83 

 

0,83 0,78 0,67 0,83 

Estigma 0,67 0,69 0,69 0,64 0,67 0,64 

Falta de Apoio 

Social 

0,71 0,72 0,72 0,69 0,67 0,72 

Raiva 0,79 0,81 0,81 0,75 0,81 0,81 

Condição 

Psicológica  

Prejudicada 

 

0,69 0,78 0,78 0,64 0,61 0,67 

Vergonha 0,76 0,78 0,81 0,75 0,72 0,72 

 

Dos diagnósticos que não foram validados pelos peritos, 3 não atingiram o escore 

necessário para sua validação, em todos os critérios estabelecidos: Estigma, Falta de Apoio 

Social e Condição Psicológica Prejudicada.  Os critérios com maior pontuação foram os de 

Pertinência (em 5 enunciados), seguido pelo critério Adequação (em 3 enunciados) Clareza 

não alcançou IC ≥ 0,8 em nenhum enunciado de diagnóstico; Precisão alcançou em apenas 

um e Objetividade em dois. Os diagnósticos Raiva e  Relacionamento de Família 

Prejudicado alcançaram uma média, entre os 9 peritos, próxima à nota de corte — 0,79 — 

porém não atingiram o escore necessário nos critérios Clareza e Precisão, não sendo, 

portanto, considerados válidos.  
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5.3.3 - Intervenções de Enfermagem 

Da avaliação dos peritos com relação à aplicabilidade das intervenções de enfermagem, 

obtivemos o seguinte resultado, conforme apresentado no gráfico 2: 

    

 

  
Gráfico 2 - Índice de Concordância dos peritos quanto às Intervenções de Enfermagem  

 

 O gráfico 2 demonstra que das 134 intervenções de enfermagem, 122 alcançaram um 

IC ≥ 0,8  (91,04%), enquanto 12 alcançaram um IC ˂ 0,8  (8,96%). Entre as que não 

alcançaram o IC ≤ 0,8, encontram-se 16,67% (4) das intervenções para “Odor Fétido”, 

22,27% (3) das intervenções para “Ferida com Secreção”, 22,22% (4) das intervenções para 

“Dor Oncológica” e  12,50% (1) das intervenções para “Infecção”.  

 As intervenções de enfermagem para “Impacto Psicossocial”, “Sangramento”, “Dor 

por Ferida” e  “Necrose” alcançaram um IC ≥ 0,8  em todos os itens.  

  A seguir, apresentamos uma descrição dos dados obtidos a partir da pontuação das 

intervenções  de enfermagem que não alcançaram o escore necessário para sua validação, a 

partir das médias dos critérios pontuados pelos peritos e  listados nas tabelas abaixo. 

Das intervenções de enfermagem elaboradas a partir do diagnóstico de enfermagem 

“Odor Fétido”, as que se encontram na tabela abaixo não alcançaram IC ≥ 0,8 na média 

geral, não sendo, portanto validadas pelos enfermeiros peritos.  

 

 



  

 89 

Tabela  12 - Intervenções  de Enfermagem para o diagnóstico “Odor Fétido”  que alcançaram IC < 

0,8 na média geral dos peritos 

 

Intervenções 

de 

Enfermagem 

Média 

Geral 

Média dos critérios 

A
d

eq
u

a
çã

o
 

P
er

ti
n

ên
ci

a
 

C
la

re
za

 

P
re

ci
sã

o
 

O
b

je
ti

v
id

a
d

e 

Limpar a ferida com 

solução apropriada. 0,73 0,72 0,72 0,83 0,61 0,78 

Aplicar terapia tópica 

com  solução 

apropriada. 

0,74 0,75 0,75 0,75 0,69 0,75 

Aplicar bolsa de  

drenagem de  ferida. 
0,79 0,86 0,86 0,75 0,69 0,78 

Coletar amostra de 

secreção de ferida. 0,67 0,64 0,64 0,75 0,67 0,67 

  

 

Das  intervenções de enfermagem elaboradas para o diagnóstico “Odor Fétido”, 

quatro não foram validadas pelos enfermeiros peritos. Destas quatro, duas não atingiram o 

escore necessário nas seguintes intervenções: “Aplicar terapia tópica com solução 

apropriada” e “Coletar amostra de secreção de ferida”. Os critérios Precisão e Objetividade 

não alcançaram IC ≥ 0,8 em nenhum enunciado proposto e Adequação, Pertinência e Clareza 

em apenas um. Apesar de a intervenção “Aplicar bolsa de drenagem de ferida” não ter sido  

validada, alcançou uma  média entre os 9 peritos próxima da nota de corte estabelecida de 

0,79.   

Entre as Intervenções de Enfermagem elaboradas a partir do diagnóstico de 

enfermagem “Ferida com Secreção”, as que se encontram na tabela abaixo não alcançaram 

IC ≥ 0,8, não sendo, portanto, validadas pelos enfermeiros peritos.  
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Tabela  13 - Intervenções  de Enfermagem para “Ferida com Secreção”  que alcançaram média geral 

do IC ˂ 0,8 

 

Intervenções de 

Enfermagem 

Média 

Geral 

Média dos critérios 

A
d

eq
u

a
çã

o
 

P
er

ti
n

ên
ci

a
 

C
la

re
za

 

P
re

ci
sã

o
 

O
b

je
ti

v
id

a
d

e 

Fazer debridamento 

 

0,79 0,78 0,75 0,83 0,81 0,81 

Aplicar terapia para 

inflamação na ferida 

 

0,74 
0,83 0,83 0,67 0,67 0,72 

Coletar amostra de 

secreção na ferida 

 

0,64 
0,67 0,69 0,61 0,61 0,61 

 

 

Entre as intervenções de enfermagem elaboradas para o diagnóstico “Ferida com 

Secreção” , 03 não foram validadas pelos enfermeiros peritos, sendo que  a intervenção 

“Coletar amostra de secreção na ferida” não atingiu o escore necessário  em nenhum  critério. 

Apesar da intervenção “Fazer debridamento” ter alcançado uma média geral do IC próximo 

do escore necessário (0,79), os critérios Adequação e Pertinência ficaram abaixo de 0,8, não 

sendo portanto validada. Já a Intervenção “Aplicar terapia para inflamação na ferida” 

alcançou o escore necessário em apenas dois critérios, Adequação e Pertinência.  

Entre as intervenções de enfermagem elaboradas a partir do diagnóstico de 

enfermagem “Dor Oncológica”, as que se encontram na tabela abaixo não alcançaram IC ≥ 

0,8, não sendo, portanto, validadas pelos enfermeiros peritos.  
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Tabela 14 -  Intervenções  de Enfermagem para “Dor Oncológica”  que alcançaram média geral do 

IC ˂  0,8 

 

Intervenções 

de 

Enfermagem 

Média 

Geral 

Média dos critérios 

A
d

eq
u

a
çã

o
 

P
er

ti
n

ên
ci

a
 

C
la
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za

 

P
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ci
sã

o
 

O
b
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ti

v
id

a
d

e 

Orientar técnica de 

biofeedback 

 

0,66 
0,75 0,75 0,58 0,56 0,64 

Orientar técnica de 

imaginação guiada 

 

0,79 
0,83 0,83 0,78 0,75 0,78 

Promover apoio 

social 

 

0,77 
0,86 0,86 0,72 0,67 0,72 

Promover apoio 

espiritual 

 

0,72 
0,81 0,81 0,67 0,64 0,67 

 

 

Das intervenções propostas, 4 não alcançaram a média final necessária para sua 

validação. “Orientar técnica de biofeedback” ficou com escore abaixo de 0,8 em todos os 

critérios. “Orientar técnica de imaginação guiada” alcançou um escore de 0,79 na média 

geral dos peritos, porém , assim como as demais não alcançou IC necessário nos critérios 

Clareza, Precisão e Objetividade. Estas 3 intervenções, “Orientar técnica de imaginação 

guiada”, “Promover apoio social” e “Promover apoio espiritual”  tiveram uma boa pontuação 

nos critérios Adequação e Pertinência, mas não alcançaram a pontuação necessária para sua 

validação nos demais critérios.  

Das intervenções de enfermagem elaboradas a partir do diagnóstico de enfermagem 

“Infecção”, as que se encontram na tabela abaixo não alcançaram IC ≥ 0,8, não sendo, 

portanto, validadas pelos enfermeiros peritos.  
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Tabela 15 - Intervenções  de Enfermagem para “Infecção” que alcançaram média geral do IC ˂ 0,8 

 

Intervenção 

de 

Enfermagem 

Média 

Geral 

Média dos critérios 

A
d

eq
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a
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C
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O
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v
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a
d

e 

Coletar amostra 

de secreção na 

ferida.  

 

0,68 0,69 0,69 0,67 0,61 0,72 

 

 

Entre as intervenções de enfermagem elaboradas, apenas “Coletar amostra de 

secreção na ferida” não foi validada, não tendo alcançado o escore necessário em nenhum 

critério proposto. 
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6 DISCUSSÃO 

Após a definição de quais enunciados de diagnósticos e intervenções foram validados 

pelos peritos, baseada na média geral das pontuações dos 9 enfermeiros, faremos, a seguir, 

uma discussão dos enunciados não validados, considerando a pontuação alcançada na média 

geral e também na média dos critérios, que foram escolhidos para dar uma maior abrangência 

na compreensão dos diversos aspectos representativos dos fenômenos avaliados. 

 

6.1 Dos Diagnósticos de Enfermagem 

Dos 51 diagnósticos de enfermagem elaborados, 43 alcançaram um IC ≥ 0,8 

(84,31%) entre os peritos, sendo portanto validados; enquanto 08 alcançaram um IC ˂ 0,8 

(15,69%), índice abaixo da pontuação necessária para sua validação. O alto número de 

diagnósticos considerados válidos pode ser atribuído a ampla revisão bibliográfica e 

referências pertinentes  ao tema proposto.   

Os diagnósticos “Risco de Estresse do Cuidador” e “Relacionamento de Família, 

Prejudicado” alcançaram, respectivamente, médias no IC entre os 9 enfermeiros de 0,75 e 

0,79, ficando abaixo do escore necessário para sua validação. O primeiro ficou abaixo da 

nota de corte em Clareza, Precisão e Objetividade, enquanto o segundo ficou abaixo de 0,8 

nos quesitos Clareza e Precisão. 

Estudos reforçam que a complexidade da ferida significa um desafio para o cuidador 

leigo durante o cuidado.  O gasto de muito tempo na tentativa de manejo de sinais e sintomas, 

tendo a ferida como centro da vida destes cuidadores e pacientes, as dificuldades enfrentadas 

com relação às orientações, a ansiedade, a angústia e as dificuldades impostas aos 

cuidadores, familiares ou não, e os cuidados muitas vezes ininterruptos, trazem repercussões 

importantes em vários aspectos de sua vida, como: exclusão social, isolamento afetivo e 

social, depressão, rompimento dos relacionamentos, perda da perspectiva de vida, distúrbios 

do sono e maior uso de psicotrópicos. 9-11, 38, 40, 45, 47, 57, 60, 61, 65,89-92 

Percebe-se que a grande maioria dos cuidadores dos pacientes com doenças 

avançadas, no domicílio, emerge da própria família e que a escolha para ser cuidador nem 

sempre é livre.  Entendendo a família como importante unidade do cuidado, podemos avaliar 

a necessidade de dividir com outras pessoas o impacto provocado pela carga de tarefas. 92 

Sendo assim, uma das indicações de internação do paciente em cuidados paliativos, passa a 
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ser a sobrecarga física ou emocional do cuidador, momento em que a instituição de saúde 

deve, eventualmente, substituí-lo em suas funções. 

O momento de internação do paciente pode significar redução da sobrecarga desse 

cuidador e diminuição do estresse, tendo em vista que nessas unidades a presença do familiar 

nem sempre é contínua, diferentemente da unidade ambulatorial (experiência profissional da 

autora), onde frequentemente os familiares estão presentes nas consultas e relatam suas 

dificuldades cotidianas, não apenas as que estão ligadas ao cuidado do paciente, como 

também aquelas que envolvem o próprio relacionamento pessoal com o mesmo.  

Dos 9 enfermeiros peritos que validaram o instrumento, 8 exercem suas atividades 

assistenciais em unidades de internação (enfermarias ou serviço de emergência), o que pode 

ter interferido na validação destes diagnósticos, pois nesse contexto essas questões não 

emergem como sendo prioritárias. No entanto, deve-se avaliar essa possibilidade no 

momento de sua alta hospitalar, para que estratégias de enfrentamento sejam formuladas, o 

que reforça a importância dos diagnósticos propostos.  

Ao avaliarmos a singularidade e complexidade inerente à situação, esses diagnósticos 

podem acrescentar um olhar abrangente para um momento delicado, dando ao enfermeiro 

opções  diferentes  ao elaborar seu plano de  cuidados.  

O diagnóstico “Angústia Espiritual” alcançou entre os 09 enfermeiros uma média 

geral no IC de 0,77; só atingindo a nota de corte no quesito pertinência.   

Vários autores afirmam que a ferida tumoral é uma lembrança constante e perceptível 

da progressão do câncer e da terminalidade, tendo em vista ser resultado de uma doença 

limitadora de vida, o que pode suscitar questões existenciais associadas à aproximação da 

morte e à busca por significado na vida.11, 38, 41, 45, 47, 48, 51, 54, 60, 62, 65, 91, 93-99 

A expressão “dor total” cunhada por Cicely Saunders, pioneira no movimento que 

deu origem aos cuidados paliativos, considera a importância das múltiplas dimensões do ser 

humano implicadas na dor, quais sejam: física, psicológica, social e espiritual.30-32 A própria 

definição da OMS para cuidados paliativos reforça a necessidade da valorização das 

questões de natureza espiritual.35 

A natureza espiritual do paciente é ainda uma área pouco abordada pelos 

profissionais de saúde e mesmo profissionais treinados em cuidados paliativos percebem a 

dificuldade de analisar, abordar e integrar as diferentes dimensões do ser humano, 

principalmente diante de situações que remetem à finitude. Alguns desafios são apresentados 
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diante dessa abordagem, sendo eles a não compreensão da definição do conceito de 

espiritualidade, que transcende o de religiosidade, a falta de treinamento do profissional e a 

falta de compreensão acerca da sua própria espiritualidade.100 A própria definição proposta 

para o diagnóstico “Angústia Espiritual”, na CIPE® versão 2013, ao suscitar “questões sobre 

o significado da vida associadas a questionamentos sobre sofrimento, separação de laços 

religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de valor, sentimentos de sofrimento 

intenso e raiva contra a divindade”, reforça a importância desse diagnóstico relevante para 

os pacientes portadores de ferida tumoral. 83 

Dos oito diagnósticos que não alcançaram um escore necessário para sua validação,  

cinco foram construidos a partir da evidência empírica “Impacto Psicossocial”, quais sejam: 

“Estigma”, “Falta de Apoio Social”, “Raiva”, “Condição Psicológica Prejudicada” e 

“Vergonha”.    

Uma ferida maligna afeta todas as dimensões da existência do paciente: física, 

psicológica, social, espiritual e econômica. Algumas vezes, entretanto, nem todos esses 

aspectos são enfatizados na avaliação e cuidado do enfermeiro. Acredita-se que exista uma 

lacuna na atenção a esses aspectos que pode ocorrer em decorrência da incerteza dos 

profissionais sobre como abordar tais questões, acrescida da falta de percepção do estresse 

que essa situação possa estar acarretando na experiência pessoal do paciente.54 Os 

enfermeiros responsáveis pelo cuidado de pacientes portadores de feridas tumorais devem 

estar conscientes da sobrecarga física e também emocional infligida a esses pacientes e de 

que sua competência, tanto na avaliação da situação como no cuidado prestado, pode ter uma 

influência direta em sua qualidade de vida. 47, 54 

O diagnóstico “Estigma” alcançou uma média geral de 0,67, não tendo alcançado 

escore necessário para sua validação em nenhum critério avaliado.  

A visibilidade do câncer em estágio avançado, representada pela presença de uma 

ferida aberta pode trazer extremo sofrimento e  contribuir para uma mudança nas relações 

pessoais dos  pacientes.  O estigma é um dos aspectos citados pelos autores que permeiam a 

experiência de ser portador de uma ferida tumoral, resultando em impacto no bem-estar 

mental e  emocional e na perda da dignidade do paciente. 40,49, 54, 65, 96,97,101  

Na prática profissional evidenciam-se diferentes relatos de pacientes que se sentem 

constrangidos em participar de atividades sociais, ou mesmo sair de casa,  por se sentirem 

observados pelas outras pessoas. O odor , o extravasamento do exsudato nas roupas e os 
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curativos muitas  vezes volumosos,  são aspectos relatados por eles, que os fazem  se sentir 

como se estivessem chamando a atenção para si,  expostos , algumas vezes excluidos e alvo 

de críticas disfarçadas.  

“Falta de Apoio Social” foi outro diagnóstico proposto que não alcançou pontuação 

de 0,8 em nenhum critério, com uma média geral de 0,71.  

A presença de conflitos familiares que podem resultar em ausência de cuidador e a 

inexistência de rede de suporte social são questões críticas que trazem estresse e sofrimento 

durante o cuidado e, portanto, demandam ações específicas por parte da equipe 

multiprofissional.  100  

Baixo nível de informação e ausência de ajuda profissional pode levar alguns 

pacientes a usarem estratégias que podem exacerbar sintomas e levar ao isolamento social e 

ilustram o impacto que um cuidado apropriado pode ter na sensação de bem-estar físico e 

emocional do paciente. 40, 41, 45, 90 

O enfermeiro tem importante papel neste processo de identificação da composição 

familiar e do contexto social, estrutura da rede de suporte social incluindo disponibilidade 

próxima à residência de Unidades Básicas de Saúde e/ou serviços de Atenção Domiciliar 

além de identificação entre familiares ou amigos, daquele que seria o cuidador principal 

(disponível para cuidar do paciente). Abordagens individuais ao paciente e reuniões com a 

família são importantes neste processo, na busca por informações que ajudem a referenciar 

para outros profissionais, dentro da própria Instituição ou mesmo em outras Unidades de 

Saúde, sempre que necessário, visando a resolutividade do cuidado.   

O ambiente de aplicação do instrumento pode ter influenciado na não validação deste 

diagnóstico, já que no contexto hospitalar o paciente e sua família estão sendo cuidados por 

toda uma equipe.  Porém o planejamento de sua alta hospitalar inclui contatos com a rede de 

cuidado disponível no seu entorno, visando um suporte domiciliar, o que evidencia a 

relevância deste diagnóstico proposto.   

  O diagnóstico “Raiva” alcançou uma média geral  de pontuação de 0,79, próximo 

da validação,  não tendo alcançado 0,8 apenas no quesito clareza.  

Elizabeth Kluber Ross, importante divulgadora da filosofia dos cuidados paliativos, 

desenvolve uma teoria, que denomina os “estágios do processo de morrer”, onde descreve 

suas ideias sobre os mecanismos que os pacientes usam ao lidar com uma doença incurável 

e as notícias dolorosas. 31-33 São os seguintes estágios: negação, raiva, barganha, depressão 
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e aceitação. Segundo sua teoria, a “raiva”, segundo estágio, poderia se projetar em todas as 

direções, nos profissionais ou familiares, onde é descarregada. Não há uma ordem para que 

estas situações ocorram, podendo o paciente vivenciar mais de uma destas fases ao mesmo 

tempo ou não experimentar algumas delas. 33 Estes sentimentos, vivenciados neste momento, 

podem surgir por vários motivos, dentre eles a impossibilidade de cura que impossibilitaria 

a realização de planos e poderia levar a sentimentos de frustração. 100 

Apesar de alguns pacientes poderem não passar por este estágio da raiva, ou mesmo 

que talvez sua manifestação não esteja sendo claramente identificada em algumas situações, 

a raiva é citada como um sentimento frequentemente presente nos pacientes portadores de 

feridas tumorais,43,93 experiência compartilhada através de vários relatos de familiares que 

afirmam estarem sendo alvos da expressão desta raiva, apesar dos cuidados e carinho 

dedicados ao paciente.   

O diagnóstico “Condição Psicológica, Prejudicada” também não alcançou pontuação 

de corte em nenhum quesito avaliado, com uma média geral de 0,69 no IC.   

São diversas as situações descritas pelos autores como impactantes na qualidade de 

vida do paciente, resultados da multiplicidade e complexidade dos sintomas destas feridas. 

O desfiguramento progressivo do corpo com alteração da imagem corporal e da percepção 

de si mesmo leva a um esforço para se ajustar à sua nova apresentação corporal, perda da 

independência, da individualidade, da dignidade e resultam em impacto no bem-estar 

mental, emocional, econômico, no respeito próprio e na autoestima. Sentimentos como 

frustração, medo, impotência, constrangimento, culpa permeiam todo o processo do 

adoecimento. A presença de uma ferida aberta representando um câncer em estágio avançado 

e progressivo, além da lembrança constante e perceptível da terminalidade são aspectos que 

trazem extremo sofrimento.  9- 11, 38- 49,51-57, 60-62, 64, 65, 89-91, 94- 99, 101-104 

Muitas vezes a dimensão da situação provoca um impacto que ultrapassa os recursos 

internos do paciente.  Neste contexto cabe novamente refletir sobre o conceito de “dor total”, 

elaborado por Cicely Saunders, que considera as múltiplas dimensões do ser humano no 

cuidado do paciente em cuidados paliativos. 30-32 

O código deontológico do CIE, afirma ser um dever fundamental dos enfermeiros o 

alívio do sofrimento do paciente, um dos pilares de uma boa prática dos cuidados paliativos, 

“através de uma pronta avaliação, identificação e gestão da dor e das necessidades físicas, 

sociais, psicológicas, espirituais e culturais” do paciente e sua família. 105 Sendo assim cabe 
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ao enfermeiro estar ciente da complexidade da situação e das repercussões que possam 

ocorrer na vida do paciente, em todas as dimensões.    

O diagnóstico “Vergonha” alcançou um IC de 0,76 na média geral dos enfermeiros 

peritos, sendo que apenas no critério pertinência pontuou acima de 0,8.  

Vários autores destacam a vergonha como importante aspecto a ser considerado no 

paciente portador de uma ferida tumoral.  Entre as causas citadas pelos autores destacam-se 

a desfiguração progressiva do corpo, curativos desproporcionais, volumosos, que não sejam 

esteticamente aceitáveis, o odor que a ferida pode desprender, o extravasamento de exsudato 

na roupa do paciente, a perda de individualidade e privacidade e as relações afetivas e sexuais 

alteradas. 9, 41, 48, 49, 54, 65, 90, 93, 95, 103,106 

Muitas vezes, o sentimento de vergonha está associado ao exacerbamento de sinais e 

sintomas refratários, principalmente o odor e o excesso de exsudato, assim como curativos 

muito volumosos. Quando se consegue um manejo efetivo destes sinais e sintomas, o 

paciente adquire mais autoconfiança e segurança para restabelecer suas relações sociais e 

afetivas. Este sentimento de vergonha muitas vezes é camuflado através de um silêncio, um 

distanciamento e isolamento em suas relações. O momento do cuidado, principalmente 

durante as trocas dos curativos, é um momento de muita intimidade em que o paciente pode 

revelar seus sentimentos mais íntimos. Cabe ao enfermeiro, através de sua competência 

relacional e emocional se aproximar deste paciente, descobrir o que mais o incomoda e de 

que forma pode ajudá-lo efetivamente. Neste sentido, o diagnóstico de enfermagem 

“Vergonha” se mostra relevante.  

É inerente à consulta ambulatorial a abordagem de questões relativas a más notícias 

(como a interrupção do tratamento curativo), onde serão exploradas emoções profundas, 

relativas às limitações e metas do cuidado e, até em alguns momentos, discussões sobre a 

morte.107 Conflitos familiares ficam mais evidentes, dificuldades de relacionamentos e 

mesmo econômicas se apresentam, em um momento que também se faz necessária a 

identificação de um cuidador para a continuidade do cuidado em domicílio. Os diagnósticos 

que não foram validados receberam um número maior de pontuações ≥ 0,8 nos quesitos 

adequação e pertinência, o que indica terem sido considerados relevantes. Porém todos 

ficaram abaixo de 0,8 no quesito Clareza, 7 ficaram abaixo de 0,8 no quesito Precisão e 6 no 

quesito Objetividade. A natureza dos diagnósticos que não foram validados nos faz refletir 

sobre aspectos nem sempre abordados pelos enfermeiros, talvez, como descrito 
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anteriormente, pela incerteza dos profissionais sobre como abordar tais questões. Essa 

dificuldade pode ser um indicador da pouca pontuação alcançada nos critérios Clareza, 

Precisão e Objetividade, já que como são aspectos observados com mais frequência no 

cenário ambulatorial, tornam-se mais difíceis de ser identificados no momento da internação. 

 O fato de um maior número dos enfermeiros participantes na pesquisa (66,66%) 

serem lotados em unidades de internação pode ter influenciado na não validação desses 

diagnósticos. Porém, os diagnósticos foram construídos pensando-se nos diferentes 

contextos em que o paciente pode estar inserido e nas mudanças em sua vida, à medida que 

ocorre a evolução da doença. A existência de determinado diagnóstico no subconjunto não 

exclui a avaliação do enfermeiro para a elaboração de seu plano de cuidados. Ao contrário, 

acrescenta alternativas para o planejamento de suas ações, valorizando a singularidade de 

cada momento. Com a evolução progressiva da doença ocorrem mudanças no estado geral 

do paciente e, consequentemente, nos diagnósticos de enfermagem.  

Abaixo apresentamos a relação dos Diagnósticos de Enfermagem que foram 

validados pelos enfermeiros peritos.  

 

Tabela 16 - Tabela dos Diagnósticos de Enfermagem que foram validados  

Diagnósticos de Enfermagem Média Geral do IC 

“Apetite Prejudicado” 0,84 

“Papel de Prestador de Cuidado Complexo” 0,87 

“Déficit de Conhecimento em Saúde” 0,81 

“Mobilidade Prejudicada” 0,86 

“Sono Prejudicado” 0,85 

“Edema Periférico” 0,88 

“Fadiga” 0,91 

“Hemorragia” 0,90 

“Risco de Hemorragia” 0,92 

“Capacidade para Executar a Higiene Prejudicada” 0,88 

“Risco de Infecção” 0,88 

“Ferida Maligna” 0,93 

“Isolamento Social” 0,89 

“Maceração na pele que circunda a ferida” 0,97 

“Risco de Maceração na pele que circunda a ferida”  0,88 

“Infestação de Ferida Tumoral por Larvas de Mosca” 0,89 

“Náusea” 0,89 

“Risco de Obstrução de Via Aérea Superior” 0,88 

“Cura de Ferida Prejudicada” 0,89 

“Prurido” 0,82 

“Risco de Sangramento” 0,88 

“Risco de Choque Séptico” 0,82 
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“Comportamento Sexual Prejudicado” 0,96 

“Odor Fétido” 0,98 

“Ansiedade” 0,93 

“Autoestima Baixa” 0,89 

“Autoimagem Negativa” 0,92 

“Confiança Baixa” 0,86 

“Processo de Enfrentamento Prejudicado” 0,85 

“Depressão” 0,88 

“Desamparo” 0,88 

“Desesperança” 0,86 

“Imagem Corporal Perturbada” 0,92 

“Impotência” 0,95 

 “Medo” 0,91 

“Socialização Prejudicada” 0,89 

“Sofrimento” 0,92 

“Secreção” 0,92 

“Sangramento” 0,92 

“Dor por Ferida” 0,94 

“Dor Oncológica” 0,94 

“Infecção” 0,87 

“Necrose” 0,91 

 

6.2 Das Intervenções de Enfermagem  

Das 134 intervenções de enfermagem elaboradas, 122 alcançaram um IC ≥ 0,8  

(91,04%)  na avaliação dos peritos, sendo portanto validadas, enquanto 12 alcançaram um 

IC ≤ 0,8  (8,96%), abaixo do escore necessário para a validação. Entre as que não alcançaram 

o IC ≤ 0,8, encontram-se 16,67% (04) das Intervenções para “Odor Fétido”, 22,27% (03) 

das  Intervenções para “Ferida com Secreção”, 22,22% (04) das Intervenções para “Dor 

Oncológica” e  12,50% (01) das Intervenções para “Infecção”. 

 

6.2.1 Intervenções  de Enfermagem para o diagnóstico “Odor Fétido”   

O odor desagradável desprendido da ferida tumoral é associado com o aumento da 

carga bacteriana, que acontece em decorrência da formação de verdadeiras massas necróticas 

no leito da ferida, particularmente microrganismos anaeróbicos e aeróbicos. O produto 

metabólico resultante da quebra de proteínas no tecido necrótico por estes microrganismos 

inclui os ácidos graxos voláteis, como os ácidos acético e caproico, componentes voláteis 

sulfúricos e os gases putrescina e cadaverina liberados pela interação destas floras que 

colonizam e infectam a ferida. 9,10,44,54 Embaraço, vergonha, isolamento social e problemas 
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de relacionamento são alguns dos sentimentos experimentados pelo paciente quando da 

presença de odor não controlado. 48   

A Intervenção de Enfermagem “Limpar a ferida com solução apropriada” alcançou 

uma média geral no IC de 0,73, sendo que dos 9 enfermeiros participantes 5 não a 

consideraram válida.  

Apesar do uso de agentes antimicrobianos ou soluções antissépticas, tais como 

hipoclorito de sódio a 0,25%, a clorexedina 4% ou solução aquosa a 1% e o povidine iodado-

PVP-I, ser considerada uma prática inadequada na presença de tecido viável de cicatrização, 

pelo seu efeito citotóxico, no cuidado de uma ferida tumoral a cicatrização deixa de ser a 

meta e é priorizado o manejo dos sintomas. Na verdade, a ferida frequentemente continuará 

a deteriorar-se ao longo do tempo, particularmente na ausência de terapias efetivas de 

controle do câncer. Sendo assim, o aumento progressivo da ferida tumoral e a proliferação 

do tecido necrótico tornam o uso de antissépticos durante a limpeza da ferida uma opção 

viável para o manejo do odor e secreção.  9, 40, 62, 108 

Na prática, obtêm-se bons resultados com o uso destas soluções no manejo do odor 

e secreção e seu baixo custo em relação a outros produtos e insumos pode facilitar a aquisição 

destes produtos pelos pacientes. Cabe então ao enfermeiro, estando ciente de que a cura e 

cicatrização dessas feridas não é uma meta realística e conhecendo as opções que se tem no 

cuidado delas, além da situação socioeconômica do paciente, avaliar os riscos e benefícios 

do uso dessas soluções e escolher qual a mais apropriada para cada situação.   

Já a Intervenção “Aplicar terapia tópica com solução apropriada” alcançou uma 

média geral no IC de 0,74, sendo que dos 9 peritos, 5 discordaram de sua aplicabilidade.  A 

média do IC em todos os critérios também ficou abaixo de 0,8.  

De acordo com a literatura consultada, quando cuidamos de feridas tumorais, em que 

a cicatrização não é a meta, o uso de soluções antissépticas ou agentes antimicrobianos, tais 

como fenoxietanol 2%, povidine iodado-PVP-I, clorexedina 4% ou solução aquosa a 1% e 

hipoclorito de sódio 0,25%, têm indicação para aplicação tópica. 9,10,95 Ao contrário de outros 

produtos, que requerem um ambiente úmido para que sejam ativados, essas soluções 

antissépticas podem exercer seu efeito antimicrobiano mesmo num ambiente relativamente 

seco, o que é comum em feridas tumorais.10 Cabe ressaltar que a evolução dessas feridas é 

muito rápida, o que implica em avaliações constantes e possíveis mudanças nas intervenções 
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a cada curativo. Conhecer as opções de tratamento aumenta a segurança do enfermeiro no 

momento de sua avaliação e elaboração do plano de cuidados.   

A intervenção “Aplicar bolsa de drenagem de  ferida” alcançou média geral de 0,79 

no IC, dos 9 enfermeiros 5 pontuaram  abaixo de 0,8 e não sendo, portanto, validada.    

A literatura consultada indica que o uso de dispositivos coletores de secreção, como 

bolsas, são uma boa opção para ajudar a conter e assim, diminuir o odor quando este estiver 

incontrolável. Porém, apesar de ser uma alternativa eficiente, seu uso pode ser difícil, 

dependendo da localização da ferida (cabeça e pescoço principalmente).62,108 Através de uma 

avaliação criteriosa do paciente, considerando a localização da ferida e as possibilidades 

existentes e descritas na literatura para o cuidado da mesma, cabe ao enfermeiro indicar a 

melhor intervenção.  

Vale ressaltar que a mesma Intervenção de Enfermagem “Aplicar bolsa de drenagem 

de ferida” elaborada também para o diagnóstico “Ferida com Secreção” foi validada com 

um  IC de 0,92; reforçando a importância da intervenção e da avaliação do enfermeiro, de 

acordo com as diferentes situações, durante  a  elaboração do plano de cuidados.  

A Intervenção “Coletar amostra de secreção de ferida” atingiu um IC de 0,67 na 

média geral, com escore abaixo de  0,8 na média de todos os critérios. Dos 9 enfermeiros 

participantes, 6 discordaram de sua aplicabilidade.  

Toda ferida crônica contém bactéria, o importante é saber quando esse equilíbrio 

bacteriano é mantido (contaminação ou colonização) ou ocorre uma infecção. Deve-se 

observar os sinais clínicos para se diferenciar um comprometimento superficial ou profundo 

e assim considerar as opções terapêuticas apropriadas e custo-efetivas. Uma carga bacteriana 

superficial pode ser reduzida com o uso de agentes antimicrobianos tópicos, enquanto uma 

infecção requer terapia antibiótica sistêmica.10 A infecção normalmente é diagnosticada 

através de sinais clínicos, que podem estar ausentes em feridas crônicas.51 

Alguns autores sugerem a coleta de amostra de secreção como uma opção para 

identificação de contaminação de superfície no caso de sinais clínicos de infecção.11,49,52,90,95 

Na prática, a indicação terapêutica do uso de antibiótico sistêmico ocorre de acordo com a 

avaliação clínica do paciente, de seu estado geral e exacerbação de sintomas na ferida.  
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6.2.2 Intervenções  de Enfermagem para o diagnóstico “Ferida com Secreção”   

Feridas fungosas sempre produzem de moderada a grande quantidade de exsudato, 

resultado de fatores inter-relacionados como: ação de enzimas bacterianas; processos 

inflamatórios associados com a infecção; vasodilatação e permeabilidade capilar aumentada, 

que permitem a passagem de fluidos e elementos celulares através das paredes dos vasos; e 

catabolismo do tecido por proteases bacterianas.(10,44,53,54) Como consequência da grande 

quantidade de exsudato pode ocorrer extravasamento nas roupas do paciente (vestuário e de 

cama) com sentimentos de embaraço, depressão e isolamento social. 48 Além do 

constrangimento, o extravasamento de exsudato e a sujidade podem ser causa de sobrecarga 

para o cuidador e paciente, que descrevem suas vidas sendo controladas por trocas e lavagem 

de roupas.(54) 

A intervenção “Fazer Debridamento” alcançou uma média geral no IC de 0,79; sendo 

que dos 9 enfermeiros, 4 discordaram de sua aplicabilidade e 5 avaliaram a intervenção com 

um IC igual a 1, o que equivale a uma excelente aplicabilidade. Cabe ressaltar que a mesma 

Intervenção de Enfermagem “Fazer Debridamento”, foi também construída para os 

diagnósticos “Odor Fétido”, “Infecção” e “Necrose”,  tendo alcançado uma média geral IC 

de 0,89; 0,89 e 0,90, respectivamente; e sendo, portanto, validada, o que reforça a 

importância da intervenção construída e da avaliação contínua do enfermeiro, de acordo com 

as diferentes situações, para que  seja  elaborado um  plano de cuidados individualizado.   

O tecido necrótico das feridas malignas é tipicamente úmido e amarelado (esfacelo 

ou necrose de liquefação). Ocasionalmente, na ausência de exsudato, pode haver a necrose 

de coagulação ou escara (crosta preta, cinza ou marrom).(40) A indicação de debridamento 

deve ser feita com precaução, não sendo recomendado um debridamento agressivo, pelo 

risco de sangramento inerente às feridas tumorais.(9, 50, 95,109) Sob avaliação criteriosa, um 

debridamento conservador tem o propósito de melhorar a qualidade de vida do paciente, 

através da diminuição do risco de infecção, odor e exsudato e não com o objetivo de facilitar 

a cicatrização. 10,57 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, o enfermeiro tem 

competência para realização de desbridamento instrumental conservador, (usando pinça, 

tesoura ou bisturi), desde que tenha conhecimentos e habilidades para tal.110,111 Portanto, 

conhecer as diferentes técnicas usadas para o desbridamento de uma ferida, os aspectos 

legais deste procedimento e avaliar os riscos e benefícios em se tratando de uma ferida 
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tumoral são aspectos importantes que irão ajudar o enfermeiro no momento de sua avaliação 

sobre qual procedimento adotar.  

A intervenção “Aplicar terapia para inflamação na ferida” alcançou uma média geral 

no IC de 0,74; sendo que dos 9 enfermeiros, 06 não a validaram.   

Devido à lacuna existente com relação a protocolos padronizados, baseados em 

pesquisas, o tratamento das feridas fungosas ainda é baseado em estudo de casos ou opinião 

de peritos, onde a maioria dos enfermeiros desenvolve sua própria abordagem através de 

tentativas e erros.40, 45, 93 Dessa forma, o uso tópico de agentes com propriedades anti-

inflamatórias, como o mel e chá-verde, é descrito na literatura como eficaz na redução da 

inflamação e, consequentemente, do exsudato.44,91 No entanto, entendemos que esse uso 

deve ser feito de forma criteriosa, refletindo a necessidade de mais pesquisas que forneçam 

abordagens baseadas em evidências científicas.  

A intervenção “Coletar amostra de secreção de ferida” alcançou uma média geral no 

IC de 0,64; sendo que dos 9 enfermeiros, 06 não a validaram.  

Um dos fatores relatados como responsável pela produção de exsudato é o processo 

inflamatório associado com a infecção.54 Sendo assim, o controle da contaminação no leito 

da ferida, com o uso de antibiótico apropriado, pode ajudar na redução do exsudato.10 Alguns 

autores indicam a coleta de material para identificação de contaminação de superfície por 

meio de cultura, como uma forma de avaliar a indicação de antibioticoterapia tópica ou 

sistêmica. 9, 11, 49, 52, 90,95 

 

6.2.3 Intervenções  de Enfermagem para o diagnóstico “Dor Oncológica”   

A dor relacionada à expansão do tumor e da ferida tumoral é uma dor complexa e 

multifatorial, resultado do processo de crescimento acelerado, da pressão da massa tumoral 

nas estruturas do corpo, com compressão e/ou invasão de estruturas ou terminações nervosas 

e consequentes danos nos nervos e exposição de terminações nervosas, ou ainda, em 

decorrência de infecções recorrentes e de edema causado pela disfunção na drenagem capilar 

e linfática 9-11,38-43, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 89, 90, 93, 96, 98,101-103, 106,108  

É importante considerar que a experiência de dor não é apenas física, mas pode ser 

experimentada de forma multidimensional (física, psicológica, social, espiritual), como 

descrito por Cicely Saunders em sua definição de “dor total”, em que reconhece fatores como 

raiva, medo, ansiedade e depressão como responsáveis pela experiência de dor. Dessa forma, 
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torna-se importante uma avaliação abrangente e individualizada para determinar os fatores 

que estejam contribuindo para a dor. 54 

As intervenções de enfermagem “Orientar técnica de biofeedback” e “Orientar 

técnica de imaginação guiada” alcançaram, respectivamente, uma média geral no IC de 0,66 

e 0,79. A primeira não alcançou a nota de corte estabelecida em nenhum dos quesitos e a 

segunda não atingiu a nota de corte em Clareza, Precisão e Objetividade. 

Ao considerarmos a natureza multidimensional da dor, entendemos que técnicas 

como a de biofeedback e imaginação guiada, que ajudam a promover o relaxamento através 

da formação intencional de imagens mentais em resposta a sugestões verbais, podem ser 

importantes ferramentas para o alívio da dor, conforme descrito na literatura pesquisada. 

Existem fortes evidências de que essas técnicas são úteis no manejo de sintomas do câncer, 

incluindo a redução da dor. 93, 95, 104,112 

Dos 09 enfermeiros que participaram da pesquisa, 06 são lotados em unidades de 

internação e 02 enfermeiros em serviço de emergência. As características peculiares a estes 

ambientes, além das condições de trabalho inerentes a eles, são fatores que podem dificultar 

o uso de técnicas para induzir o relaxamento com objetivo de aliviar a dor. Sendo assim, 

talvez a natureza dos locais onde fora aplicado o instrumento possa ter influenciado na não 

validação dessa intervenção. Orientar o paciente e cuidador da existência dessas opções 

terapêuticas e de sua efetividade pode estimular a autonomia do paciente, além de ajudar no 

alívio da dor.  

A intervenção de enfermagem “Promover apoio social” alcançou uma média geral 

no  IC de 0,77; sendo que dos 9 enfermeiros, 06 não a consideraram válida. A mesma não 

alcançou nota de corte em nenuhm dos critérios.   

A característica multidimensional da dor, descrita no conceito de “dor total” por 

Cicely Saunders, reforça a importância de fatores sociais na experiência da dor. O 

desequilíbrio destes fatores pode interferir no nível da dor, o que torna relevante o apoio 

social a esses pacientes e familiares.54,57 Sendo assim, a identificação de sistemas de suporte 

que irão assisti-lo no cuidado é aspecto importante a ser considerado no processo de 

ajustamento emocional e social do paciente e cuidador. 51  

A característica dos locais onde o instrumento foi validado — unidades de internação 

e serviço de emergência — pode novamente ter influenciado na não validação dessa 

intervenção, já que nesse momento o paciente está recebendo o apoio social da própria 



  

 106 

instituição em que está internado. No entanto, essa intervenção deve ser avaliada com mais 

atenção no momento da alta desse paciente, para identificação das redes sociais de apoio 

disponíveis nas proximidades de sua residência.  

Cabe ressaltar que o diagnóstico “Falta de Apoio Social” também não foi validado 

pelos participantes, talvez pelas mesmas razões já mencionadas.  

“Promover apoio espiritual” alcançou uma média geral no IC de 0,72. Dos 09 

enfermeiros, 06 não consideraram a intervenção aplicável. Considerando a média dos 

critérios e apesar de ser considerada adequada e pertinente, ficou abaixo da nota de corte em 

Clareza, Precisão e Objetividade.  

Vários autores afirmam que a lembrança constante da progressão do câncer, a partir 

da ferida tumoral, pode suscitar questões existenciais associadas à aproximação da morte e 

a busca por significado na vida 11, 38, 41, 45, 47, 48, 51, 54, 60, 62, 65, 91,93-99 A própria característica 

multidimensional da dor, descrita no conceito de “dor total” por Cicely Saunders, reforça a 

importância de fatores espirituais na experiência da dor.54,57 Da mesma forma, a preocupação 

com a espiritualidade está inserida na definição da OMS para cuidados paliativos, que 

determina que a identificação, avaliação e tratamento de problemas de natureza espiritual 

são importantes aspectos para promoção de qualidade de vida dos pacientes. 35 

A natureza espiritual do paciente é ainda uma área pouco abordada pelos 

profissionais de saúde, mesmo por aqueles treinados em cuidados paliativos. A não 

compreensão da definição e do conceito de espiritualidade, assim como a falta de 

treinamento do profissional são citados como responsáveis por essa lacuna na abordagem do 

profissional.100 A complexidade dessa situação indica a necessidade de discussões mais 

profundas, que possam dar suporte aos profissionais nesta abordagem.  

Cabe ressaltar que o diagnóstico “Angústia Espiritual” também não foi validado 

pelos enfermeiros peritos, o que pode reforçar a dificuldade percebida nos profissionais em 

abordar questões de cunho espiritual.  

 

6.2.4 Intervenções  de Enfermagem para o diagnóstico “Infecção”   

Com o crescimento anormal e desorganizado da ferida tumoral, através da 

combinação de perda de vascularidade, crescimento proliferativo e ulceração, ocorrem a 

quebra do suprimento sanguíneo, a perfusão linfática com hipóxia e o surgimento de áreas 

de necrose, meio ideal para proliferação bacteriana. No entanto, toda ferida crônica contém 
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bactéria e o importante é saber quando esse equilíbrio bacteriano é mantido (contaminação 

ou colonização) ou quando ocorre uma infecção. Devem-se observar os sinais clínicos para 

diferenciar um comprometimento superficial ou profundo e assim considerar opções 

terapêuticas apropriadas e custo-efetivas. Entre os sinais de infecção na ferida destacam-se 

o aumento da lesão, aumento de temperatura, novas áreas de ruptura no tecido circundante, 

eritema e/ou edema, aumento de exsudato e odor. A carga bacteriana superficial pode ser 

reduzida com o uso de agentes antimicrobianos tópicos, ao passo que a infecção requer 

terapia antibiótica sistêmica. 10 

Das as intervenções de enfermagem elaboradas para o diagnóstico “Infecção”, 

“Coletar amostra de secreção na ferida” alcançou uma média geral do IC de 0,68. Dos 09 

enfermeiros, 04 não validaram a intervenção proposta e na média dos critérios, a intervenção 

não atingiu a nota de corte em nenhum quesito.  

Alguns autores afirmam que, mesmo que não haja sinais clínicos de infecção, a ferida 

pode estar colonizada por múltiplos organismos e a coleta de material para identificação de 

contaminação de superfície por meio de cultura pode ajudar na decisão de se começar ou 

não um tratamento antimicrobiano sistêmico. 51,52 

Cabe ressaltar que a intervenção “Coletar amostra de secreção na ferida” foi 

igualmente elaborada para os diagnósticos: “Odor Fétido”, “Secreção” e “Infecção”, não 

sendo também validada nestas situações.  

Algumas intervenções de enfermagem se repetiram em diagnósticos diferentes, como 

por exemplo: “Realizar debridamento”, elaborada para os diagnósticos “Odor Fétido”, 

“Infecção”, “Necrose” e “Ferida com Secreção”, sendo validada pelos enfermeiros peritos 

nas três primeiras situações. “Aplicar bolsa de dreanagem de ferida” e “Coletar amostra de 

secreção na ferida” foram outras intervenções que se repetiram. Com a complexidade da 

ferida e sua rápida evolução, o enfermeiro irá se deparar com situações em que os 

diagnósticos se alternam e se modificam a cada avaliação. Excluir as intervenções que se 

repetiram de um subconjunto que pretende abranger a totalidade do paciente limita as opções 

de cuidado. Mantê-las, por sua vez, evidencia as diferentes indicações para uma mesma 

intervenção em contextos diferentes.  

Cabe ao enfermeiro usar seu julgamento e análise crítica para selecionar os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem adequados a cada caso e adaptados a cada 

momento da evolução da doença.  
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Vale ressaltar que o grande número de diagnósticos e intervenções de enfermagem 

elaborados visa abranger os diferentes modelos de assistência em cuidados paliativos, que 

são: modelo hospitalar (preferencialmente em unidades de alta complexidade), com unidades 

de internação em enfermarias e emergências; modelo domiciliar, onde o paciente pode ter 

mais autonomia e conforto; e o modelo ambulatorial, onde o paciente ainda apresenta uma 

certa autonomia funcional. Nas duas últimas modalidades de atuação — domiciliar e 

ambulatorial — o paciente e sua família precisam de um suporte da rede básica de saúde 

próxima de sua residência, o que configura o modelo de atenção de saúde em rede.107 A 

evolução da doença implica necessariamente na passagem do paciente, em momentos 

diferentes, por um destes modelos de assistência. Muitas vezes, a articulação da rede 

hospitalar e ambulatorial com a rede de atenção básica é feita pelos profissionais da equipe 

e, quando cuidamos de pacientes com feridas, cabe ao enfermeiro manter essa comunicação 

em rede.   

 Abaixo apresentamos as tabelas com as intervenções de enfermagem que foram 

validadas pelos enfermeiros peritos.  

 

Tabela 17 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico “Odor Fétido” 

Intervenções de Enfermagem 

Média geral 

do IC 

 

1- Aplicar curativo de ferida. 0,94 

2- Fazer debridamento. 0,89 

3- Avaliar necessidade de debridamento por cirurgia. 0,89 

4- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze com solução salina. 0,88 

5- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze com solução para limpar.  0,82 

6- Irrigar a ferida com solução salina em seringa com agulha. 0,86 

7- Autorizar banhar a ferida no chuveiro.  0,82 

8- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 0,93 

9- Aplicar curativo oclusivo de ferida. 0,95 

10- Orientar troca de curativo de ferida a cada dia. 0,89 

11-Instruir sobre cuidados com a ferida. 0,96 

12- Gerenciar o controle do odor fétido no local da ferida. 0,86 

13- Implementar aromaterapia no local da ferida. 0,88 

14- Estimular habilidade para fazer higiene. 0,97 

15- Orientar paciente e família sobre como descartar curativos após trocar. 0,90 

16- Instruir sobre controle do odor no edifício residencial. 0,84 

17- Ventilar edifício residencial ao trocar o curativo. 0,92 

18- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 0,87 

19- Evitar demonstrar desconforto ao odor fétido. 0,91 

20- Prover material instrucional sobre controle do odor fétido no local da ferida. 0,94 
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Tabela 18 - Intervenções de Enfermagem validadas para os Diagnósticos: “Ansiedade”, “Autoestima 

Baixa”, “Autoimagem Negativa”, “Confiança Baixa”, “Processo de Enfrentamento Prejudicado”, 

“Depressão”, “Desamparo”, “Desesperança”, “Imagem Corporal Perturbada”, “Impotência”, 

“Medo”, “Socialização Prejudicada”, “Sofrimento”. 

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Proteger autonomia do paciente.  0,92 

2- Envolver o paciente no processo de tomada de decisão.  0,94 

3- Desenvolver habilidade para comunicar-se com o paciente.  0,80 

4- Desenvolver habilidade para comunicar-se com membros da família.  0,80 

5- Explicar sobre ferida.  0,94 

6- Encaminhar para serviço social.  0,88 

7- Encaminhar para terapia de grupo de apoio. 0,96 

8- Orientar técnica de relaxamento.  0,83 

9- Orientar terapia por música.  0,80 

10- Avaliar suporte social.  0,92 

11- Promover apoio social.  0,84 

12- Cuidar de ferida.  0,81 

13- Ensinar sobre o cuidado da ferida.  0,94 

14- Avaliar resposta psicossocial a instrução sobre ferida.  0,86 

15- Oferecer apoio emocional.  0,96 

16- Avaliar esgotamento.  0,90 

17- Paliar.  0,84 

18- Aconselhar sobre esperança. 0,84 

19- Avaliar medo. 0,92 

20- Avaliar autoimagem. 0,93 

21- Avaliar bem-estar psicológico. 0,81 

22- Avaliar capacidade de enfrentamento 0,90 

23- Avaliar depressão. 0,87 

24- Avaliar expectativas. 0,89 

25- Aconselhar sobre medo. 0,86 

26- Avaliar sofrimento.  0,88 

27- Avaliar estigma.  0,87 

28- Ensinar técnicas de adaptação. 0,91 

29- Identificar status psicossocial. 0,80 

30- Manter dignidade e privacidade. 0,98 

31- Promover autoestima. 0,94 

32- Promover bem-estar social. 0,96 

33- Promover esperança. 0,88 

34- Reforçar identidade pessoal. 0,86 

35- Estimular socialização. 0,82 
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Tabela 19 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico: “Ferida com Secreção” 

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Aplicar curativo de ferida. 0,94 

2- Aplicar bolsa de drenagem de ferida.  0,92 

3- Manter integridade da pele proximal ao local da ferida. 0,90 

4- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 0,86 

5- Limpar a ferida com solução apropriada. 0,92 

6- Gerenciar controle de secreção no local da ferida.  0,86 

7- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 0,89 

8- Instruir sobre cuidados com a ferida 0,89 

 

 

Tabela 20 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico: “Sangramento”  

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Prevenir sangramento no local da ferida.  0,98 

2- Aplicar curativo de ferida não aderente. 0,94 

3- Comprimir com curativo de ferida. 0,91 

4- Pressionar local da ferida.  0,95 

5- Aplicar agente hemostático no local da ferida. 0,88 

6- Aplicar compressa fria na ferida. 0,94 

7- Aplicar solução salina fria na ferida. 0,95 

8- Implementar técnica de cuidado com ferida maligna. 0,93 

9- Instruir sobre o cuidado da ferida. 0,94 

10- Instruir paciente sobre como prevenir sangramento no local da ferida. 0,95 

11- Instruir família sobre como prevenir sangramento no local da ferida. 0,94 

12- Instruir paciente sobre controle de sangramento no local da ferida. 0,94 

13- Instruir família sobre controle de sangramento no local da ferida. 0,94 

14- Prover material instrucional sobre controle de sangramento no local da 

ferida. 0,88 

15- Planejar ação para hemorragia no local da ferida. 0,94 

16- Avaliar necessidade de hemoterapia.  0,94 

17- Encaminhar para médico.  0,92 

18- Encaminhar para Serviço de emergência.  0,91 

 

Tabela 21 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico: “Dor por Ferida”  

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Administrar medicação para dor antes de cuidar da ferida.  0,97 

2- Cuidar de ferida maligna. 0,97 

3- Molhar curativo de gaze com solução salina antes de remover.  0,97 

4- Limpar a ferida com solução salina em seringa com agulha. 0,97 

5- Usar solução salina em temperatura confortável para o paciente. 0,92 

6- Manter ferida úmida. 0,97 
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7- Avaliar necessidade de medicação para dor no local da ferida.  0,86 

8- Aplicar almofada para compressa fria no local da ferida. 0,87 

9- Manter integridade da pele proximal ao local da ferida. 0,94 

10- Tratar condição da pele proximal ao local da ferida. 0,89 

11- Controlar odor fétido na ferida. 0,91 

12- Avaliar infecção no local da ferida.  0,88 

13- Evitar manipular a ferida sem necessidade.  0,93 

14- Ensinar sobre cuidado da ferida.  0,92 

15- Avaliar dor ao trocar curativo de ferida.  0,97 

16- Prover material instrucional sobre controle de dor no local da ferida. 0,95 

 

Tabela 22 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico: “Dor Oncológica”  

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Avaliar dor. 0,97 

2- Avaliar necessidade de medicação para dor. 0,97 

3- Avaliar resposta a manejo da dor. 0,96 

4- Orientar paciente sobre manejo da dor. 0,94 

5- Orientar uso de analgesia controlada pelo paciente.  0,94 

6- Orientar a família sobre manejo da dor. 0,94 

7- Promover o uso de dispositivos para auxiliar a memória. 0,86 

8- Avaliar adesão. 0,92 

9- Incentivar participação da família e paciente no controle da dor. 0,91 

10- Orientar técnica de relaxamento. 0,86 

11- Orientar terapia por música. 0,82 

12- Encaminhar para fisioterapia.  0,89 

13- Informar médico sobre controle da dor.  0,92 

14- Prover material instrucional sobre controle de dor.  0,90 

 

 

Tabela 23 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico: “Infecção” 

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Aplicar curativo de ferida. 0,94 

2- Implementar técnica asséptica ao cuidar de ferida maligna.  0,92 

3- Aplicar terapia tópica com solução apropriada. 0,87 

4- Fazer debridamento. 0,89 

5- Aplicar terapia tópica com antibiótico na ferida. 0,94 

6- Avaliar susceptibilidade a infecção na ferida. 0,87 

7- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 0,89 
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Tabela 24 - Intervenções de Enfermagem validadas para o Diagnóstico: “Necrose” 

Intervenções de Enfermagem 
Média geral  

do IC 

1- Avaliar necessidade de debridamento. 0,89 

2- Fazer debridamento. 0,90 

3- Aplicar curativo de ferida. 0,95 

4- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 0,88 

 

 Considerando a especificidade das evidências empíricas relativas às feridas tumorais, 

durante o mapeamento cruzado das evidências empíricas com os termos da CIPE® versão 

2013 surgiu a necessidade de sugerirmos a inclusão do diagnóstico de enfermagem 

“Infestação de ferida maligna por larvas de mosca”, que alcançou um IC entre os enfermeiros 

peritos de 0,89; o que demonstra a relevância do diagnóstico proposto.  

A infestação da ferida por larvas de moscas — denominada miíase — embora seja 

uma complicação pouco comum, sendo citada em apenas 2,32% da literatura pesquisada, é 

uma situação extremamente constrangedora para o paciente e traz consequências 

importantes, tanto para a sua saúde física quanto para o seu bem-estar geral.  

A miíase é uma afecção causada pela infestação de larvas de moscas em órgãos e 

tecidos do homem e de outros animais vertebrados, que, pelo menos durante certo período, 

se alimentam dos tecidos vivos ou mortos do hospedeiro, de suas substâncias corporais 

líquidas ou do alimento por ele ingerido. Myiasis, em grego, significa doença da mosca = 

myie (mosca); ase (doença). Pode ser classificada, pela localização, como cutânea, 

subcutânea e cavitária (nariz, boca, seios paranasais, ocular, vaginal e anal). Ocorre de forma 

primária ou secundária, sendo que na primária é chamada de forma furunculoide ou berne, 

causada geralmente por larvas da mosca Dermatobia hominis ou, mais raramente, pelas da 

Calitroga americana, que são parasitas obrigatórias que invadem tecidos vivos. A forma 

secundária é aquela popularmente conhecida como bicheira, causada pelas larvas da mosca 

Calitroga macelaria (mosca varejeira) e espécies do gênero Lucilia, que invadem tecidos 

necrosados de ulcerações da pele e de mucosas. A mosca doméstica comum, que é mosca da 

espécie Musca domestica, é causadora facultativa de miíase. 113,114 

Normalmente, esse tipo de afecção acomete pacientes portadores de lesões 

necróticas113, característica dos pacientes com feridas tumorais, que pode se dar em 

consequência das precárias condições de higiene dos pacientes 114 ou, até mesmo, devido à 
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ausência de informações com relação a esse agravo, provavelmente por não contarem com 

acompanhamento de enfermeiros com experiência no cuidado com feridas.   

Sendo assim, considerando a especificidade dessa evidência empírica relativa às 

feridas tumorais, sugerimos a inclusão do diagnóstico de enfermagem “Infestação de ferida 

maligna por larvas de mosca” na CIPE®.  

Da mesma forma, durante a composição dos enunciados de intervenções de 

enfermagem, foram evidenciados procedimentos específicos para feridas, assim como 

maneiras ou métodos de se desempenhar determinadas intervenções que não encontram 

termos correspondentes na CIPE® versão 2013. Sendo o cuidado do paciente com feridas 

tumorais um importante aspecto dos cuidados paliativos, com intervenções muito específicas 

para o alcance de um manejo dos sinais e sintomas angustiantes, a partir deste trabalho 

sugerimos a inclusão dos seguintes termos na CIPE®: 

• Para inclusão no Eixo Meios: Curativo Oclusivo, Debridamento, Solução Antisséptica e 

Solução Salina.  

• Para inclusão no Eixo Foco: Umidade. 

• Para inclusão no Eixo Ação: Esfregar Suavemente. 

 Entendemos que os termos sugeridos serão importantes para a elaboração dos 

enunciados de intervenções de enfermagem propostos e darão mais opções aos enfermeiros 

ao planejarem seu plano de cuidados.   

Após a validação dos 43 diagnósticos e das 122 intervenções de enfermagem pelos 

enfermeiros peritos, esses foram agrupados de acordo com as necessidades humanas básicas 

de Wanda Horta, sendo então elaborado o Subconjunto Terminológico CIPE® para Pacientes 

com Feridas Tumorais, que se encontra no Apêndice L.  

Abaixo apresentamos quadro com os resultados finais: 
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Quadro IX - Resultados finais 

 

DECLARAÇÕES N VALIDADAS NÃO VALIDADAS 

  N % N % 

Diagnósticos de 

Enfermagem 
51 43 84,31 8 15,69 

Intervenções de Enfermagem 

“odor fétido” 24 20 83,33 4 16,67 

“impacto psicossocial” 35 35 100 ----------- ------------- 

“ferida com secreção” 11 1 72,73 3 22,27 

“sangramento” 18 18 100 ----------- ------------- 

“dor por ferida” 16 16 100 ----------- ------------- 

“dor oncológica” 18 14 77,78 4 22,22 

“infecção” 8 7 87,50 1 12,50 

“necrose” 4 4 100 ----------- ------------- 

TOTAL Inter. Enf. 134 122 91,04 12 8,96 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos resultados finais 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo geral deste estudo — o desenvolvimento e validação de subconjunto 

terminológico CIPE® para pacientes oncológicos, em cuidados paliativos, com feridas 

tumorais — foi atingido com a elaboração de 51 diagnósticos de enfermagem e 134 

declarações de intervenções de enfermagem para os diagnósticos prevalentes. Quanto aos 

objetivos específicos, através de uma pesquisa bibliográfica, foram identificadas na 

literatura evidências empíricas que subsidiaram a elaboração do conjunto de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem e a partir desse levantamento, foi elaborado o subconjunto 

terminológico CIPE® proposto, utilizando os termos constantes na CIPE® versão 2013. Os 

diagnósticos foram distribuídos nas categorias psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais de acordo com o referencial de Wanda Horta, evidenciando a importância 

da abordagem dos aspectos físicos, sociais e espirituais na totalidade do cuidado do paciente.  

 O instrumento foi validado pelos enfermeiros peritos, sendo que dos 51 diagnósticos 

apresentados, 84,31% obtiveram um IC ≥ 0,8, o que corresponde a 43 diagnósticos de 

enfermagem; como também foram validadas 91,04% das 134 intervenções de enfermagem, 

ou seja, 122 intervenções. O extenso levantamento bibliográfico pertinente ao tema e a 

relevância da proposta do trabalho contribuíram para o alto índice de validação dos 

enunciados propostos.   

Apesar de alguns aspectos terem sido identificados como possíveis limitadores da 

validação do constructo junto aos enfermeiros peritos, como a extensão e o pouco 

conhecimento referido pelos participantes em relação à CIPE® (66,67% afirmaram não ter 

trabalhado ou conhecer a CIPE®), as observações e reflexões feitas a partir dos enunciados 

e o alto índice de validação demonstraram a relevância da proposta e a importância dos 

resultados alcançados. Todos os enfermeiros participantes retornaram o instrumento e ficou 

evidente a vontade por mais informação que pudesse embasá-los em suas tomadas de 

decisão.  

A partir da elaboração deste subconjunto de declarações de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, os enfermeiros poderão elaborar planos de cuidado 

individualizados e assim oferecer uma prática baseada em evidências ao paciente portador 

de feridas tumorais. Neste contexto, os subconjuntos CIPE® oferecem uma oportunidade ao 

enfermeiro de organizar o seu processo de trabalho, podendo assim otimizar o tempo 

disponível junto ao paciente durante o cuidado. Favorece também uma prática mais 
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reflexiva, em que se considera o paciente em sua integralidade, trazendo maior 

resolutividade ao cuidado.  

 Da mesma forma, a CIPE® possibilita a existência de uma linguagem comum para 

todos os profissionais de enfermagem, facilitando assim a comunicação entre eles e o 

registro de suas ações. Uma linguagem comum, adequada e compartilhada pode contribuir 

para a consolidação do processo de trabalho do enfermeiro, enquanto membro de uma equipe 

multiprofissional, com sua competência bem definida e com consciência de sua importância 

e de sua contribuição para a integralidade do cuidado. 

Os subconjuntos não invalidam a singularidade do cuidado e a autonomia do 

enfermeiro, mas ao contrário, no momento da avaliação do paciente deve prevalecer o 

julgamento clínico e a análise crítica do enfermeiro no planejamento da assistência de 

enfermagem.  

Além disso, para a continuidade do estudo, recomenda-se a elaboração das demais 

intervenções de enfermagem para os diagnósticos que não foram contemplados e a validação 

clínica tanto dos diagnósticos quanto das intervenções. Da mesma forma, os termos da 

CIPE® não são estanques devendo ser revisados periodicamente. 

Conclui-se, portanto, que muitas vezes, o cuidado do paciente com uma ferida 

tumoral pode ser frustrante se o profissional não conhece os princípios da abordagem dos 

cuidados paliativos e, principalmente, quando não se pode contar com instrumentos que os 

auxiliem nas tomadas de decisão, mas com certeza é desafiador e gratificante! 

O momento do cuidado junto ao paciente, principalmente nas trocas dos curativos, 

são momentos de extrema intimidade e confiança depositada no enfermeiro. O paciente, 

naquele instante, se despe não só literalmente, mas também de seus medos, dúvidas, 

inseguranças, desesperanças por sentir-se cuidado. É o momento em que ele se sente 

confiante para fazer perguntas relacionadas ao seu prognóstico e à evolução da ferida que 

normalmente não faria. Delicadamente, deixa vir à tona suas angústias, compartilha segredos 

e intimidades. Se há algo que não se permite conversar na frente de seus familiares (a 

“conspiração do silêncio”) é neste momento que sente liberdade para isto.    

Espero que este trabalho possa ser o início de uma ampla discussão do cuidado 

prestado ao paciente em cuidados paliativos, principalmente àqueles portadores de uma 

ferida tumoral, e que possa dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos 

enfermeiros, bem como contribuir para a geração de conhecimento. E que esta reflexão possa 
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se estender para além do HUAP, a outras unidades de saúde, buscando assim a integralidade 

e o fortalecimento da rede de cuidados ao paciente oncológico dentro do SUS.  
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APÊNDICE B - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE® “Odor Fétido” 

 

Odor Fétido 

Intervenções Referências 

Debridamento 

- debridamento autolítico: manter 

ambiente úmido / hidrogel / esferas 

ou pastas de polissacarídeos / 

coberturas de espuma ou alginato 

(4,7,9,10,11); 

- debridamento enzimático (5,11); 

- métodos mecânicos suaves 

(esfregaço suave com gaze saturada 

com solução salina ou solução de 

limpeza) (7); 

- irrigação com baixa pressão (uso 

de solução salina em seringa 

agulhada) (7); 

- cirúrgico (7). 

 

 

  

1-A guide to wound management in palliative care. 
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with palliative wounds. 

Stephen Haynes J. Br J Community Nurs. 2008 

Dec;13(12) 

3-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. 

Wilson V. 

Br J Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-3 

 

4-Care of patients with fungating malignant wounds. 

Grocott P. 

Nurs Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

5-Malignant wound management in advanced illness: 

new insights. Grocott P, Gethin G, Probst S.Curr Opin 

Support Palliat Care. 2013 Mar; 7(1):101-5. 

6- Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C.Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

7-Management of malignant fungating wounds in 
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Aug; 22(3):185-93. 
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fungating wounds.     Draper C;                                     

British Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)   
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management. Dowsett C.Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 
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 11-Wound care of the advanced cancer patient. 

Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 

Jun;16(3):629-39     

Limpeza da ferida / manejo da 

colonização bacteriana local com: 

- banho de chuveiro (1,2,5); 

- irrigação com solução salina ou 

limpeza com sabão neutro com 

ingredientes antibacterianos (1,5); 

- limpeza da ferida (3, 4, 5,6); 

- uso de soluções antissépticas 

(clorexedina 0,05%, ácido acético 

0,25%) (4). 
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323 

6-Wound care of the advanced cancer patient. Froiland 

KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun;16(3):629-

39 

Manejo da sobrecarga bacteriana 

com uso tópico de agentes 

antimicrobianos: 

- uso tópico de metronidazol gel 

0,75% - 0,8% (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 

25, 26, 27,28); 

- uso tópico de metronidazol creme 

1% (5,12); 

- uso tópico de comprimidos de 

metronidazol macerados (5, 12, 15, 

18, 21, 27,28); 

- compressa de gaze embebida com 

solução venosa (12, 18,28); 

- uso tópico de flagyl em pó 

(11,14); 

- uso de metronidazol spray (14); 

1-A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

2-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. 

Wilson V.Br J Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

 

3-Topical agents and dressings for fungating wounds.     
Adderley U, Smith R. Cochrane Database of Systematic 

Reviews. In: The Cochrane Library, Issue 8, Art. No. 

CD003948. DOI: 10.1002/14651858.CD003948.pub2 

2007 

4-A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   
West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar;13(3):137-42 

5-Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA.Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

6-Care of patients with fungating malignant wounds. 

Grocott P. 
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- uso tópico de metronidazol (17, 

22,23); 

- sulfadiazina de prata (18, 20,28); 

- uso tópico de metronidazol 

pomada vaginal (28); 

- Iodosorb (gel de cadexômero com 

liberação lenta de iodo) (15,27); 

- peróxido de hidrogênio (15,28); 

- solução de Dakin (hipoclorito de 

sódio) (15, 22); 

- povidine iodado-PVP-I (15, 28). 

 

Nurs Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

7- Caring for a patient with a fungating malignant 

lesion in a hospice setting: reflecting on practice. 

Hawthorn M. Int J Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. 

(42 ref) 

8-Cutaneous metastases in breast cancer.                             

Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs,                      

2011 Feb; 15 (1): 99-101. (18 Ref) 

9-Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative study. Lo 

SF, Hu WY, Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.  J 

Clin Nurs. 2008 Oct; 17(20):2699-708. 

 

10-Fungating Wounds – Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

11-Case study on the effectiveness of green tea bags as 

a secondary dressing to control malodour of fungating 

breast cancer wounds. Yian LG Singapore Nurs J, 2005 

Apr-Jun; 32 (2): 42-8. (33 ref) 

12-

Local wound care for malignant and palliative wounds

. Woo KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23(9):417-28 

13-Malignant wound management in advanced illness: 

new insights. Grocott P, Gethin G, Probst S.Curr Opin 

Support Palliat Care. 2013 Mar; 7(1):101-5. 

14-Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

15-Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

16- Managing complex malignant wounds. Weirs D. J 

Community Nurses, 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 

17-Malignant fungating wounds: the meaning of living 

in an unbounded body. Probst S; Arber A; Faithfull 

S.Eur J Oncol Nurs; 17(1): 38-45, 2013 Feb 

18-Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 
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illness. McDonald A, Lesage P.J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

19-Reflections on 

lymphoedema, fungating wounds and the power of 

touch in the last weeks of life. Fenton S.Int J Palliat 

Nurs. 2011 Feb; 17(2):60-2, 64, 66-7. 

20-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds. Draper C;                                   

British Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11) 

 21-Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323   

 22- Malignant cutaneous wounds. Schiech L.Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

 23-Malodorous fungating wounds: uncertain concepts 

underlying the management of social isolation. Piggin 

C.Int J Palliat Nurs. 2003 May;9(5):216-21  

24-Metronidazole gel in managing 

malodorous fungating wounds. Clark J.Br J Nurs. 2002 

Mar; 11(6 Suppl):S54-60. 

25-Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C.Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

26-Palliative wound management: the use of a 

glycerine hydrogel. Burns J, Stephens M. British Journal 

of Nursing. 2003 Mar; 12(6) 

27-Wound care of the advanced cancer patient. 

Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 

Jun;16(3):629-39 

28-Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino, F. Rev. Bras. Cancerol; 51(4): 

347-359, out.- dez. 2005 

Curativos: 

- curativos oclusivos de prata (1,3,5 

,6,7,8,11,16,22,23); 

- curativos de carvão 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18

,19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

28,29); 

 

1- A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

2- An overview of caring for those 

with palliative wounds. 

Stephen Haynes J. Br J Community Nurs. 2008 

Dec;13(12) 
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- curativos antimicrobianos (2, 10, 

18,28); 

- curativos de espuma (3, 6, 10,27); 

- curativos de alginato de cálcio 

(6,27,28); 

- curativos de hidrofibras (6);   

- carvão ativado (coberturas ou 

tabletes macerados envoltos em 

gaze estéril e aplicadas na camada 

superior do curativo) (11); 

- uso de curativos de carvão ativado 

impregnados de prata (12); 

- curativo à base de solução salina 

(15); 

- curativos hidropolímeros (15); 

- curativos absorventes de 

hidrocoloide (16); 

- uso de gaze impregnada de sódio 

(28); 

 

3-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. 

Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

 

4- Topical agents and dressings for fungating wounds.     

Adderley Una J, Smith Ruth. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. In: The Cochrane Library, Issue 8, 

Art. No. CD003948. DOI: 

10.1002/14651858.CD003948.pub2 2007 

5- A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   

West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar; 13(3):137-42. 

6- Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 2010 

Aug;7(4):214-35 

7- Care of patients with fungating malignant wounds. 

Grocott P.Nurs Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 

62 

8- Caring for a patient with a fungating malignant 

lesion in a hospice setting: reflecting on practice.  

Hawthorn M. Int J Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. 

(42 ref) 

9- Cutaneous metastases in breast cancer.                             

Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs,                      

2011 Feb; 15 (1): 99-101. (18 Ref) 

10-Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative study. Lo 

SF, Hu WY, Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.  J 

Clin Nurs. 2008 Oct; 17(20):2699-708. 

11-Fungating Wounds – Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

12-Case study on the effectiveness of green tea bags as 

a secondary dressing to control malodour of fungating 

breast cancer wounds. Yian LG Singapore Nurs J, 2005 

Apr-Jun; 32 (2): 42-8. (33 ref) 

13- Introducing a holistic wound dressing. Harrison, 

T,British Journal of Community Nursing;Jun2013 

Supplement 3, p14 

14-

Local wound care for malignant and palliative wounds. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
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Woo KY, Sibbald RG.Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23(9):417-28 

15- Malignant wound management in advanced 

illness: new insights. Grocott P, Gethin G, Probst S.Curr 

Opin Support Palliat Care. 2013 Mar;7(1):101-5 

 

16-Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

17- Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

18-Malignant fungating wounds: the meaning of living in 

an unbounded body. Probst S; Arber A; Faithfull S.Eur J 

Oncol Nurs; 17(1): 38-45, 2013 Feb 

19-Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 
illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

20-Patient story 3:1 Fungating wound.                                          

British J Community Nurs, 2013 Jun: Supplement 3: 16. 

(0 ref) 

21-Reflections on 

lymphoedema, fungating wounds and the power of 

touch in the last weeks of life. Fenton S.Int J Palliat 

Nurs. 2011 Feb; 17(2):60-2, 64, 66-7. 

22-The effect of honey-coated bandages compared 

with silver-coated bandages on treatment of malignant 

wounds-a randomized study. Lund-Nielsen 

B ; Adamsen L ; Kolmos HJ , Rørth M; Tolver 

A , Gottrup FWound Repair Regeneration, 2011 Nov; 19 

(6): 664-70. 

23-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C;                                   

British Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)  

24- Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323  

25-Malignant cutaneous wounds. Schiech L. Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 
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26- Metronidazole gel in managing 

malodorous fungating wounds. Clark J.Br J Nurs. 2002 

Mar; 11(6 Suppl):S54-60. 

27-Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C.Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

28-Wound care of the advanced cancer patient. 

Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 

16(3):629-39. 

29-Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino, F. Rev. Bras. Cancerol; 51(4): 

347-359, out. -dez. 2005 

- gazes embebidas com hidróxido 

de alumínio (odor I); 
Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino, F. Rev. Bras. Cancerol; 51(4): 

347-359, out-dez. 2005 

- curativos bem ajustados à ferida 

para não escapar agentes odoríferos 

/ hermeticamente fechados. 

 

1-A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   

West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar; 13(3):137-42 

 

2-Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 2010 

Aug;7(4):214-35 

3-Care of patients with fungating malignant wounds. 

Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-27; 21(24):57-8, 60, 

62 

 

4-Caring for a patient with a fungating malignant 

lesion in a hospice setting: reflecting on practice. 

Hawthorn M. Int J Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. 

(42 ref) 

5-Malignant cutaneous wounds. Schiech L.Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

Regime de troca: 

- observar regime de troca diária do 

curativo;  

- trocar curativos quando estiverem 

molhados / trocas frequentes;  

1-A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

2-A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   

West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar; 13(3):137-42. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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- manter curativos secos.  

 

 

3-Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 2010 

Aug;7(4):214-35 

 

4-Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

5-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C;                                     

British Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)           

6-Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323 

7-Malignant cutaneous wounds. Schiech L.Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

8-Wound care of the advanced cancer patient. Froiland 

KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun;16(3):629-

39 

Controle tópico do odor: 

- uso tópico de desodorizantes 

comerciais (1,9); 

- uso tópico de óleos essenciais (1, 

2, 4,5); 

- fragrâncias de baunilha (2,9); 

- bicarbonato de sódio entre 

camadas dos curativos (2,6); 

- uso de óleo de hortelã-pimenta no 

curativo (30); 

- uso de óleos aromáticos (8) / óleos 

essenciais (capim limão, lavanda, 

tea tree) (5,7); 

- pomada de cúrcuma (5); 

- uso de perfumes (8); 

- óleo de laranja (9); 

- sprays eliminadores de odores 

biológicos (9).  

 

1- A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative  Nursing, 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

2-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V.Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

 

3-Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA.Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

4-Experiences of living with a malignant 

fungating wound: a qualitative study. Lo SF, Hu WY, 

Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.  J Clin Nurs. 

2008 Oct; 17(20):2699-708. 

5- Malignant wound management in advanced illness: 

new insights. Grocott P, Gethin G, Probst S.Curr Opin 

Support Palliat Care. 2013 Mar; 7(1):101-5. 

6- Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

7- Managing complex malignant wounds. Weirs D J 

Community Nurses, 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
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8-Metronidazole gel in managing malodorous 

fungating wounds. Clark J. Br J Nurs. 2002 Mar; 11(6 

Suppl):S54-60. 

9-Wound care of the advanced cancer patient.Froiland 

KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun;16(3):629-

39 

 

Higiene pessoal: 

- estimular e/ou manter higiene 

pessoal; 

- troca de roupas pessoais e de cama 

tão logo sujem de secreção; 

1-An overview of caring for those 

with  palliative  wounds. Stephen Haynes J.Br J 

Community Nurs. 2008 Dec;13(12) 

 

2-A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   
West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar;13(3):137-42 

3-Caring for a patient with a fungating malignant 

lesion in a hospice setting: reflecting on practice. 

Hawthorn M. Int J Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. 

(42 ref) 

 

- uso tópico de mel; 1-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V.Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

 

2-Topical agents and dressings for fungating wounds.     
Adderley U, Smith R. Cochrane Database of Systematic 

Reviews. In: The Cochrane Library, Issue 8, Art. No. 

CD003948. DOI: 10.1002/14651858.CD003948.pub2 

2007 

 

3-Care of patients with fungating malignant  wounds. 

Grocott P.Nurs Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 

62 

 

4-Fungating Wounds – Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-

24.  

 

5-Case study on the effectiveness of green tea bags as a 

secondary dressing to control malodour of fungating 

breast cancer wounds. Yian LG Singapore Nurs J, 2005 

Apr-Jun; 32 (2): 42-8. (33 ref) 

6-Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 
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7-The effect of honey-coated bandages compared with 

silver-coated bandages on treatment of malignant 

wounds-a randomized study. Lund-Nielsen 

B ; Adamsen L ; Kolmos HJ , Rørth M; Tolver 

A , Gottrup F.Wound Repair Regeneration, 2011 Nov; 19 

(6): 664-70. 

8-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C;                                     

British Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)   

 

9-Malignant fungating wounds: assessment and 

management .Dowsett C.Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

    

- uso tópico de iogurte; 

- uso de iogurte + metronidazol (5); 

1-Assessment and management of fungating  wounds: 

a review.Wilson V.Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

 

2-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds. Draper C;  British  Journal   of                             

 Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)     

  

3-Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323   

4-Malignant cutaneous wounds.Schiech L.Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

5-Metronidazole gel in managing 

malodorous  fungating wounds.Clark J.Br J Nurs. 2002 

Mar; 11(6 Suppl):S54-60. 

 

- pasta de açúcar; 1-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C;                                     

British Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11) 

 

2-Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

         

- uso tópico de buttermilk (resíduo 

ácido resultante da produção da 

manteiga). 

1-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V. Br J Community Nurs. 

2005Mar;10(3):S28-34 
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2-Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323 

Medidas para controle do odor 

ambiental: 

- uso de desodorizantes de 

ambientes (1, 2, 6,13); 

- bandeja com areia para gatos (2, 5, 

6, 8,11); 

- almofadas de ervas (3); 

- óleo essencial (3); 

- neutralizadores ambientais de 

odor (3,12); 

- colocação de tigela com pó de 

café no quarto (3,11); 

- aromaterapia (4,8,14 – hortelã 

pimenta); 

- bicarbonato de sódio embaixo da 

cama (5); 

- uso de difusores aromáticos (6); 

- carvão estrategicamente espalhado 

pelo quarto (7, 8, 10,11); 

- uso de perfumes ou fragrâncias 

para mascarar o odor (7); 

- ventilação do ambiente na troca 

dos curativos (1, 4, 7,9); 

- arejar ambiente / abrir janelas (1, 

4, 7,9); 

- uso de odores fortes: vinagre, 

baunilha (11); 

 

1-Assessment and management of fungating  wounds: 

a review.Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

 

2-Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients.Chrisman CA.Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

3-Fungating Wounds – Multidimensional Challenge 

in Palliative Care.Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-

24.  

4- A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   

West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar; 13(3):137-42. 

5- 

Local wound care for malignant and palliative wounds

. Woo KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23(9):417-28 

6-Malignant wound management in advanced illness: 

new insights. Grocott P, Gethin G, Probst S.Curr Opin 

Support Palliat Care. 2013 Mar; 7(1):101-5. 

7-Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

8- Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer.Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

9- Caring for a patient with a fungating malignant 

lesion in a hospice setting: reflecting on 

practice.Hawthorn M. Int J Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 

(2): 70-6. (42 ref) 

10- Managing complex malignant wounds.Weirs D J 

Community Nurses, 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 

11-Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P.J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

12-Reflections on 

lymphoedema, fungating wounds  and the power of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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touch in the last weeks of life. Fenton S.Int J Palliat 

Nurs. 2011 Feb; 17(2):60-2, 64, 66-7. 

13-Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA Nurs Clin North Am. 2005 

Jun;40(2):295-323 

14-Malignant cutaneous wounds.Schiech L. Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

- disposição apropriada dos 

curativos sujos; 
1-Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V.Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

 

2-Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

- uso de saches de chá verde como 

curativo secundário; 

- uso tópico de extrato de chá verde 

(2); 

1-Case study on the effectiveness of green tea bags as a 

secondary dressing to control malodour of fungating 

breast cancer wounds.Yian LG Singapore Nurs J, 2005 

Apr-Jun; 32 (2): 42-8. (33 ref) 

2-Malignant wound management in advanced illness: 

new insights. Grocott P, Gethin G, Probst S.Curr Opin 

Support Palliat Care. 2013 Mar; 7(1):101-5. 

- administração oral de 

comprimidos de clorofila; 

- uso tópico ou oral de clorofila (2); 

1-Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients.Chrisman CA.Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

 

2-Fungating Wounds – Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

- uso de bolsas ou coletores na 

ferida. 

1-Malignant cutaneous wounds.Schiech L.Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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Conduta médica: 

- uso sistêmico de metronidazol (1, 

3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 

18,20); 

- antibiótico (2, 5, 6, 7, 9,19); 

- coleta de swab para identificar se 

há infecção e a bactéria infectante 

(4, 6, 7,9); 

- tratamento adjuvante: QT ou RXT 

(9). 

 

 

1- A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 

2005 Nov.; 11 (11): 572, 574-9 

2- An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J Community 

Nurs. 2008 Dec;13(12) 

 

3- Assessment and management of fungating wounds: 

a review.Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

4-A palliative approach to the management of 

malodour from malignant fungating tumours.                                   
West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar;13(3):137-42 

5-Care of patients 

with fungating malignant wounds.Grocott P.Nurs 

Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

6-Caring for a patient with a fungating malignant 

lesion in a hospice setting: reflecting on practice. 

Hawthorn M.Int J Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. 

(42 ref) 

7-Fungating Wounds – Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. Merz T,  Klein C,  Uebach B, Kern 

M, Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel).  2011; 

6(1):21-24.  

8-

Local wound care for malignant and palliative wounds

.Woo KY, Sibbald RG.Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23(9):417-28 

9- Malignant wounds: managing odour. 

O’Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 

2012 Mar. 

10-Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer.Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

11- Managing complex malignant wounds.Weirs D J 

Community Nurses, 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 

12-Malignant fungating wounds: the meaning of living 

in an unbounded body.Probst S, Arber A, Faithfull S. 

2013 Feb ;Eur J Oncol Nurs; 17(1): 38-45. 

13-Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P.J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 
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14-The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C;                                   

British  Journal of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)           

15- Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 

Jun;40(2):295-323 

16-Malignant cutaneous wounds.Schiech L.Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

17-Malodorous fungating wounds: uncertain concepts 

underlying the management of social isolation. Piggin 

C.Int J Palliat Nurs. 2003 May;9(5):216-21 

18-Metronidazole gel in managing malodorous 

fungating wounds. Clark J.Br J Nurs. 2002 Mar;11(6 

Suppl):S54-60. 

19-Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C.Br J Community Nurs. 2002 

Aug; 7(8): 394-400 

20-Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino, F. Rev. Bras. Cancerol; 51(4): 

347-359, out. -dez. 2005 
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APÊNDICE C - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para os diagnósticos CIPE® construídos a partir da evidência empírica 

“Impacto Psicossocial” 

Impacto Psicossocial  

Intervenções Referências 

- considerar preferências do 

paciente de acordo com suas 

metas e objetivos pessoais. 

36-Malignant cutaneous wounds. Schiech L.  Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep. Oct;6(5):305-9 

- Habilidades de 

comunicação: 

# abordagem calma e sensível: 

expressão facial pode 

transmitir a verdadeira 

extensão dos sentimentos / 

disfarçar sentimentos de 

repugnância (39); 

# respeitar sua autonomia / não 

negar informações evitando 

aborrecê-lo (40); 

# comunicação efetiva com 

membros da família visando o 

cuidado do paciente (27); 

# efetuar comunicação 

cuidadosa e minuciosa com 

explicação das estratégias 

terapêuticas e objetivos 

propostos (26); 

# rever metas realísticas do 

cuidado com discussão aberta 

sobre aspectos como manejo 

do odor, aparência estética, 

distúrbios de autoimagem 

buscando melhorar qualidade 

de vida e contribuindo para um 

bem-estar psicológico 

satisfatório (35); 

39 -A palliative approach to the management of malodour 

from malignant fungating tumours. West D. Int J Palliat 

Nurs. 2007 Mar;13(3):137-42                                   

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review.                                 Wilson V. Br J Community Nurs. 

2005 Mar;10(3):S28-34 

27 -A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 2005 

Nov.; 11 (11): 572, 574-9 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki J. 

Breast Care (Basel).2011; 6(1):21-24.  

 

35 - Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 

22(3):185-93.  

 29 -Malignant fungating wounds: an analysis of the lived 

experience. Piggin C, Jones V. J Wound Care. 2009 Feb; 

18(2):57-8, 60-4. 

23 -Malignant wounds in women with breast cancer: 

feminine and sexual perspectives. Lund-Nielsen B, Müller K, 

Adamsen L.J Clin Nurs. 2005 Jan;14(1):56-64 

5 -Wound management in palliative care. Chaplin J; 

Nursing Standard, 2004 Sep. 15-21; 19 (1): 39-42 

 21 - Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative study. Lo SF, 

Hu WY, Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.   J Clin Nurs. 

2008 Oct; 17(20):2699-708. 

22 -The effect of honey-coated bandages compared with 

silver-coated bandages on treatment of malignant wounds-a 

randomized study. Lund-Nielsen B, Adamsen L, Kolmos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
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# oferecer abordagens mais 

empáticas no cuidado (29); 

# diálogo / orientações 

construídos durante os 

cuidados (23); 

# desenvolver habilidades de 

comunicação para identificar e 

responder as necessidades do 

paciente (5); 

# desenvolvimento de relações 

de confiança profissional / 

paciente (21); 

# diálogos sobre enfrentamento 

com a doença e 

particularmente com a ferida 

maligna (22) 

#dispor de tempo para 

estabelecer relacionamento de 

confiança com paciente e seus 

familiares para explorar o 

impacto psicológico e prover 

suporte (8); 

 

HJ,  Rørth, M, TolverA,  Gottrup F. Wound Repair 

Regeneration, 2011 Nov.; 19 (6): 664-70. 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. 

Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 Aug;7(8):394-400 

- prover suporte psicossocial 

(27, 23, 35,22); 

- suporte psicológico (19,26); 

- suporte emocional ao 

paciente e cuidador, focar 

aspectos psicossociais (35); 

- referenciar para serviço 

social ou “conselheiro de luto” 

(38); 

- abordar questões 

psicossociais, com pacientes e 

familiares (13); 

- considerar encaminhar 

paciente para serviço de 

27 -A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 2005 

Nov; 11 (11): 572, 574-9 

19 -Cutaneous metastases in breast cancer.                             
Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs. 2011 Feb; 15 (1): 

99-101. (18 Ref) 

26 3-Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki J. 

Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 

22(3):185-93.  

38 -Managing complex malignant wounds. Weirs D J 

Community Nurses, 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 
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psiquiatria para terapia 

antidepressiva (36); 

- encaminhar para equipe de 

serviço social (36); 

-suporte social (21). 

 

 

 

23 -Malignant wounds in women with breast cancer: 

feminine and sexual perspectives. Lund-Nielsen B, Müller K, 

Adamsen L.J Clin Nurs. 2005 Jan;14(1):56-64. 

13 -Wound Care Issues in the Patient with Cancer.Gerlach 

MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-323 

36 -Malignant cutaneous wounds. Schiech L. Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

21 -Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative study. Lo SF, 

Hu WY, Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.   J Clin Nurs. 

2008 Oct; 17(20):2699-708. 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer.Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 

22(3):185-93.  

22 -The effect of honey-coated bandages compared with 

silver-coated bandages on treatment of malignant wounds-a 

randomized study. Lund-Nielsen B, Adamsen L, Kolmos 

HJ,  Rørth, M, TolverA,  Gottrup F. Wound Repair 

Regeneration. 2011 Nov; 19 (6): 664-70. 

- terapias complementares  

(17, 32,10); 

- toque, massagem (10); 

- música clássica (17); 

- terapias não farmacológicas 

(36); 

- exercícios de relaxamento 

(22). 

 

17 -Caring for a patient with a fungating malignant lesion 

in a hospice setting: reflecting on practice. Hawthorn M. Int J 

Palliat Nurs. 2010 Feb; 16 (2): 70-6. (42 ref) 

32 -Malignant fungating wounds: the meaning of living in 

an unbounded body. Probst S, Arber A, Faithfull S. Eur J 

Oncol Nurs. 2013 Feb; 17(1): 38-45. 

10 -Reflections on lymphoedema, fungating wounds and the 

power of touch in the last weeks of life. Fenton S. Int J Palliat 

Nurs. 2011 Feb;17(2):60-2, 64, 66-7. 

36 -Malignant cutaneous wounds. Schiech L. Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

22 -The effect of honey-coated bandages compared with 

silver-coated bandages on treatment of malignant wounds-a 

randomized study. Lund-Nielsen B, Adamsen L, Kolmos 

HJ,  Rørth, M, TolverA,  Gottrup F .Wound Repair 

Regeneration. 2011 Nov.; 19 (6): 664-70. 

Rede social de suporte: 

- serviços de suporte 

institucionais (17); 

 

- manter uma rede social de 

suporte para capacitar uma 

17 -Caring for a patient with a fungating malignant lesion 

in a hospice setting: reflecting on practice. Hawthorn M. Int J 

Palliat Nurs. 2010 Feb; 16 (2): 70-6. (42 ref) 

29 -Malignant fungating wounds: an analysis of the lived 

experience. Piggin C, Jones V. J Wound Care. 2009 Feb; 

18(2):57-8, 60-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16893748
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16893748
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adaptação, com sucesso, à 

imagem corporal alterada (29); 

 

- estabelecer / identificar redes 

sociais de suporte para 

compartilhar a sobrecarga de 

viver com ou cuidar de uma 

ferida maligna (2); 

 

- identificar sistemas de 

suporte (13); 

 

- avaliar e aperfeiçoar / 

melhorar a rede de suporte 

social (30); 

 

2 -Malignant fungating wounds: epidemiology, aetiology, 

presentation and assessment. Alexander S. J Wound Care. 

2009 Jul;18(7):273-4, 276-8, 280 

13 -Wound Care Issues in the Patient with Cancer. Gerlach 

MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-323 

30 - Malodorous fungating wounds: uncertain concepts 

underlying the management of social isolation. Piggin C. Int 

J Palliat Nurs. 2003 May;9(5):216-21 

 

- escolha de curativos 

adequados que evitem ruptura 

na vida dos pacientes por 

trocas frequentes dos curativos 

(42); 

- envolver o paciente na 

escolha dos curativos, que 

sejam socialmente aceitáveis e 

mantenham a simetria do 

corpo (25); 

- controle do odor e exsudato 

(25); 

- uso de curativos menos 

volumosos e adaptáveis à 

ferida (voltar a usar roupas 

adequadas, não largas) (43); 

- uso de curativos adequados 

para a contenção do odor e 

exsudato (43); 

- uso de curativos apropriados 

com redução no número de 

trocas (43); 

- uso de curativos seguros 

(aumentam autoestima, 

confiança e conforto) (10); 

42 -Case study on the effectiveness of green tea bags as a 

secondary dressing to control malodour of fungating breast 

cancer wounds. Yian LG Singapore Nurs J, 2005 Apr-Jun; 32 

(2): 42-8. (33 ref) 

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced illness. 

McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 Apr;9(2):285-95 

43 - Patient story 3:1 Fungating wound  Zakaria, Andee D, 

Hassan S,  Khan AH, Syed S, Syed A, Shaikh, Faiz A. Br J 

Community Nurs. 2013 Jun; (Suppl) 3:16 (0 ref). 

10 -Reflections on lymphoedema, fungating wounds and the 

power of touch in the last weeks of life. Fenton S. Int J Palliat 

Nurs. 2011 Feb; 17(2):60-2, 64, 66-7. 

9 -The management of malodour and exudate in fungating 

wounds.  Draper C.  British  Journal of Nursing. 2005 Jun 9-

22; 14 (11) 

14 - Care of patients with fungating malignant wounds. 

Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-27; 21(24):57-8, 60, 62 

 

4 - Palliative wound management: the use of a glycerine 

hydrogel.  Burns J; Stephens M; British Journal of Nursing, 

2003 Mar; 12(6) 

  

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem  
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- remover o curativo antes do 

banho de chuveiro, lavar a 

ferida durante o banho 

(possibilita o paciente a se 

sentir “limpo”) (9); 

- intervenções para cuidados 

locais com a ferida (com 

efetivo controle do exsudato o 

paciente pode reconquistar 

grau de independência e 

controle sobre sua vida) (14); 

- coberturas que busquem a 

simetria corporal e sejam 

esteticamente aceitáveis (não 

volumosos) / uso de próteses 

para realinhar a forma corporal 

(4); 

- técnica criativa e atenta para 

manter simetria do corpo 

(configurações disformes da 

ferida) o máximo possível 

devido à alteração da imagem 

corporal (11); 

- intervenções individualizadas 

de enfermagem e ajuda 

apropriada / qualificada de 

especialistas para cuidado da 

ferida (21); 

- uso adequado de insumos e 

curativos (ao prevenir 

vazamentos e odor aumenta a 

liberdade e sensação de bem-

estar, além diminuir lembrança 

constante da ferida e morte 

iminente) / intervenções 

construídas na prática baseada 

em evidências e suporte psico-

social (aumenta sensação de 

bem-estar e diminui 

problemas); (23); 

 

Firmino, Flávia. Rev. bras. cancerol; 51(4): 347-359, out.-dez. 

2005.  

21 -Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative study. Lo SF, 

Hu WY, Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.  J Clin Nurs. 

2008 Oct; 17(20):2699-708. 

23 -Malignant wounds in women with breast cancer: 

feminine and sexual perspectives. Lund-Nielsen B, Müller K, 

Adamsen L. J Clin Nurs. 2005 Jan;14(1):56-64 

- abordagem multiprofissional 

ao paciente e família; 
A palliative approach to the management of malodour 

from malignant fungating tumours.                                   
West D. Int J Palliat Nurs. 2007 Mar;13(3):137-42. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
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- criar ambiente que possibilite 

reflexão sobre questões 

existenciais; 

 

Caring for a patient with a fungating malignant lesion in a 

hospice setting: reflecting on practice. Hawthorn M. Int J 

Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. (42 ref 

- prover assistência espiritual 

de acordo com crença pessoal; 

 

Caring for a patient with a fungating malignant lesion in a 

hospice setting: reflecting on practice. Hawthorn M. Int J 

Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. (42 ref) 

- abordar sobre final de vida, 

com pacientes e familiares; 

 

- abordar questões 

psicossociais (medo de 

morrer); 

Wound Care Issues in the Patient with Cancer.Gerlach MA 

Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-323 

Local wound care for malignant and palliative wounds.Woo 

KY, Sibbald RG.Adv Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-

28 

- curativos esteticamente 

aceitáveis que restaurem 

simetria do corpo (encorajar 

confiança e melhorar 

sociabilização); 

 

Case study on the effectiveness of green tea bags as a 

secondary dressing to control malodour of fungating breast 

cancer wounds. Yian LG Singapore Nurs J, 2005 Apr-Jun; 32 

(2): 42-8. (33 ref) 

- avaliar o impacto da imagem 

corporal alterada no 

isolamento social. 

 

Malodorous fungating wounds: uncertain concepts 

underlying the management of social isolation. Piggin C. Int 

J Palliat Nurs. 2003 May; 9(5):216-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20711056
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APÊNDICE D - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE ® “Ferida com Secreção” 

Ferida com Secreção 

Intervenções Referências 

- coberturas que mantenham equilíbrio 

entre absorção e manutenção do ambiente 

úmido (alginato, hidrofibras, espumas e 

camadas não aderentes) (27); 

- curativos absorventes (de hidrofibras, 

alginato e espumas). (40); 

- curativos de espuma e alginato (1); 

- escolha de curativos apropriados que 

controlem o exsudato sem secar a ferida 

(curativos de silicone, alginato e espuma) 

(6); 

- curativo de contato permeável e não 

aderente com curativo secundário 

absorvente (alginato de cálcio, hidrogel, 

hidrofibra, curativos de espuma ou silicone 

suaves) (6); 

- uso de sistemas que permitam a 

evaporação de substancial proporção de 

água contida no exsudato (14); 

- camada de contato primária não aderente, 

com coxim absorvente como secundário 

(14); 

- pouco exsudato: contido com gaze estéril 

e coberto com curativo não aderente (19); 

- carvão ativado (coberturas ou tabletes 

macerados envoltos em gaze estéril e 

aplicadas na camada superior do curativo) 

(26);  

- curativos tão finos quanto possíveis para 

serem confortáveis, prover mobilidade e ser 

adaptável às condições anatômicas (26); 

- curativos com alta habilidade de absorver, 

reter e evaporar fluidos (afeito associado ao 

ajuste do curativo no tamanho e formato da 

ferida) (26); 

27 -A guide to wound management in palliative 

care. Naylor WA.  International Journal 

of Palliative Nursing. 2005 Nov; 11 (11): 572, 574-

9 

40-Assessment and management 

of fungating wounds: a review. Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar; 10(3):S28-3 

1 - Topical agents and dressings for fungating 

wounds Adderley U, Smith R.  Cochrane Database 

Syst Rev. 2007 Apr; 18(2):CD003948 

6-Care of chronic wounds in palliative care and 

end-of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 

2010 Aug;7(4):214-35 

14-Care of patients 

with fungating malignant wounds. Grocott P. 

Nurs Stand. 2007 Feb 21-27; 21(24):57-8, 60, 62 

19 -Cutaneous metastases in breast cancer. 

Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs, 2011 

Feb; 15 (1): 99-101. (18 Ref) 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Merz T, Klein C, 

Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

16 -Introducing a holistic wound dressing. 

Harrison, T,British Journal of Community Nursing. 

2013 Jun; (Suppl 3):14 

41- Local 

wound care for malignant and palliative wounds. 

Woo KY, Sibbald RG.Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep.; 23(9):417-28. 

28 -Malignant wounds: managing odour. O'Brien 

C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 2012 

Mar. 

23 -Malignant wounds in women with breast 

cancer: feminine and sexual perspectives. Lund-
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- uso de curativo adequado para conter e 

ocultar o exsudato e que seja permeável (8); 

- evitar curativos retentores de umidade 

(hidrocoloide) (41); 

- uso de curativos absorventes: espumas, 

alginatos, hidrofibras, produtos com 

“tecnologia de fralda” (41); 

- uso de curativo absorvente de 

hidrocoloide (28); 

- coberturas bem ajustadas com ótima 

absorção e ventilação do excesso de fluido 

(23);  

- contenção do exsudato com uso de 

curativo absorvente (34); 

- uso de curativos que contenham o 

exsudato, como: espumas, alginatos ou 

copolímeros de amido (gaze vaselinada 

como curativo primário e curativo 

absorvente como secundário, absorvente 

íntimo) (35); 

- uso de curativo de alginato e espuma (38); 

- proceder a trocas frequentes dos curativos 

para evitar maceração da pele (38); 

- uso de fraldas descartáveis como curativo 

secundário (38); 

- proceder a trocas frequentes do curativo 

ou usar curativos mais absorventes (37); 

 - avaliar cuidadosamente comportamentos 

diários do paciente, como troca de roupas, 

para certificar que o curativo permanece 

no lugar sem extravasamento de exsudato 

(37); 

- uso de curativos absorventes  de alginato 

e espuma (25); 

- trocas frequentes (25); 

- uso de curativo absorvente (41); 

- uso de coberturas impregnadas com prata 

(22); 

Nielsen B, Müller K, Adamsen L. J Clin Nurs. 2005 

Jan; 14(1):56-64. 

34 -Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds.   Recka K, Montagnini M, 

Vitale CA. Journal of PalliativeMedicine, 2012 

Aug; 15 (8): 952-4. 

35 -Management of malignant 

fungating wounds in advanced cancer. Seaman S. 

Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 22(3):185-93. 

38 - Managing complex malignant wounds.Weirs 

DJ Community Nurses. 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 

ref) 

37 -Morphological characteristics of and factors 

related to moisture-associated dermatitis 

surrounding malignant wounds in breast cancer 

patients.Tamai N, Horii M, Takehara K, Kato S, 

Yamamoto Y, Naito A, Tayama M, Tamahashi Y,  

Nakamura S, Kadono T, Oe M, Nagase T, Sanada 

H. Eur J Oncol Nurs. 2013 Oct; 17(5):673-80 

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

41 - Patient story 3:1 Fungating wound. Zakaria, 

Andee D, Hassan S,  Khan AH, Syed S, Syed A, 

Shaikh, Faiz A. Br J Community Nurs 2013 Jun; 

(Suppl 3): 16 (0 ref). 

22 - The effect of honey-coated bandages 

compared with silver-coated bandages on 

treatment of malignant wounds-a randomized 

study Lund-Nielsen B, Adamsen L, Kolmos 

HJ,  Rørth, M, TolverA,  Gottrup F,                                       

Wound Repair Regeneration 2011 Nov; 19 (6): 

664-70 

9 - The management of malodour and exudate in 

fungating wounds. Draper C;                                     

British Journal of Nursing. 2005 Jun 9-22; 14 (11)   

13 - Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer. Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 

Jun; 40(2):295-323 

36 - Malignant cutaneous wounds. Schiech L. 

Clin J Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct; 6(5):305-9 
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- uso de coberturas impregnadas com mel 

(Manuka) (22); 

- curativos pouco volumosos, esteticamente 

aceitáveis e que previnam vazamentos; 

- exsudato leve: uso de hidrogel, 

hidrocoloide, curativos absorventes 

permeáveis ao vapor; 

- exsudato moderado a alto: curativos de 

alginato, hidrofibra, folhas de hidrogel, 

espumas de hidropolímeros e curativos de 

espuma (9); 

- trocas regulares dos curativos (evitar 

extravasamentos) (13); 

- curativos absorventes (13); 

- curativos de alginato com cálcio (13); 

- uso de coxins absorventes (13); 

- uso de fraldas como cobertura absorvente 

(13); 

- esferas de polissacarídeo (13); 

- trocas frequentes dos curativos (36); 

- curativos oclusivos (36); 

- usar curativos de espuma, alginato e 

hidrofibras (menos volumosos e mais 

aceitáveis esteticamente) (8); 

- usar curativos absorventes (8); 

- remoção cuidadosa dos curativos (8); 

- uso de curativos absorventes, de alginato 

e de espuma (4); 

- para moderado a grandes volumes: uso de 

alginato e curativos de espuma (12); 

- extremamente exsudativas: coxins 

superabsorventes, curativos de alginato ou 

hidrofibra, pó absortivo, esferas ou 

produtos preenchedores de feridas (12); 

- curativos absortivos: carvão ativado / 

alginato de cálcio e zobec como cobertura 

secundária (11); 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 

2002 Aug;7(8):394-400 

4 -Palliative wound management: the use of a 

glycerine hydrogel. Burns J; Stephens M; British 

Journal of Nursing. 2003 Mar; 12(6) 

12 -Wound care of the advanced cancer patient. 
Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 

Jun; 16(3):629-39. 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas 

em serviços de cuidados paliativos: contribuições 

para a elaboração de protocolos de intervenções 

de enfermagem  Firmino F. Rev. bras. Cancerol. 

2005 Out/Dez 51(4): 347-359.  
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- proteção da pele perilesional com 

película protetora para evitar maceração 

(27,18,40); 

- aplicação de barreira protetora da pele 

perilesional, livre de álcool (6,14); 

- aplicação de filme como barreira protetora 

da pele perilesional (16); 

- proteção da pele ao redor da ferida: uso de 

barreiras protetoras da pele próprias para 

ostomias, selantes ou pomadas (35); 

- proteger pele ao redor da ferida (25); 

- aplicação de filme como barreira protetora 

da pele perilesional (43); 

- proteção da pele perilesional: uso de 

filmes de barreira líquida, folhas finas de 

hidrocoloide, filmes semipermeáveis (9); 

- proteção da pele perilesional com 

barreiras para a pele como filmes líquidos, 

placas, cremes ou pomadas (13); 

- filmes e barreiras protetoras da pele (36); 

- avaliar sensibilidade e irritação da pele ao 

redor da ferida, proteger a pele com 

barreiras protetoras tipo creme ou líquidos 

(8); 

- proteger a pele ao redor com óxido de 

zinco, se danificada e antes do uso de 

antissépticos (11); 

 

 

27 -A guide to wound management in palliative 

care. Naylor WA.  International Journal 

of Palliative Nursing. 2005 Nov; 11 (11): 572, 574-

9 

18- An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J 

Community Nurs. 2008 Dec; 13(12) 

40 -Assessment and management 

of fungating wounds: a review. Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and 

end-of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 

2010 Aug;7(4):214-35 

14 -Care of patients 

with fungating malignant wounds. Grocott P. 

Nurs Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

16 -Introducing a holistic wound dressing. 

Harrison T. British Journal of Community 

Nursing;Jun2013 Supplement 3, p14 

35 -Management of malignant 

fungating wounds in advanced cancer. Seaman S. 

Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 22(3):185-93.  

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P.J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

43 - Patient story 3:1 Fungating wound. Zakaria, 

Andee D, Hassan S, Khan AH, Syed S, Syed A, 

Shaikh, Faiz A. Br J Community Nurs 2013 Jun; 

Supplement 3: 16 (0 ref). 

9 - The management of malodour and exudate in 

fungating wounds. Draper C   British Journal 

of Nursing, 2005 Jun 9-22; 14 (11)   

13 - Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer. Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 

Jun;40(2):295-323 

36 - Malignant cutaneous wounds. Schiech L. 

Clin J Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9   
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8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 

2002 Aug;7(8):394-400 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas 

em serviços de cuidados paliativos: contribuições 

para a elaboração de protocolos de intervenções 

de enfermagem  Firmino F. Rev. bras. Cancerol. 

2005 Out/Dez; 51(4): 347-359.  

- uso de bolsa coletora na lesão / 

encaminhar para avaliação de 

estomaterapeuta (40); 

- uso de dispositivo cirúrgico ou de ostomia 

para conter exsudato (19); 

- contenção do exsudato com uso de bolsa 

de ostomia (34); 

- quando houver pequena abertura com 

drenagem abundante: conter exsudato com 

dispositivo de drenagem de estomas (25); 

- contenção de drenagem com bolsas 

coletoras de ostomias (13); 

- uso de bolsas coletoras (12); 

 

40- Assessment and management of 

fungating wounds: a review. Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

19- Cutaneous metastases in breast cancer.    

Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs, 2011 

Feb; 15 (1): 99-101. (18 Ref). 

34- M management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, 

Vitale CA. Journal of PalliativeMedicine, 2012 

Aug; 15 (8): 952-4. 

25- Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

13 - Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer. Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 

Jun;40(2):295-323 

12 -Wound care of the advanced cancer patient. 
Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 

Jun;16(3):629-39. 

- remoção tecido necrótico (debridamento 

autolítico) (14); 

 

14 -Care of patients with fungating 

malignant wounds. Grocott P. Nurs Stand. 2007 

Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

- manejo da sobrecarga bacteriana (14); 

- tratar a infecção — uso tópico de solução 

desinfetante (fenoxietanol 2%) (26); 

 

14 -Care of patients with fungating 

malignant wounds. Grocott P. Nurs Stand. 2007 

Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Merz T, Klein C, 

Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki J. 

Breast Care (Basel). 2011; 6(1): 21-24.  

- uso de saches de chá verde como curativo 

secundário (42); 
42 -Case study on the effectiveness of green tea 

bags as a secondary dressing to control malodour 

of fungating breast cancer wounds. Yian LG 
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Singapore Nurs J. 2005 Apr-Jun; 32 (2): 42-8. (33 

ref) 

- uso tópico de mel (42); 42 -Case study on the effectiveness of green tea 

bags as a secondary dressing to control malodour 

of fungating breast cancer wounds. Yian LG 

Singapore Nurs J. 2005 Apr-Jun; 32 (2): 42-8. (33 

ref) 

- uso tópico de esteroides (reduz 

inflamação) (9); 

 

9 - The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C;                               

British Journal of Nursing.  2005 Jun 9-22; 14 (11)           

- se pele vulnerável, evitar uso de produtos 

adesivos (conter curativos com peças de 

vestuário) (9,13); 

 

9 - The management of malodour and exudate in 

fungating wounds.     Draper C.                                     

British Journal of Nursing. 2005 Jun 9-22; 14 (11)    

13 - Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer. Gerlach MA.  Nurs Clin North Am. 2005 

Jun;40(2):295-323 

    

- avaliar benefícios de colher material para 

cultura (11). 

 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas 

em serviços de cuidados paliativos: contribuições 

para a elaboração de protocolos de intervenções 

de enfermagem  Firmino F. Rev. bras. Cancerol. 

2005 Out/Dez;  51(4): 347-359. 
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APÊNDICE E - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE® “Sangramento” 

Sangramento 

Intervenções Referências 

- uso de curativos não aderentes (1, 6, 

12, 13, 19,27); 

- curativo que combine camada não 

aderente (curativos suaves de silicone, 

de hidrogel, gaze vaselinada, curativos 

de espuma) (34); 

- curativos não aderentes (gaze de 

parafina), evitar trauma (38); 

- uso de curativos absorventes não 

aderentes (25); 

- uso de curativos não fibrosos 

(silicone) (8,14,26). 

 

 

27 -A guide to wound management in palliative care. 
Naylor WA. International Journal of Palliative Nursing. 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

1 - Topical agents and dressings for fungating wounds 
Adderley U, Smith R. Cochrane Database Syst Rev 2007 

Apr; 18(2):CD003948. 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

19 -Cutaneous metastases in breast cancer. Kalmykow 

B, Walker S, Clin J Oncol Nurs, 2011 Feb; 15 (1): 99-

101. (18 Ref) 

34 -Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale, 

CA. Journal of PalliativeMedicine. 2012 Aug; 15 (8): 

952-4 

38 -Managing complex malignant wounds. Weirs D J 

Community Nurses. 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

13 - Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323 

12 -Wound care of the advanced cancer patient. 
Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 

16(3):629-39. 

14 -Care of patients with fungating 

malignant wounds. Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-

27;21(24):57-8, 60, 62 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-

24.  
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8 - Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C.Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

Aplicação tópica de agentes 

hemostáticos: 

- curativo cirúrgico hemostático (18); 

- aplicação tópica de agentes 

coagulantes (esponjas hemostáticas) 

(1,14); 

- uso local de agentes hemostáticos 

(produtos absorvíveis de gelatina e 

colágeno) (19) 

- uso local de esponjas cirúrgicas 

hemostáticas (26); 

-  uso local de pasta de sucralfato 

(14,27); 

- uso local de bastão de nitrato de prata 

(6,40);  

- uso local de alginato (18,19,27, 40);  

- aplicação tópica de agentes 

hemostáticos: hemostáticos naturais 

(alginato de cálcio, colágeno, celulose 

oxidativa); coagulante (esponja ou pó 

de gelatina absorvível ou trombina); 

agentes esclerosantes (nitrato de prata, 

ácido tricloroacético); adstringentes 

(solução alúmen, sucralfato) (41); 

 

- curativos com camada absortiva e 

hemostática (alginato de cálcio, 

sucralfato, hidrocoloide) (34); 

- terapia local: vasoconstrição tópica e 

cauterização local com uso de 

epinefrina, cocaína, nitrato de prata, 

vasoconstritor Oximetazolina (Afrin), 

vasopressina aerolizada, agente de 

coagulação tromboplastina (pó), pasta 

de sucralfato, pasta de Mohs (cloreto 

de zinco) (34); 

18 -An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J Community 

Nurs. 2008 Dec;13(12) 

1 - Topical agents and dressings for fungating wounds 

Adderley U, Smith R. Cochrane Database Syst Rev 2007 

Apr; 18(2):CD003948. 

14 -Care of patients 

with fungating malignant wounds.Grocott P. Nurs 

Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 62 

19 - Cutaneous metastases in breast cancer.                             

Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs,                      

2011 Feb; 15 (1): 99-101. (18 Ref) 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J. Breast  Care (Basel). 2011; 6(1):21-

24.  

27 -A guide to wound management in palliative care 

.Naylor WA. International Journal of  Palliative Nursing. 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

40 - Assessment and management 

of fungating wounds: a review. Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

41 -Local wound 

care for malignant and palliative wounds. Woo KY, 

Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-

28 

34 -Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale 

CA. Journal of PalliativeMedicine. 2012 Aug; 15 (8): 

952-4. 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug;22(3):185-93 

38 -Managing complex malignant wounds. Weirs D ,J 

Community Nurses, 2005 Dec; 10 (3): 21-2. (13 ref) 
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- uso tópico de agentes hemostáticos 

ou curativo de alginato sob curativo 

compressivo (35); 

- uso tópico de gaze saturada com 

vasoconstrictores (epinefrina, cocaína), 

pasta de sucralfato, bastão de nitrato de 

prata (35);   

 - curativos de alginato (38); 

- curativos hemostáticos: alginato, 

colágeno, gelfoam e pasta de 

sucralfato, bastão de nitrato de prata 

aplicado diretamente na ferida (25); 

 - uso local de esponjas hemostáticas 

cirúrgicas (25); 

- uso local de agentes hemostáticos: 

bastão de nitrato de prata; curativos de 

celulose oxidada (Gelfoam), aplicação 

tópica de adrenalina 1:1000 (1mg/1ml), 

curativos de alginato (13); 

- uso local de bastão de nitrato de 

prata, uso tópico de adrenalina 1:1000 

(1mg/1ml), aplicação tópica de 

sucralfato, uso de curativo de alginato 

com cálcio; curativos hemostáticos 

cirúrgicos (36); - uso de curativos de 

alginato de cálcio (8); 

- uso tópico de gaze embebida em 

adrenalina 1:1000 (4); 

 

- curativos hemostáticos de alginato, 

nitrato de prata (12); 

- curativos à base de colágeno 

hemostático (gelfoam); alginato de 

cálcio;  

- uso tópico de ácido tranexâmico ou 

adrenalina solução injetável (11); 

 

 

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

13 -Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 

Jun;40(2):295-323 

36 -Malignant cutaneous wounds. Schiech L. Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

4 -Palliative wound management: the use of a glycerine 

hydrogel. Burns J. Stephens M. British Journal of 

Nursing. 2003 Mar; 12(6) 

12 -Wound care of the advanced cancer patient. 

Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 

16(3):629-39. 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem  Firmino F. Rev. bras. cancerol; 2005 

Out/Dez 51(4): 347-359. 
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- pressão local (6, 11, 13, 25, 27, 34, 

35, 36,40); 

- pressão local suave por 10-15 

minutos (6, 25,35); 

- pressão local firme com toalhas 

escuras (34); 

- pressão direta sobre os vasos 

sangrantes com uso de gaze, compressa 

ou toalha escura (11). 

 

27 -A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA. International Journal of Palliative Nursing. 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

40 -Assessment and management of fungating 

wounds: a review. Wilson V. Br J Community Nurs. 

2005 Mar; 10(3):S28-34 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients.Chrisman CA. Int Wound J. 2010 

Aug;7(4):214-35 

34 -Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale 

CA. Journal of PalliativeMedicine. 2012 Aug; 15 (8): 

952-4. 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

13 -Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323 

36 - Malignant cutaneous wounds.Schiech L.  Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

11 - Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino F. Rev. bras. cancerol;  2005 

Out/Dez; 51(4): 347-359. 

Uso de curativos compressivos 

(34,35) 

 

35- Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer.Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug;22(3):185-93 

34- Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale 

CA. Journal of Palliative Medicine. 2012 Aug; 15 (8): 

952-4. 
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- se hemorragia maciça: ficar com o 

paciente, chamar ajuda, pressão local, 

monitorar pulso (27). 

27 -A guide to wound management in palliative 

care.Naylor WA; International Journal 

of Palliative Nursing, 2005 Nov.; 11 (11): 572, 574-9 

- avaliar junto à equipe médica o uso 

de:  

# administração oral de 

antifibrinolíticos (ácido tranexâmico) 

(14,26,27); 

# administração de hemostáticos; 

# uso tópico de adrenalina (14, 26,27); 

# sedação (27); 

# uso tópico de adrenalina (1:1000), 

gaze embebida (18,40); 

# radioterapia (14, 26,40);  

# agentes hemolíticos (40); 

# cauterização (gaze saturada com 

solução de epinefrina 1:1000, aplicação 

tópica de baixa dose de tromboplastina 

-100U/ml (6); 

# vasoconstrictores (epinefrina); 

inibidores fibrinolíticos (ácido 

tranexâmico) (41); 

# opioides e benzodiazepínicos para 

controle da ansiedade (34). 

- terapia sistêmica: vitamina K, 

hemotransfusão (plasma, hemácias ou 

plaquetas), agentes antifibrinolíticos 

orais (ácido aminocaproico e 

tranexâmico) (34); 

- radioterapia (34); 

- intervenções radiológicas: 

embolização das artérias tumorais 

transcateter ou transcutânea (34); 

- hemostasia cirúrgica: eletrocirurgia - 

Argon Plasma Coagulation (APC) 

(34); 

- sangramento mais significativo: 

embolização arterial transcateteriana 

com uso de agentes embolizantes, 

27 - A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 

2005 Nov.; 11 (11): 572, 574-9 

 

18 -An overview of caring for those with 

palliative wounds. Haynes JS.  Br J Community Nurs. 

2008 Dec;13(12) 

40 -Assessment and management 

of fungating wounds: a review. Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients. Chrisman CA. Int Wound J. 2010 

Aug;7(4):214-35 

14 -Care of patients with fungating 

malignant wounds. Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-

27;21(24):57-8, 60, 62 

 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

41 -Local wound care for malignant and 

palliative wounds. Woo KY, Sibbald RG. Adv 

Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-28 

34 -Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale, 

CA. Journal of PalliativeMedicine. 2012 Aug; 15 (8): 

952-4. 

35 - Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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infusão intra-arterial de quimioterapia 

e radioterapia (35); 

- cirurgia (35); 

- uso local de gaze saturada com 

epinefrina 1:1000, tromboplastina 

tópica (25); 

- uso de sedação com 

benzodiazepínicos e controle da dor 

com opioides (25); 

- antifibrinolítico oral, rxt, embolização 

(25); 

- sangramento não controlado: 

cauterização cirúrgica ou procedimento 

vascular com radiologista 

intervencionista (25); 

- uso de antibibrinolícos orais (8); 

- avaliar junto à equipe médica: uso 

sistêmico de ácido tranexâmico, 

intervenção cirúrgica, radioterapia anti-

hemorrágica, sedação paliativa 

(sangramento intenso) (11). 

elaboração de protocolos de intervenções de 

Enfermagem  Firmino F. Rev. bras. Cancerol. 2005 

Out/Dez 51(4): 347-359. 

 

Uso de princípios adequados para 

tratamento da ferida (medidas 

preventivas): 

- limpeza da ferida por irrigação, não 

esfregar a ferida (27); 

- prevenir sangramento pela aderência 

dos curativos (18); 

- reduzir trauma durante troca dos 

curativos (40); 

- manter ambiente úmido (40); 

- remoção cuidadosa do curativo, 

umedecido com solução salina morna 

(6) 

# troca dos curativos: 

- cuidado e atenção na técnica de 

remoção (atraumática) de curativos; 

- manutenção de interface úmida entre 

curativo e ferida; 

18- -An overview of caring for those with 

palliative wounds. Haynes JS. . Br J Community Nurs. 

2008 Dec;13(12) 

 

40- Assessment and management 

of fungating wounds: a review. Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-34 

6 - Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients.Chrisman CA. Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

14- Care of patients with fungating malignant 
wounds. Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-

27;21(24):57-8, 60, 62 

 

26 - Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J. Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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- limpeza suave com irrigação do leito 

da ferida (em oposição ao esfregaço) 

(14); 

- troca dos curativos cuidadosa 

(prevenção) (26); 

- tratamento adequado da ferida (34); 

- minimizar manipulação da ferida, 

diminuir trocas e curativos de longa 

permanência (34); 

- curativos compressivos para 

sangramentos mínimos e uso de bolsa 

de ostomia para sangramentos vivos 

não controlados (34); 

- prevenção: remoção suave do 

curativo, uso de curativos não 

aderentes ou produtos que umedeçam a 

ferida (hidrogel amorfo ou placa), 

remover curativos com solução salina 

(35); 

- remoção cuidadosa do curativo (25); 

- irrigação com solução salina aquecida 

para prevenir aderência (25); 

- remoção e limpeza suaves (13); 

- embeber gaze em solução salina antes 

de removê-la, trocas menos frequentes 

(36); 

- cuidados na aplicação e remoção dos 

curativos, manter a interface 

curativo/ferida úmida, usar técnicas de 

limpeza suaves (8); 

- evitar aderências de gazes no sítio, 

superfície e bordas da ferida – manter o 

meio úmido (11); 

- precaução no caso da necessidade de 

debridamento (sangramento leve) 

(12); 

 

 

 

27 -A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 

2005 Nov; 11 (11): 572, 574-9 

 

34 -Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale 

CA. Journal of PalliativeMedicine, 2012 Aug; 15 (8): 

952-4. 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

25 - Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

13 -Wound Care Issues in the Patient with Cancer. 

Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-

323 

36 -Malignant cutaneous wounds.Schiech L. Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem  Firmino F. Rev. bras. Cancerol. 2005 

Out/Dez; 51(4): 347-359.  

12 -Wound care of the advanced cancer patient. 

Froiland KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 

16(3):629-39. 
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- planejar referenciamento para 

cirurgião vascular caso hemorragia 

possa ser prevista (6); 

- referência para centros de oncologia 

para controle emergencial (14); 

- providenciar encaminhamento para 

unidade hospitalar em caso de 

sangramento não controlado (8); 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients.Chrisman CA.Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

14 - Care of patients with fungating 

malignant wounds. Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-

27;21(24):57-8, 60, 62 

 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

- uso local de toalhas escuras para 

absorção no caso de sangramento 

espontâneo em paciente terminal 

(diminuir ansiedade do paciente e 

família) (6); 

- disponibilizar toalhas absorventes 

escuras e lençóis escuros no quarto 

para reduzir impacto (26); 

- no final de vida, usar toalhas escuras 

para conter e limpar sangramento para 

diminuir nível de ansiedade do staff e 

família (25). 

 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-

of-life patients.Chrisman CA. Int Wound J. 2010 Aug; 

7(4):214-35. 

 

 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J. Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

 

25-Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced 

illness. McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 

Apr;9(2):285-95 

Suporte e educação ao paciente e 

família: 

- oferecer informação sobre iminência 

do evento para familiar e paciente (26); 

- suporte e educação ao paciente e 

família (metas para prevenir 

sofrimento em caso de sangramento 

catastrófico) (34);  

- orientar cuidadores sobre a 

possibilidade de hemorragia e quais 

atitudes devem ser tomadas (2); 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. 

Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel).  2011; 6(1): 21-24.  

 

34 - Management of Bleeding Associated with 

Malignant Wounds. Recka K, Montagnini M, Vitale 

CA. Journal of PalliativeMedicine. 2012 Aug; 15 (8): 

952-4. 

2 - Malignant fungating wounds: epidemiology, 

aetiology, presentation and assessment. Alexander S. 

J Wound Care. 2009 Jul.; 18(7):273-4, 276-8, 280. 

- uso local de bolsas de gelo (35,36). 

 

35 - Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3): 185-93.  

36 - Malignant cutaneous wounds. Schiech L. Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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- risco de hemorragia: ter 

equipamento apropriado ao alcance 

(toalhas escuras, adrenalina, esponjas 

hemostáticas) (2); 

2 - Malignant fungating wounds: epidemiology, 

aetiology, presentation and assessment. Alexander S. 

J Wound Care. 2009 Jul.; 18(7):273-4, 276-8, 280. 

- avaliar quantidade de sangramento 

para determinar necessidade de suporte 

transfusional (36); 

- avaliar necessidade de transfusão se 

sangramento persistente (8); 

- avaliar necessidade de colher exames 

de sangue com vistas a hemotransfusão 

(11); 

36 - Malignant cutaneous wounds.Schiech L. Clin J 

Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct; 6(5):305-9 

8 - Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug; 7(8): 394-400 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem  Firmino, F. Rev. bras. Cancerol. 2005 

Out/Dez;  51(4): 347-359. 

- aplicação de SF 0,9% gelado (11). 11 – Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 

serviços de cuidados paliativos: contribuições para a 

elaboração de protocolos de intervenções de 

Enfermagem. Firmino F. 2005 Out/Dez; 51(4): 347-

359.  
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APÊNDICE F - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE® “Dor por Ferida” 

Dor por Ferida 

Intervenções Referências 

- dose extra de analgesia antes 

dos procedimentos com a 

ferida de acordo com esquema 

do paciente (27); 

- uso de opioides de ação 

rápida nas trocas dos curativos 

(40); 

- analgesia com opioide — 

dose de resgate 30 min antes 

das trocas de curativos (28); 

- considerar uso de 

analgésicos de liberação 

rápida e curta duração antes 

das trocas de curativo (35); 

- analgesia com opioide: dose 

suplementar em caso de dor 

espontânea ou induzida e antes 

de procedimento doloroso com 

debridamento ou trocas de 

curativos (30 min antes) (25); 

- observar tipo e frequência da 

analgesia usada e reforçar 

analgesia de acordo com 

prescrição nas trocas de 

curativo (8); 

- analgesia com opioides se 

prescrito como SOS, prévia ao 

curativo (oral e SC 30 min, 

EV 5 min, tópico imediato) ou 

após se necessário (11); 

 

27 -A guide to wound management in palliative care. Naylor 

WA; International Journal of Palliative Nursing, 2005 Nov.; 11 

(11): 572, 574-9 

 

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

 

28 -Malignant wounds: managing odour. 

O'Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 2012 

Mar. 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S.Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 

22(3):185-93.  

25 - Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced illness. 

McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 Apr; 9(2):285-95 

8 - Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

11 - Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem Firmino, F. Rev. 

bras. Cancerol. 2005 Out/Dez; 51(4): 347-359.  

 

4 -Palliative wound management: the use of a glycerine 

hydrogel.  
Burns J; Stephens M; British Journal of Nursing, 2003 Mar; 

12(6). 

- reduzir frequência nas trocas 

(com curativos adequados) 

(27); 

- usar procedimentos 

apropriados nas trocas dos 

27 -A guide to wound management in palliative care. 

Naylor WA; International Journal of Palliative Nursing, 2005 

Nov.; 11 (11): 572, 574-9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
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curativos minimizando trauma 

e dor (40); 

- uso de curativos não 

aderentes como cobertura 1ária 

(1,19, 25, 34, 41); 

- manter ambiente (leito da 

ferida) úmido para reduzir 

trauma nas trocas de curativos 

(39); 

- uso de curativo apropriado 

(não volumoso, que mantenha 

meio úmido, impermeável à 

bactéria, absorvente, aderência 

suave, tempo longo de uso, 

fácil uso para o paciente e 

cuidador, que minimize 

pressão e fricção) (6); 

- curativo de contato 

permeável e não aderente com 

curativo secundário 

absorvente (6); 

- limpeza suave da ferida 

evitando fluidos frios e 

antissépticos e não esfregar a 

ferida durante as trocas de 

curativos (6); 

- durante limpeza do leito da 

ferida proceder a suave 

irrigação com uso de seringa 

(21); 

- seleção apropriada de 

coberturas (21); 

- remoção cuidadosa do 

curativo nas trocas (26); 

- evitar trocas desnecessárias 

(escolha adequada das 

coberturas) (26); 

- manter temperatura da 

solução usada na irrigação da 

ferida de acordo com 

necessidades do paciente (26); 

- evitar ar frio; - evitar 

material abrasivo e esfregaço 

com gaze durante limpeza da 

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V.Br J Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-

34 

1 -Topical agents and dressings for fungating wounds. 
Adderley U , Smith R Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr; 

18(2):CD003948 

39 - A palliative approach to the management of malodour 

from malignant fungating tumours.                                   
West D.  Int J Palliat Nurs. 2007 Mar; 13(3):137-42. 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-of-life 

patients.Chrisman CA.Int Wound J. 2010 Aug; 7(4):214-35. 

19 - Cutaneous metastases in breast cancer.                             
Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs, 2011 Feb; 15 (1): 

99-101. (18 Ref) 

21 -Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative study. Lo SF, 

Hu WY, Hayter M,Chang SC, Hsu MY, Wu LY.  J Clin Nurs. 

2008 Oct; 17(20):2699-708 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care. Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

41 - Local wound care for malignant and 

palliative wounds.Woo KY, Sibbald RG. Adv 

Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-28 

34 -Management of Bleeding Associated with Malignant 

Wounds.  Recka K, Montagnini M, Vitale CA. Journal 

of PalliativeMedicine. 2012 Aug; 15 (8): 952-4 

25 - Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced illness. 
McDonald A, Lesage P.J Palliat Med. 2006 Apr;9(2):285-95 

13 - Wound Care Issues in the Patient with Cancer.Gerlach 

MA Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-323 

8 - Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 

Aug;7(8):394-400 

12- Wound care of the advanced cancer patient. Froiland 

KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 16(3):629-39. 

11 - Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
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ferida / usar irrigação e 

compressão (26); 

- umedecer curativos secos 

aderidos à ferida antes de 

retirá-los (25); 

- retirada cuidadosa dos 

curativos, evitar traumas; 

- uso de curativos oclusivos 

(13); 

- avaliar a dor durante as 

trocas de curativos alterando 

os regimes de troca de acordo 

com avaliação (8); 

- remoção cuidadosa dos 

curativos (8); 

- usar curativos não aderentes, 

de silicone suave (8); 

- uso de curativos não 

aderentes e de longa 

permanência (trocas a cada 2 

ou 3 dias) (12); 

- curativo de hidrocoloide na 

pele perilesional para diminuir 

trauma na remoção (12); 

- fixação com fitas não 

traumáticas e redes de malha, 

facilita remoção dos curativos 

(12); 

- técnica cautelosa na troca 

dos curativos, sem esfregaço 

do leito da ferida e com 

remoção cuidadosa dos 

adesivos (11); 

- irrigar leito da ferida com 

AD ou SF 0,9% — seringa 

20ml e agulha 40x12 (11); 

- escolha apropriada de 

produtos/coberturas para 

reduzir dor e trauma (31); 

protocolos de intervenções de enfermagem Firmino F. Rev. 

bras. Cancerol. Out/Dez 2005; 51(4): 347-359.  

31 -Malignant fungating wounds: a survey of nurses' 

clinical practice in Switzerland. Probst S, Arber A, Faithfull 

S. Eur J Oncol Nurs. 2009 Sep.; 13(4):295-8. 

- uso tópico de opioides (1, 8, 

14, 21, 27, 40,41); 

27 -A guide to wound management in palliative care. Naylor 

WA; International Journal of Palliative Nursing. 2005 Nov.; 11 

(11): 572, 574-9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386546
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- uso tópico de opioides 

(morfina gel 0,08% ou 

comprimido macerado de 

10mg associado a hidrogel 

amorfo) (35); 

- uso tópico de opioides 

(misturado com curativo de 

hidrogel 0,1% ou 

metronidazol, em caso de odor 

associado) — 1x/dia (25); 

 

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review.Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 Mar; 

10(3):S28-34 

1 -Topical agents and dressings for fungating wounds. 
Adderley U , Smith R Cochrane Database Syst Rev 2007 Apr; 

18(2):CD003948 

14 -Care of patients with fungating malignant wounds. 
Grocott P.  Nurs Stand. 2007 Feb 21-27; 21(24):57-8, 60, 

62 

 

21 -Experiences of living with a malignant 

fungating wound: a qualitative study. Lo SF, Hu WY, 

Hayter M, Chang SC, Hsu MY, Wu LY.   J Clin Nurs. 2008 

Oct;17(20):2699-708 

41- Local wound care for malignant and palliative wounds. 

Woo KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23(9):417-28 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S.Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 

22(3):185-93.  

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced illness. 
McDonald A, Lesage P. J Palliat Med. 2006 Apr;9(2):285-95 

8 -Malignant fungating wounds: assessment and 

management. Dowsett C. Br J Community Nurs. 2002 Aug; 

7(8):394-400 

- uso tópico de anestésico 

(barreira para aliviar dor 

causada por maceração e 

escoriação) (40); 

- proteção da pele perilesional 

com selantes, barreiras e 

protetores como lenços, 

sprays, gels e roll-on (silicone, 

óxido de zinco, petrolatum, 

acrilato, hidrocoloide, curativo 

filme adesivo) (41); 

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 Mar; 

10(3):S28-34 

41-Local wound care for malignant and palliative wounds. 

Woo KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 Sep; 

23(9):417-28 

- considerar junto à equipe 

médica sedação suave caso 

analgesia não seja suficiente 

durante as trocas do curativo. 

(26); 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care.Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
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- curativos de espuma com 

ibuprofeno de liberação lenta 

(41); 

 

41- Local wound care for malignant and palliative wounds. 

Woo KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 Sep; 

23(9):417-28 

- uso tópico de 

lidocaína/prilocaína (41,25); 

- aplicação tópica de creme de 

óxido de zinco (Balmex) com 

lidocaína 2,75% (6); 

- uso tópico de anestésicos 

locais (lidocaína ou 

benzocaína) imediatamente 

após remoção do curativo 

(35,11); 

 

41- 

Local wound care for malignant and palliative wounds.Woo 

KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 Sep; 23(9):417-

28 

6 -Care of chronic wounds in palliative care and end-of-life 

patients.Chrisman CA. Int Wound J. 2010 Aug; 7(4):214-35. 

35 - Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S.Semin Oncol Nurs. 2006 Aug; 

22(3):185-93.  

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with advanced illness. 
McDonald A, Lesage P.J Palliat Med. 2006 Apr; 9(2):285-95 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem Firmino, F. Rev. 

bras. Cancerol. 2005 Out/Dez; 51(4): 347-359. 

- curativo com mel — 

propriedade anti-inflamatória, 

reduz dor (28); 

28 -Malignant wounds: managing odour. 

O'Brien C. Can Fam Physician. 2012 Mar; 58(3): 272-4; e141-

3,. 

- controle do odor e da 

infecção pode reduzir a dor 

(3); 

3 -Malignant fungating wounds: key symptoms and 

psychosocial issues.  

Alexander S. J Wound Care. 2009 Aug; 18(8):325-9. 

- uso local de bolsa de gelo 

antes ou após procedimentos 

com a ferida (35,11); 

 

35 -Management of malignant fungating wounds in 

advanced cancer. Seaman S.Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug;22(3):185-93.  

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem  Firmino, F. Rev. 

bras. Cancerol. 2005 Out/Dez; 51(4): 347-359.. 

- uso de gaze embebida em 

hidróxido de alumínio (dor em 

queimação) (11); 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem  Firmino F. Rev. 

bras. Cancerol. Out/Dez 2005; 51(4): 347-359. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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APÊNDICE G - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE ® “Dor Oncológica” 

Dor Oncológica 

Intervenções Referências 

- manter analgesia regular de acordo com 

protocolos da WHO, seguindo o modelo dos 3 

degraus da OMS; 

- analgesia apropriada ao tipo de dor 

(nociceptiva ou neuropática); 

- tratamento sintomático da dor; 

- otimizar regime medicamentoso; 

- analgesia sistêmica com opioides: morfina; 

- analgesia apropriada (com opioides e 

adjuvantes) (6,10, 14,17,19,26,27,34, 

38,40,41); 

27 -A guide to wound management in 

palliative care. 

Naylor WA; International Journal 

of Palliative Nursing. 2005 Nov; 11 (11): 572, 

574-9 

40 -Assessment and management 

of fungating wounds: a review.Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005 Mar; 10(3):S28-34 

6 -Care of chronic wounds in palliative 

care and end-of-life patients.Chrisman CA. 

Int Wound J. 2010 Aug; 7(4):214-35. 

14 -Care of patients 

with fungating malignant wounds. 

Grocott P. Nurs Stand. 2007 Feb 21-27; 

21(24):57-8, 60, 62 

 

17 -Caring for a patient with a fungating 

malignant lesion in a hospice setting: 

reflecting on practice. Hawthorn M. Int J 

Palliat Nurs, 2010 Feb; 16 (2): 70-6. (42 ref) 

19 6-Cutaneous metastases in breast cancer.                             
Kalmykow B, Walker S, Clin J Oncol Nurs,                  

2011   Feb; 15 (1): 99-101. (18 Ref) 

 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Merz T, Klein 

C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24.  

 

41 -Local wound care 

for malignant and palliative wounds. Woo 

KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep; 23(9):417-28 

34 -Management of Bleeding Associated 

with Malignant Wounds. Recka K, 

Montagnini M, V, Caroline A. Journal 

of PalliativeMedicine, 2012 Aug; 15 (8): 952-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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38 -Managing complex malignant wounds. 

Weirs D J Community Nurses, 2005 Dec; 10 

(3): 21-2. (13 ref) 

10 -Reflections on lymphoedema, fungating 

wounds and the power of touch in the last 

weeks of life. Fenton S. Int J Palliat Nurs. 2011 

Feb; 17(2):60-2, 64, 66-7. 

- terapias complementares (relaxamento, 

distração, visualização) (27); 

- intervenções não farmacológicas 
(treinamento de habilidades de enfrentamento, 

terapia de relaxamento, música, acupuntura, 

biofeedback, distração, visualização, suporte 

social e espiritual, crioterapia e de calor, 

exercício físico, TENS) (6); 

- suporte emocional (14); 

- considerar natureza multidimensional da dor, 

não só física (experiência da “dor total”) (3); 

- terapias complementares: relaxamento, 

música, massagem, visualização, imaginação 

guiada, acupuntura, acupressão, terapia 

autogênica, biofeedback, hipnose (25); 

 

27 -A guide to wound management in 

palliative care. Naylor WA; International 

Journal of Palliative Nursing, 2005 Nov.; 11 

(11): 572, 574-9 

 

6 -Care of chronic wounds in palliative 

care and end-of-life patients.Chrisman CA. 

Int Wound J. 2010 Aug; 7(4):214-35. 

14 -Care of patients 

with fungating malignant wounds. Grocott 

P.Nurs Stand. 2007 Feb 21-27;21(24):57-8, 60, 

62 

 

3 -Malignant fungating wounds: key 

symptoms and psychosocial issues.  

Alexander S. J Wound Care. 2009 Aug; 

18(8):325-9. 

 

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with 

advanced illness. McDonald A, Lesage P.J 

Palliat Med. 2006 Apr; 9(2):285-95 

- avaliação cuidadosa com monitorização dos 

níveis da dor (14); 

- registrar n° de Escala Visual Analógica 

(EVA) e analgesia empregada (11). 

14 -Care of patients with fungating 

malignant wounds.Grocott P. Nurs Stand. 

2007 Feb 21-27; 21(24):57-8, 60, 62 

  

11 -Pacientes portadores de feridas 

neoplásicas em serviços de cuidados 

paliativos: contribuições para a elaboração 

de protocolos de intervenções de 

enfermagem  Firmino F. Rev. bras. Cancerol. 

2005 Out/Dez 51(4): 347-359. 

Avaliar junto à equipe médica: 

- considerar terapia antimicrobiana (dor não 

esperada e sensibilidade = indicação de 

infecção) (41); 

- anestesia geral, bloqueio neural local, 

analgesia raquidiana e inalação de óxido 

41 -Local wound care for malignant 

and palliative wounds.Woo KY, Sibbald RG. 

Adv Skin Wound Care. 2010 Sep; 23(9):417-

28 

 

35 -Management 

of malignant fungating wounds in advanced 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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nitroso com oxigênio em casos resistentes 

(41); 

- analgesia sistêmica (35); 

- reavaliar junto à equipe médica necessidade 

de alteração do esquema analgésico (11); 

- comunicar casos que fogem ao controle da 

conduta preconizada (11). 

cancer. Seaman S. Semin Oncol Nurs. 2006 

Aug; 22(3):185-93.  

11 -Pacientes portadores de feridas 

neoplásicas em serviços de cuidados 

paliativos: contribuições para a elaboração 

de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino, F. Rev. bras. Cancerol. 

2005 Out/Dez; 51(4): 347-359. 
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APÊNDICE H - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE® “Infecção” 

Infecção 

Intervenções Referências 

- uso de coberturas com propriedades 

antimicrobianas (12, 16, 21,43): 

*prata (6, 13, 18, 26,37); 

*iodo (13,18); 

* polihexametileno (13); 

* gaze impregnada de sódio (12). 

 

18 -An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J 

Community Nurs. 2008 Dec;13(12) 

 

6 -Care of chronic wounds in palliative 

care and end-of-life patients.Chrisman CA. 

Int Wound J. 2010 Aug; 7(4):214-35. 

21 - Experiences of living with 

a malignant fungating wound: a qualitative 

study.Lo SF, Hu WY, Hayter M, Chang SC, 

Hsu MY, Wu LY.  J Clin Nurs. 2008 

Oct;17(20):2699-708 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care.Merz T, Klein C, 

Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki 

J.Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

 

16 -Introducing a holistic wound dressing. 

Harrison, T, British Journal of Community 

Nursing. Jun2013 Supplement 3, p.14 

37 -Morphological characteristics of and 

factors related to moisture-associated 

dermatitis surrounding malignant wounds in 

breast cancer patients. Tamai N, Horii M, 

Takehara K, Kato S, Yamamoto Y, Naito A, 

Tayama M, Tamahashi Y, Nakamura S, 

Kadono T, Oe M, Nagase T, Sanada H. Eur J 

Oncol Nurs. 2013 Oct; 17(5):673-80 

43 - Patient story 3:1 Fungating wound. 
Zakaria, Andee D, Hassan S,  Khan AH, Syed 

S, Syed A, Shaikh, Faiz A. Br J Community 

Nurs 2013 Jun; Supplement 3: 16 (0 ref). 

13 - Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 

2005 Jun;40(2):295-323 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808638
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12 -Wound care of the advanced cancer 

patient. Froiland KG. Hematol Oncol Clin 

North Am. 2002 Jun; 16(3):629-39. 

- considerar precauções universais no controle 

de infecção (18). 
18 -An overview of caring for those 

with palliative wounds.Haynes JS. Br J 

Community Nurs. 2008 Dec;13(12) 

- identificar contaminação de superfície por 

meio de cultura (18). 

18 -An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J 

Community Nurs. 2008 Dec;13(12) 

- uso tópico de desinfetantes / antissépticos: 

* fenoxietanol 2% (26); 

*povidine iodado (41); 

* clorexedina (41). 

 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care.Merz T, Klein C, 

Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki J. 

Breast Care (Basel). 2011; 6(1):21-24 

  

41 -Local wound care for malignant 

and palliative wounds.Woo KY, Sibbald RG. 

Adv Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-28 

- debridamento (13,40); 

- debridamento autolítico: uso de curativos 

retentores de umidade e hidrogel (41); 

- irrigação com solução salina ou água para 

remoção de debris da superfície (41). 

 

40 -Assessment and management 

of fungating wounds: a review.Wilson V. Br J 

Community Nurs. 2005. Mar;10(3):S28-34 

41 -Local wound care for 

malignant and palliative wounds.Woo KY, 

Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23 (9):417-28 

13 -Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA Nurs Clin North Am. 

2005 Jun; 40(2): 295-323. 

- coberturas com propriedades 

antimicrobianas contendo mel (18); 

- uso tópico de mel tratado com irradiação 

gama (6, 25). 

18 -An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J 

Community Nurs. 2008 Dec;13(12) 

 

6 -Care of chronic wounds in palliative 

care and end-of-life patients.Chrisman CA. 

Int Wound J. 2010 Aug; 7(4):214-35. 

25 - Palliative management of pressure 

ulcers and malignant wounds in patients 

with advanced illness. McDonald A, Lesage 

P. J Palliat Med. 2006 Apr;9 (2):285-95 

- antimicrobianos tópicos (26): 

* metronidazol (41); 

*sulfadiazina de prata (41); 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care.Merz T, Klein C, 

Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki J. 

Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528993
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* uso tópico de cremes, gel ou pomadas 

antimicrobianas (12,25); 

*metronidazol gel 0,75% (11,12,36);  

* comprimidos de metronidazol macerados em 

solução salina no leito da ferida (1 a 2x/dia) 

ou em gaze colocada sobre a ferida (12); 

* solução de antibiótico (12). 

41 -Local wound care for 

malignant and palliative wounds.Woo KY, 

Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 

Sep;23(9):417-28 

25 -Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with 

advanced illness. McDonald A, Lesage P. J 

Palliat Med. 2006 Apr;9(2):285-95 

36 -Malignant cutaneous wounds.Schiech L. 

Clin J Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

12 -Wound care of the advanced cancer 

patient. Froiland KG. Hematol Oncol Clin 

North Am. 2002 Jun; 16(3):629-39. 

 

11 -Pacientes portadores de feridas 

neoplásicas em serviços de cuidados 

paliativos: contribuições para a elaboração 

de protocolos de intervenções de 

enfermagem  Firmino, F. Rev. bras. cancerol; 

51(4): 347-359, out.-dez. 2005 

 

- avaliar sinais clínicos de infecção, dor pode 

ser o único sinal (13); 

- observar sinais clínicos de infecção local 

(celulite, odor, coloração esverdeada) ou 

sistêmica (taquicardia, hipertermia) (11). 

 

13 -Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 

2005 Jun;40(2) :295-323 

11 -Pacientes portadores de feridas 

neoplásicas em serviços de cuidados 

paliativos: contribuições para a elaboração 

de protocolos de intervenções de 

enfermagem Firmino F. Rev. bras. cancerol; 

51(4): 347-359, out.-dez. 2005 

- tratamento antimicrobiano (avaliação 

médica); 

- antibioticoterapia sistêmica (11, 13, 16, 18, 

25, 26, 36,41). 

 

18- An overview of caring for those 

with palliative wounds. Haynes JS. Br J 

Community Nurs. 2008 Dec;13(12) 

 

26- Fungating Wounds - Multidimensional 

Challenge in Palliative Care. Merz T, Klein 

C, Uebach B, Kern M, Ostgathe C, Bükki J. 

Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

 

41- Local wound care for malignant 

and palliative wounds. Woo KY, Sibbald RG. 

Adv Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-28 

16- Introducing a holistic wound dressing. 

Harrison, T, British Journal of Community 

Nursing;Jun2013 Supplement 3, p14 
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25- Palliative management of pressure ulcers 

and malignant wounds in patients with 

advanced illness. McDonald A, Lesage P. J 

Palliat Med. 2006 Apr; 9(2) : 285-95 

13- Wound Care Issues in the Patient with 

Cancer.Gerlach MA  Nurs Clin North Am. 

2005 Jun;40(2):295-323 

36- Malignant cutaneous wounds. Schiech L. 

Clin J Oncol Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

11- Pacientes portadores de feridas 

neoplásicas em serviços de cuidados 

paliativos: contribuições para a elaboração 

de protocolos de intervenções de 

enfermagem  Firmino, F. Rev. bras. cancerol; 

51(4): 347-359, out.-dez. 2005 
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APÊNDICE I - Ações de enfermagem que subsidiaram a elaboração das intervenções de 

enfermagem para o diagnóstico CIPE® “Necrose” 

Necrose 

Intervenções Referências 

- debridamento autolítico 

com uso de coberturas que 

mantenham ambiente úmido 

(11,12): 

*hidrocoloides (40); 

*hydrogel (13, 36, 40, 41); 

*esferas ou pastas de 

polissacarídeos (13,40); 

*coberturas de espuma (40);  

*alginato (40); 

*mel (28,40). 

 

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review. Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 

Mar;10(3):S28-34 

13 -Wound Care Issues in the Patient with Cancer. Gerlach 

MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-323 

36 -Malignant cutaneous wounds.Schiech L. Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

12 -Wound care of the advanced cancer patient. Froiland 

KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 16(3):629-39. 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem  Firmino, F.  Rev. 

bras. cancerol; 51(4): 347-359, out.-dez. 2005.  

41 -Local wound care for malignant and 

palliative wounds.Woo KY, Sibbald RG. Adv 

Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-28 

28 -Malignant wounds: managing odour. 

O'Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 2012 

Mar. 

- debridamento enzimático 

(12,13): 

 * uso tópico de 

estreptoquinase -

estreptodornase Varidase 

(36,40). 

 

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review.Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-

34 

13 - Wound Care Issues in the Patient with Cancer.Gerlach 

MA  Nurs Clin North Am. 2005 Jun;40(2):295-323 

36 -Malignant cutaneous wounds. Schiech L. Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

12 -Wound care of the advanced cancer patient. Froiland 

KG. Hematol Oncol Clin North Am. 2002 Jun; 16(3):629-39. 

- debridamento cirúrgico 

(28) 

28 -Malignant wounds: managing odour. O'Brien C. Can 

Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 2012 Mar. 

- debridamento químico: uso 

de gazes umedecidas em 

hipoclorito de sódio 0,25% no 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20711056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20711056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824709


  

 214 

leito da ferida com troca dos 

curativos 3 a 4 x ao dia (11). 

protocolos de intervenções de enfermagem  Firmino, F.  Rev. 

bras. cancerol; 51(4): 347-359, out.-dez. 2005.  

- limpeza com solução salina 

através de seringa com agulha 

calibre 19 (25x10 – 30x10) 

(28,40); 

- simples limpeza pode 

remover tecido desvitalizado 

(36); 

- mecânico (11); 

- soluções de limpeza salina 

ou água (41); 

28 -Malignant wounds: managing odour. 

O'Brien C. Can Fam Physician; 58(3): 272-4; e141-3, 2012 

Mar. 

36 - Malignant cutaneous wounds.Schiech L. Clin J Oncol 

Nurs. 2002 Sep-Oct;6(5):305-9 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem Firmino F.Rev. 

bras. cancerol; 51(4): 347-359, out.-dez. 2005.  

40 -Assessment and management of fungating wounds: a 

review.Wilson V. Br J Community Nurs. 2005 Mar;10(3):S28-

34 

41 -

Local wound care for malignant and palliative wounds.Woo 

KY, Sibbald RG. Adv Skin Wound Care. 2010 Sep;23(9):417-

28 

- debridamento com 

precaução (1,11);  

 

- avaliar risco/benefício para 

debridamento cirúrgico, larval, 

enzimático ou osmótico 

(pequena expectativa de vida, 

deixar ambiente seco, manter 

tecido necrosado) (26). 

 

1 - Topical agents and dressings for fungating wounds. 

Adderley U, Smith R.  Cochrane Database Syst Rev 2007 Apr; 

18(2):CD003948. 

26 -Fungating Wounds - Multidimensional Challenge 

in Palliative Care.Merz T, Klein C, Uebach B, Kern M, 

Ostgathe C, Bükki J.Breast Care (Basel).  2011; 6(1):21-24.  

 

11 -Pacientes portadores de feridas neoplásicas em serviços 

de cuidados paliativos: contribuições para a elaboração de 

protocolos de intervenções de enfermagem Firmino, F. Rev. 

bras. cancerol; 51(4): 347-359, out.-dez. 2005.  

- controlar carga bacteriana: 

uso de drogas antimicrobianas 

ou curativos de prata (37). 

37- Morphological characteristics of and factors related to 

moisture-associated dermatitis surrounding malignant 

wounds in breast cancer patients.Tamai N, Horii M, 

Takehara K, Kato S, Yamamoto Y, Naito A, Tayama M, 

Tamahashi Y, Nakamura S, Kadono T, Oe M, Nagase T, 

Sanada H.Eur J Oncol Nurs. 2013 Oct; 17(5):673-80 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20711056
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APÊNDICE J -  Instrumento para validação dos Diagnósticos e Intervenções CIPE® pelos 

Enfermeiros Peritos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

APRESENTAÇÃO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

 

Prezado Perito, 

 Este trabalho intitula-se “Subconjunto Terminológico CIPE® para pacientes em 

cuidados paliativos com feridas tumorais: um estudo descritivo” e consiste em uma 

dissertação de mestrado, conforme detalhado no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 Na primeira etapa do estudo, foram identificadas na literatura as evidências empíricas 

que embasaram a construção de enunciados pertinentes de diagnóstico e intervenção de 

enfermagem para o manejo de sintomas em pacientes portadores de feridas tumorais e que 

validassem a construção de catálogos CIPE®, com base nos termos constantes no Modelo 

dos Sete Eixos. 

 A validação dos enunciados construídos por enfermeiros peritos é um dos passos no 

processo de elaboração de catálogos CIPE®, de acordo com o Conselho Internacional de 

Enfermeiros. Para tanto, contamos com a sua colaboração na gentileza de responder o 

instrumento, integrante desta etapa do trabalho. Este instrumento é dividido em duas partes: 

1ª: Caracterização do perito — dados de identificação e área de estudo; 

 

2ª: Instrumento de validação propriamente dito — neste momento, deve-se avaliar 

de acordo com uma escala do tipo likert, sendo: 

 

1- Nada 

2 - Pouco 
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3 - De alguma forma 

4- Muito 

5 - Excelente   

Os valores acima serão utilizados na avaliação dos seguintes critérios: 

 

Adequação: o conteúdo mostra-se próprio, conveniente e ajustado aos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem propostos no trabalho;  

 

Pertinência: o conteúdo corresponde, é adequado e apropriado no que se refere à proposta 

do trabalho relativo e pertencente aos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

apresentados; 

 

Clareza: o conteúdo é inteligível, com expressões simples e inequívocas, expressando 

unicamente uma ideia, sem dúvida; 

 

Precisão: expressa com fidedignidade e confiabilidade o conteúdo em avaliação, indicando-

o com exatidão e de forma categórica; 

 

Objetividade: prático, direto; expressa de forma objetiva o conteúdo avaliado.  

 

 Cabe destacar que somente foram elaboradas intervenções de enfermagem para os 

diagnósticos construídos a partir das evidências empíricas mais citadas na literatura, quais 

sejam: odor, impacto psicossocial, secreção, sangramento, dor, infecção e necrose.  

 

Desde já, agradecemos a sua importante colaboração e nos dispomos para qualquer 

esclarecimento.    

           

Mestranda Maria Cristina Freitas de Castro  

Contato - HUAP: 26299003 (tarde) 

Celular: 998145083 

E-mail: mcristinafc13@yahoo.com.br 

Orientadora Prof.ª Dar Patrícia dos Santos Claro Fuly 

mailto:mcristinafc13@yahoo.com.br
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Linha de pesquisa: O cuidado de enfermagem para os grupos humanos 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PERITO 

 

 

Identificação: ___________________________________________________________ 

 

 

Idade: ____________             Sexo: (  ) M  (  ) F                Estado civil:______________ 

 

 

Área de atuação: ________________________________________________________ 

 

 

Tempo de formação: 

 (  ) 3 a 5 anos             (  ) 6 a 10 anos                  (  ) + de 10 anos 

 

 

Tempo de experiência profissional em oncologia / cuidados paliativos: _____________ 

______________________________________________________________________ 

 

  

Tempo de experiência profissional no cuidado com feridas tumorais 

______________________________________________________________________ 

 

 

Titulação acadêmica:     (  ) Graduação              (  ) Mestrado                     (  ) Doutorado                                            

(  ) Especialização : Qual? _________________________________________________ 
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Já trabalhou ou conhece a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE® ) ?    (  ) Sim     (  ) Não 

INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES 

CIPE® PELOS ENFERMEIROS PERITOS 

 

Diagnóstico CIPE®: “APETITE PREJUDICADO” 

Definição CIPE®: Condição: sensação de desejo para satisfazer necessidades corporais, 

por meio de nutrientes ou por determinados tipos de alimentos, alterada, prejudicada ou 

ineficaz. 

Justificativa: O odor desprendido da ferida tumoral é reconhecido como causa de ânsias 

de vômito, vômito, diminuição do paladar, perda de apetite com consequente perda de 

peso e sensação de cansaço decorrente da incapacidade de comer. O odor é também 

referido como importante causa de deterioração nutricional. 2, 3, 6, 9, 18, 24, 28, 39, 40, 42 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

 

Diagnósticos de enfermagem construídos a partir da evidência empírica 

“COMPLEXIDADE DO CUIDAR” 

Justificativa: A complexidade da ferida significa um desafio para o cuidador leigo e 

profissional durante o cuidado. O gasto de muito tempo na tentativa de controle de 

sintomas, tendo a ferida como centro da vida destes cuidadores e pacientes, as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes e familiares, com relação às orientações, a ansiedade, angústia 

e dificuldades impostas aos cuidadores, familiares ou não, pela ferida e os cuidados, 

reforçam o desamparo e medo desses, a necessidade de informações relacionadas à ferida 

e a lacuna de conhecimentos e de suporte. As dificuldades que as enfermeiras apresentam 

na tentativa de controlar suas emoções e sentimentos (asco) no cuidar, com reflexos de 
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náuseas e vômitos quando na presença de odor forte e persistente, gerando estresse e 

sofrimento, são outros aspectos levantados pelos autores que reforçam a ideia de 

complexidade no ato de cuidar dessas feridas 5, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 21,33-35, 39, 41,42. 

Diagnóstico CIPE®: “PAPEL DE PRESTADOR DE CUIDADO, COMPLEXO” 

Definição CIPE®: Papel do indivíduo: complexidade na interação de acordo com as 

responsabilidades de cuidar de alguém; expectativas internalizadas das instituições de 

atenção à saúde e dos profissionais de saúde, dos membros familiares e da sociedade com 

relação a comportamentos apropriados ou impróprios de um cuidador, expressando estas 

expectativas como comportamento e valores, principalmente em relação ao cuidado para 

um membro familiar dependente. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE ESTRESSE DO CUIDADOR” 

Definição CIPE®: Status comprometido: existência potencial de sentimento de estar 

tenso e ansioso, incapaz de funcionar física e mentalmente, sentimento de desconforto, 

associado com experiências desprazeirosas, associado com dor, sentimento de estar físico 

e mentalmente cansado, estado de distúrbio físico e mental de um indivíduo. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “DÉFICIT DE CONHECIMENTO EM SAÚDE” 

Definição CIPE®: Conhecimento: estar conscientizado dos problemas comuns de saúde, 

práticas saudáveis e serviços de saúde disponíveis; capacidade para reconhecer sinais e 

sintomas de doenças e para compartilhar a informação com os outros significativos. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
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Sugestões: 

 

Diagnóstico CIPE®: “MOBILIDADE PREJUDICADA” 

Definição CIPE®: Habilidade com características específicas: movimento voluntário e 

psicomotor do aparato corporal, incluindo coordenação de músculos e articulações, bem 

como equilíbrio, posicionamento de deambulação corporal alterado, inadequado ou 

inefetivo. 

Justificativa: Com o avanço da ferida, ocorre uma diminuição da capacidade funcional 

do paciente e mais tempo é despendido nos cuidados. Desta forma, há um importante 

impacto na independência, perda do controle do corpo e limitação nas atividades diárias 

do paciente. O crescimento tumoral com consequente crescimento da ferida (“efeito 

massa”) se traduz em mobilidade prejudicada e dificuldades técnicas para se vestir, além 

de deformidade e assimetria corporal. O insucesso no manejo correto dos sintomas 

dessas feridas é responsável pelo desconforto sentido pelos pacientes.3, 6, 8, 15, 20, 24, 26, 28, 

29,32. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “SONO PREJUDICADO” 

Definição CIPE®: Repouso alterado, inadequado ou inefetivo: diminuição recorrente da 

atividade corporal, marcada por redução da consciência, não estar desperto, acompanhado 

por desatenção, com metabolismo diminuído, postura imóvel, diminuição da atividade 

física, sensibilidade diminuída, mas prontamente reversível a estímulos externos. 
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Justificativa: Sintomas não controlados, como extravasamento de exsudato, dor e odor 

são responsáveis pela ansiedade experimentada pelos pacientes com feridas tumorais, 

impactando sua vida diária bem como afetando seu padrão de sono. 3, 6, 20. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “EDEMA PERIFÉRICO” 

Definição CIPE®: Retenção Hídrica: Condição de excessivo acúmulo de líquidos 

corporais em espaços tissulares, retenção de líquidos corporais, inchaço do tecido 

periférico das extremidades inferiores na posição vertical, inchaço do tecido renal quando 

em posição supina, edema central acompanhado por respiração curta, alterações do padrão 

respiratório ou ruídos respiratórios anormais. 

Justificativa: A drenagem capilar e linfática comprometida, ocasionada pelo crescimento 

tumoral, é responsável pelo edema de extremidades (linfedema) apresentado pelos 

pacientes. A expansão da ferida pode também levar a um inchaço ou tumefação 

perilesional, responsável por desconforto e impacto na qualidade de vida. 2-4, 24, 28, 29, 35,41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “FADIGA” 

Definição CIPE®: Emoção Negativa: sentimentos de diminuição da força e resistência, 

exaustão, cansaço mental ou físico, lassidão com aptidão diminuída para o trabalho físico 

ou mental. 
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Justificativa: A experiência de ser portador de uma ferida tumoral é descrita como 

opressiva, esmagadora. Esta ideia, associada à sobrecarga com o cuidado diário e contínuo 

com a ferida, pode levar o paciente a sensação de exaustão física e mental 3,31. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “HEMORRAGIA” 

Definição CIPE®: Sangramento: perda de grande quantidade de sangue, em um curto 

período de tempo, externa ou internamente, associada a sangramento arterial, venoso ou 

capilar. 

Justificativa: A proliferação das células cancerígenas, associada à fragilidade dos 

capilares tumorais, pode realizar erosão de grandes vasos sanguíneos adjacentes à ferida, 

ocasionando sangramento maciço, que pode levar o paciente a óbito 1, 11, 14, 24, 26, 27, 34,41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE HEMORRAGIA” 

Definição CIPE®: Possibilidade de apresentar perda de grande quantidade de sangue, em 

um curto período de tempo, externa ou internamente, associada a sangramento arterial, 

venoso ou capilar. 

 

Justificativa: Apesar de ser uma abordagem usual para o manejo de necrose, o 

debridamento pode aumentar significativamente o risco de hemorragia na ferida tumoral, 

devido à natureza friável de sua rede vascular. O trauma causado pelo uso de coberturas 
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que aderem ao leito da ferida é outro fator a ser considerado, assim como a proximidade 

da lesão a grandes vasos sanguíneos 1,19,35. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “CAPACIDADE PARA EXECUTAR A HIGIENE 

PREJUDICADA” 

Definição CIPE®: Capacidade de ter o cuidado de manter o corpo limpo e bem arrumado 

prejudicada. 

 

Justificativa: O excesso de exsudato, se não controlado adequadamente, pode levar a 

constantes extravasamentos, com consequente sujidade nas roupas do paciente (pessoais 

e de cama), que associada às dificuldades funcionais ocasionadas pela ferida e curativos 

pode levar o paciente a ter dificuldades em se manter limpo. 4,6. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “ANGÚSTIA ESPIRITUAL” 

Definição CIPE®: Angústia: rompimento na crença pessoal sobre a vida, questões sobre 

o significado da vida associadas a questionamentos sobre sofrimento, separação de laços 

religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de valor, sentimentos de 

sofrimento intenso e raiva contra a divindade. 

 

Justificativa: A ferida tumoral é uma lembrança constante e perceptível da progressão do 

câncer e da terminalidade, tendo em vista ser resultado de uma doença limitadora de vida. 
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Isto suscita questões existenciais associadas à aproximação da morte e busca por 

significado na vida. 3, 6, 8, 13, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 30,32-34, 36, 38, 39, 42,43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE INFECÇÃO” 

Definição CIPE®: Possibilidade de desenvolver um processo patológico: invasão do 

corpo por microrganismos patogênicos que se reproduzem e se multiplicam, originando 

doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou reação antígeno-anticorpo. 

 

Justificativa: Toda ferida crônica frequentemente é colonizada por múltiplos organismos, 

mesmo que não haja sinais clínicos de infecção. Contaminação se refere à presença da 

bactéria na superfície da ferida e se ela se fixa ao tecido e prolifera, a colonização se 

estabelece. A quebra deste equilíbrio é influenciada pela resistência do hospedeiro, que se 

comprometida, como nos pacientes em cuidados paliativos, ocorre a chamada colonização 

crítica, aumento da carga bacteriana ou infecção localizada. Através dos sinais clínicos, 

pode-se diferenciar um comprometimento superficial ou profundo. 41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

 

Diagnóstico CIPE®: “FERIDA MALIGNA” 

Definição CIPE®: Ferida: Parte da estrutura corporal prejudicada: lesão de tecido 

normalmente associada a trauma físico ou mecânico; crostas e formação de túneis nos 

tecidos; drenagem serosa, sanguinolenta ou purulenta; eritema da pele; edema; vesículas; 

pele macerada e anormal; temperatura de pele elevada; odor de ferida, inflamação e dor. 
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Justificativa: A ferida tumoral é evolutivamente exofítica e se origina da infiltração do 

tumor ou metástase, na pele e em vasos sanguíneos e linfáticos. Como consequência ao 

seu crescimento anormal, acelerado, expansivo e desorganizado, ocorre o rompimento da 

pele e seu desenvolvimento através da combinação de perda de vascularidade, crescimento 

proliferativo e ulceração. Inicialmente, podem se apresentar como nódulos e evoluir para 

uma lesão fungosa, com estruturas parecidas com “couve-flor” (processo proliferativo), 

lesões ulcerativas que se caracterizam por crateras profundas com margens definidas ou 

ainda com as duas características, ulcerativa e proliferativa. A extensão do tumor pode 

atingir estruturas mais profundas, levando à formação de sinus, fístulas ou tunelizações. 

Em decorrência da característica corrosiva do exsudato e alguns componentes das 

coberturas utilizadas, pode ocorrer o desenvolvimento de dermatite de contato alérgica e 

irritante, com eritema, edema e flictenas nas margens da ferida. 2, 4, 7-12, 14,18-21,24-27,31-33, 35, 

36,38-41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “ISOLAMENTO SOCIAL” 

Definição CIPE®: Condição, prejudicada. 

 

Justificativa: O constrangimento causado pelo odor (sensação de enojamento), 

vazamento de exsudato e sangramento leva ao isolamento social. Os sintomas angustiantes 

presentes na ferida tumoral e as limitações impostas pelo cuidado contínuo na tentativa de 

controlá-los causam um impacto importante nas atividades diárias do paciente e são 

responsáveis pela restrição e afastamento social vivenciados por estes. Uma das metas dos 

cuidados paliativos é a prevenção do isolamento social, através do controle efetivo dos 

sintomas angustiantes. 2, 3, 5, 6,9-11, 14, 16, 17,19-23,25-27, 29, 30,32-36, 39, 40, 42,43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “MACERAÇÃO NA PELE QUE CIRCUNDA A FERIDA” 

Definição CIPE®: Ferida: Extensa abrasão do tecido de cobertura da superfície corporal, 

associada com a presença contínua de umidade e pele molhada. 

 

Justificativa: A maceração da pele é causada por hidratação excessiva da ferida 

(queratinócitos hiper-hidratados) e pele ao redor que se torna saturada, branca e friável. O 

contato prolongado da pele perilesional com o exsudato pode causar maceração. Se não 

for controlada pelo manejo efetivo do exsudato e proteção da pele, o tecido macerado pode 

levar a extensão das margens da ferida além de causar dor e desconforto. 2,3,8,9,12-

14,16,18,24,26,33,35,40,42,43.. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

 

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE MACERAÇÃO NA PELE QUE CIRCUNDA A 

FERIDA” 

Definição CIPE®: Possibilidade de desenvolver extensa abrasão do tecido de cobertura 

da superfície corporal, associada com a presença contínua de umidade e pele molhada. 

 

Justificativa: Excesso de exsudato não contido apropriadamente; é responsável pela 

maceração da pele ao redor da ferida, com potencial de levar a maior deterioração e 

expansão. Se houver o risco da presença do exsudato perilesional, a proteção da pele com 

barreiras protetoras é fundamental para reduzir o risco de maceração. 

2,3,8,9,12,13,14,16,18,24,26,33,35,40,42,43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “INFESTAÇÃO DE FERIDA MALIGNA POR LARVAS DE 

MOSCA” 

Definição CIPE®: Infestação: Processo patológico 

 

Justificativa: Afecção causada pela infestação de larvas de moscas em órgãos e tecidos 

do homem e de outros animais vertebrados que, pelo menos durante certo período, se 

alimentam dos tecidos vivos ou mortos do hospedeiro, de suas substâncias corporais 

líquidas ou do alimento por ele ingerido. Pode ocorrer pela presença de lesões, bem como 

ser decorrente da péssima condição de higiene a que os pacientes são expostos. Myiasis, 

em grego, significa doença da mosca = myie (mosca); ase (doença). Pode ser classificada 

pela localização, em cutânea, subcutânea, cavitária — nariz, boca, seios paranasais, 

ocular, vaginal e anal. Ocorre de forma primária ou secundária, sendo que na primária é 

chamada de forma furunculoide ou berne, causada geralmente por larvas da mosca 

Dermatobia hominis ou, mais raramente, pelas da Calitroga americana, que são parasitas 

obrigatórias que invadem tecidos vivos. A forma secundária é aquela popularmente 

conhecida como bicheira, causada pelas larvas da mosca Calitroga macelaria (mosca 

varejeira) e espécies do gênero Lucilia, que invadem tecidos necrosados de ulcerações da 

pele e de mucosas. A mosca doméstica comum, que é a mosca da espécie Musca 

domestica, é causadora facultativa de miíase. 44,45 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “RELACIONAMENTO DE FAMÍLIA PREJUDICADO” 

Definição CIPE®: Estrutura Psicossocial de unidade social ou o todo coletivo composto 

por pessoas vinculadas por consanguinidade, parentesco, relacionamento legal ou 
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emocional, com a unidade ou o todo sendo vistos como um sistema maior que a soma de 

suas partes, mas prejudicada. 

Justificativa: Viver com e cuidar de um membro da família portador de uma ferida 

tumoral é responsável por interromper e suspender as relações existentes. Ocorrem  

mudanças dramáticas nas relações com parceiros, familiares e amigos que assumem o 

papel de cuidadores e colocam suas vidas em espera ao adaptarem suas vidas às 

necessidades físicas e psicológicas da pessoa portadora da ferida. O cheiro e a ferida 

exsudativa podem tornar a proximidade difícil e ter uma influência negativa também na 

atividade sexual das pessoas envolvidas. 3, 8, 14, 15, 17, 21, 23,25-27, 29,33 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “NÁUSEA” 

 

Definição CIPE®: Percepção prejudicada: Sensação de enjoo com tendência para 

vomitar, sensação desagradável, vagamente relacionada com o epigástrio e abdome, 

agravada pelo sabor ou pelo cheiro.  

 

Justificativa: Odores fortes e desagradáveis podem levar a engasgos involuntários, 

desencadear o reflexo de vômito e diminuir paladar e apetite do paciente, afetando seu 

estado nutricional. O odor produzido pela ferida tumoral tem um efeito repulsivo, tanto 

nos cuidadores (familiares ou profissionais) quanto nos pacientes, e é responsável por 

náuseas, vômitos e incapacidade de comer. 2-4, 6, 9, 28, 33, 39,40. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

  

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE OBSTRUÇÃO DE VIA AÉREA SUPERIOR” 
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Definição CIPE®: Possibilidade de apresentar obstáculo ou bloqueio de via aérea 

superior.  

 

Justificativa: A proximidade da ferida tumoral às vias aéreas superiores oferece risco de 

obstrução devido ao crescimento da lesão. 2,34,35. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “CICATRIZAÇÃO DE FERIDA PREJUDICADA” 

Definição CIPE®: Cicatrização de ferida; Cura; Processo Corporal; Recuperar a saúde 

prejudicada ou ineficaz.   

 

Justificativa: A presença de células malignas na ferida, provenientes da infiltração local 

de tumor primário ou metastático, e o fato de que essas feridas tendem a ocorrer em 

pacientes terminais (normalmente nos últimos 6 meses de vida) tornam a cura e 

cicatrização improváveis. Na verdade, a ferida frequentemente continuará a deteriorar-se 

ao longo do tempo, particularmente na ausência de terapias efetivas de controle do câncer. 

1,2,6,8-10,13,16,20,22-28,31,32,38-43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “PRURIDO” 

Definição CIPE®: Percepção prejudicada: Sensação de formigamento irritante, sensação 

cutânea seguida de impulso para coçar a pele ou o couro cabeludo.  

 

Justificativa: A liberação de histaminas decorrente do processo inflamatório da ferida 

resulta em queixas frequentes de prurido, também causado pela infiltração do tecido. 
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O prurido na área perilesional pode indicar necessidade de reavaliações no uso de 

coberturas ou outros produtos. 2, 3, 11, 13, 14, 20,24-26, 28, 29, 32,33. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE SANGRAMENTO” 

Definição CIPE®: Possibilidade de apresentar perda sanguínea, externa ou internamente, 

associada à destruição de vasos sanguíneos ou fatores de coagulação defeituosos. 

 

Justificativa: A patologia subjacente e múltiplos fatores associados com a malignidade 

como trombocitopenia, coagulação intravascular disseminada, deficiência de vitamina K 

e má nutrição podem aumentar o risco de sangramento, assim como outros fatores 

associados a tratamentos e aos cuidados, como o debridamento. 2, 34, 35, 37, 38, 41, 42. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico CIPE®: “RISCO DE CHOQUE SÉPTICO” 

Definição CIPE®: Possibilidade de desenvolver choque: Insuficiência circulatória 

periférica rápida, causada por uma infecção generalizada, acompanhada de purulência e 

bacilemia. 

 

Justificativa: A sépsis é citada como uma possível complicação de uma ferida tumoral. 
26. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  
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Diagnóstico CIPE®: “COMPORTAMENTO SEXUAL PREJUDICADO” 

Definição CIPE®: Comportamento interativo sexual alterado, inadequado ou inefetivo. 

 

Justificativa: A presença da ferida tumoral é percebida como repugnante, o cheiro 

desprendido e a drenagem constante tornam impossível a proximidade e têm uma 

influência negativa na vida sexual dos parceiros. Algumas feridas podem se localizar em 

partes íntimas do corpo, profundamente significativas para sexualidade, o que evidencia 

o grande impacto e vergonha associados a elas. A perda da feminilidade e intimidade com 

seu parceiro é descrita por algumas mulheres como consequência das mudanças em sua 

imagem corporal (importante aspecto da sexualidade) causadas pela ferida. 6, 8, 13, 17, 22, 23, 

25, 26, 28, 32,36. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

 

DIAGNÓSTICOS PARA OS QUAIS FORAM CONSTRUIDAS INTERVENÇÕES 

DE ENFERMAGEM 

Diagnóstico CIPE®: “ODOR FÉTIDO” 

Definição CIPE®: Status comprometido: Cheiro agressivo ao sentido do olfato. 

Justificativa: O odor desagradável é associado com o aumento da carga bacteriana que 

acontece devido à formação de verdadeiras massas necróticas no leito da ferida, 

particularmente microrganismos anaeróbicos (Bacteroides spp., Clostridium spp) e 

aeróbicos (Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Klebsiella spp e Stafilococcus 

aureus). O produto metabólico resultante da quebra de proteínas no tecido necrótico por 

estes microrganismos inclui os ácidos graxos voláteis, como o ácido acético e caproico, 

componentes voláteis sulfúricos e os gases putrescina e cadaverina liberados pela 
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interação destas floras que colonizam e infectam a ferida. Exsudato estagnado (curativos 

sujos) também contribui para a presença do odor. 1-43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “ODOR FÉTIDO” 

1- Aplicar curativo de ferida. 

O acesso a curativos especializados e modernos tem sido um determinante na melhoria da 

qualidade de vida e da autoestima do paciente com feridas tumorais.21 Conhecer sua 

indicação, custo e benefício é importante para que sejam selecionados criteriosamente. O 

uso de coberturas com ação antimicrobiana 12, 18, 21, 32
 é importante ferramenta para o 

manejo do odor nas feridas tumorais.  Os curativos de prata 6, 9, 14, 17, 22, 26-28, 39, 40, de carvão, 

1, 6-19, 25-28, 32, 35, 36, 39, 40, 41,43 de carvão ativado impregnados de prata,42 de alginato de 

cálcio,6, 8, 12 de hidrofibra,6 de espuma,6, 8, 21, 40 absorventes de hidrocoloide,28 de 

hidropolímeros15 à base de solução salina,15 gaze impregnada de sódio,12 ou com 

hidróxido de alumínio 11 foram citados para o manejo do odor nas lesões tumorais.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2- Fazer debridamento. 

O debridamento refere-se à remoção de tecidos necrosados aderidos ao leito da ferida com 

uso de técnicas mecânicas e/ou químicas.46 A escolha da técnica a ser utilizada deve ser 

feita pelo enfermeiro de acordo com sua indicação e as características da lesão. São 

indicados os debridamentos autolítico,8, 9, 12, 14, 35
 enzimático,12, 15

 mecânico,35 e 

cirúrgico.35 

O debridamento autolítico é a quebra natural do tecido necrosado pelas enzimas e 

leucócitos presentes no fluido da ferida e pode ser alcançado com o uso de coberturas que 

mantenham o leito da ferida úmido, que liquefazem as crostas e escaras.46, 47 Indicado o 

uso de hidrogel, esferas ou pastas de polissacarídeos, coberturas de espuma ou alginato. 8, 

9, 12, 14,35 
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Para o debridamento enzimático são utilizadas substâncias com propriedades químicas e 

autolíticas — as substâncias enzimáticas.12,15 A escolha do tipo de enzima a ser empregada 

deve ser baseada no tipo de tecido no leito da ferida.  Em pacientes com feridas tumorais, 

avaliar se houve sangramento em menos de sete dias antes da escolha deste método.46 

O debridamento mecânico pode ser realizado com esfregaço suave de gaze embebida em 

soluções de limpeza, irrigação com solução salina através de seringa com agulha calibre 

19 ou jatos de solução salina.35, 47 Este procedimento é útil para remoção de tecido 

necrótico que não esteja firmemente aderido.  

O debridamento cirúrgico consiste na retirada do tecido necrosado com uso de material 

cortante (tesoura ou bisturi).46.  De acordo com a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, 

o enfermeiro tem competência para realização de desbridamento instrumental conservador 

(usando pinça, tesoura ou bisturi) desde que tenha conhecimentos e habilidades para 

tal.48,49 No caso de feridas malignas seu uso deve se restringir à retirada de tecidos já 

soltos,47 devido ao risco de sangramento.46  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

3-Avaliar necessidade de debridamento por cirurgia. 

A indicação de debridamento deve ser feita com precaução e de maneira criteriosa, 

avaliando o risco de sangramento e dor inerente às feridas tumorais.1,11,26 46 No caso de 

pequena expectativa de vida, opta-se por deixar o ambiente seco, mantendo o tecido 

necrosado.26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze com solução salina. 

O debridamento mecânico pode ser realizado com esfregaço suave de gaze embebida em 

soluções salina, procedimento útil para remoção de esfacelo que não esteja firmemente 

aderido.13,35 
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Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

5- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze com solução para limpar.  

A limpeza da ferida com gaze embebida em sabão neutro com ingredientes antibacterianos 

pode remover debris, reduzindo a carga bacteriana na ferida e reduzindo o odor.9,13,35 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

6- Irrigar a ferida com solução salina em seringa com agulha. 

Pode-se realizar um debridamento mecânico suave através de irrigação com solução 

salina, em seringa 20ml com agulha calibre19.11,35 Este procedimento é útil para remoção 

superficial de bactérias e debris que não estejam firmemente aderidos à ferida.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

7- Autorizar banhar a ferida no chuveiro.  

Se a lesão não estiver friável e o paciente tiver condições físicas, a ferida pode ser limpa 

no chuveiro, orientando a permitir que a água escorra na pele acima da ferida em direção 

a esta. Isto não só fornece a limpeza local, mas também dá o benefício psicológico 

adicional de ajudar o paciente a se sentir limpo.13, 35,39 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

8- Limpar a ferida com solução apropriada. 

O uso tópico de agentes antimicrobianos e de soluções antissépticas pode ajudar na 

limpeza da ferida e manejo da sobrecarga bacteriana, reduzindo assim o odor da lesão. 
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São indicados o peróxido de hidrogênio,11, 35 o hipoclorito de sódio,35, 36 o povidine 

iodado-PVP-I,11, 35 a clorexedina 4% ou solução aquosa a 1% 11 e também um gel de 

cadexômero com liberação lenta de iodo. 12,35 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

9- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 

O uso tópico de antibióticos é tema controverso no tratamento de feridas pela possibilidade 

de desenvolvimento de resistência bacteriana e não obtenção do resultado terapêutico 

esperado. No entanto, no caso de feridas tumorais, a diminuição da perfusão e 

disseminação da droga devido ao tecido necrosado e pela vascularização débil no leito da 

ferida, torna o uso tópico uma indicação. Os benefícios conseguidos com o controle dos 

sintomas, o tempo de uso e a qualidade de vida dos pacientes justificam seu uso em 

cuidados paliativos.11 A sobrecarga bacteriana superficial pode ser reduzida com uso 

tópico de agentes antimicrobianos, como metronidazol gel 0,75% - 0,8%,1, 4, 6, 7- 15, 19, 25, 27, 

28, 30, 32, 35, 36,38-41  metronidazol creme 1%,6,41 comprimidos de metronidazol macerados,6 

11-13, 25, 35,41 flagyl em pó,28,42 metronidazol spray,28 metronidazol pomada vaginal 11 e  

sulfadiazina de prata.9, 11,25 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

10- Aplicar terapia tópica com solução apropriada 

O uso de desinfetantes ou soluções antissépticas consideradas citotóxicas para o tecido de 

granulação, como o fenoxietanol 2%,26 povidine iodado,11,41 clorexedina11,41 e hipoclorito 

de sódio 0,25%,11 tem indicação para uso tópico no caso de feridas tumorais, onde a 

cicatrização não é a meta. 11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
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Sugestões:  

11- Aplicar curativo oclusivo de ferida. 

O uso de curativos bem ajustados à ferida e hermeticamente fechados é importante para 

que não aconteça o escape dos agentes odoríferos voláteis e o controle do odor possa ser 

alcançado. 6, 14, 17, 36,39 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

12- Aplicar bolsas de drenagem de ferida. 

O uso de dispositivos coletores de secreção, como bolsas, pode ajudar a diminuir e conter 

o odor quando este estiver incontrolável. Apesar de ser uma alternativa eficiente seu uso 

é difícil em pacientes com lesões de cabeça e pescoço.12, 36  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

13- Orientar trocar curativo de ferida a cada dia. 

Exsudato estagnado em curativos sujos pode contribuir para a presença ou exacerbação 

do odor.40 Desta forma, observar o regime de troca diária do curativo, sempre que 

estiverem sujos, mantendo-os secos, é importante para o controle do odor. 6, 9, 12, 13, 27, 28, 

36,39 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

14 - Instruir sobre cuidados com a ferida. 

Estudos indicam que cuidadores estão despreparados para a tarefa de cuidar deste tipo de 

ferida, muitas vezes em pessoas queridas, membros da família.33 Baixo nível de 

informação e ausência de ajuda profissional pode levar alguns pacientes a usarem 

estratégias que podem exacerbar os sintomas.21,32 Mantê-los informados sobre os 
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procedimentos e envolvê-los no cuidado é importante para o processo. Isto pode incluir 

capacitá-los com habilidades necessárias para o cuidado. 40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

15- Gerenciar controle do odor fétido no local da ferida.  

Entre as medidas citadas para redução do odor nas feridas tumorais destacam-se o uso 

tópico de desodorizantes comerciais,12, 27 de óleos essenciais,7, 15, 21, 27,40 de pomada de 

cúrcuma,15 de bicarbonato de sódio entre camadas dos curativos,28,40 de sprays 

eliminadores de odores biológicos,12 de perfumes,7 uso tópico de mel,1, 8, 9, 14, 22, 26, 28, 40,42 

uso tópico de iogurte,7, 9, 13, 36,40 pasta de açúcar8,9 e uso tópico de buttermilk — resíduo 

ácido resultante da produção da manteiga,13,40 uso de saches de chá verde como curativo 

secundário,42 uso tópico de extrato de chá verde15 e  uso tópico ou oral de clorofila.6, 26 

Devido à lacuna existente com relação a protocolos padronizados, baseados em pesquisas 

e evidências, o tratamento das feridas fungosas ainda é fundamentado em estudo de casos 

ou opinião de peritos.6, 35 Cabe ao enfermeiro avaliar a situação e definir qual a melhor 

conduta a ser adotada, com critérios científicos.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

16- Implementar aromaterapia no local da ferida. 

O controle do odor pode ser conseguido com o uso de aromaterapia. Entre os aromas 

indicados destacam-se a fragrâncias de baunilha,12, 40 o uso de óleo de hortelã-pimenta,6 

capim limão, lavanda, tea tree15,38 e óleo de laranja.12 Embora disponíveis e menos 

onerosos, esses óleos apenas mascaram o odor, não substituindo a necessidade da troca de 

curativos.12 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
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Sugestões:  

17- Estimular habilidade para fazer higiene. 

O extravasamento de exsudato com consequente sujidade das roupas pessoais e de cama 

é fator de exacerbação do odor. Orientar o paciente e familiar e estimular a troca tão logo 

sujem de secreção pode ajudar no controle. Pode ser difícil para o paciente manter a sua 

própria higiene pessoal, de forma independente, devendo o familiar ser orientado sobre a 

importância de que esta seja executada apropriadamente. 17, 18,39 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

18- Orientar paciente e família sobre como descartar curativos após trocar. 

Uma estratégia para o controle ambiental do odor é o descarte adequado de curativos sujos, 

pois a manutenção dessa bandagem em ambiente fechado favorece a estagnação do odor no 

ambiente depositado. Por isso, é aconselhável, após a retirada do curativo usado, o descarte 

fora do ambiente caseiro do paciente. 25,40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

19- Instruir sobre controle do odor no edifício residencial. 

Cabe ao enfermeiro orientar aos pacientes e familiares sobre medidas para controle do 

odor ambiental, já que esse fator pode ocasionar um grande impacto ao paciente e às 

pessoas com quem se relaciona. São citados o uso de desodorizantes de ambientes,6,13,15,40 

colocação no quarto do paciente de  bandeja com areia para gatos,6,15,25,35,41 de tigela com 

pó de café25,26 e de carvão estrategicamente espalhado,25,28,35,38 disposição de bicarbonato 

de sódio embaixo da cama,41  uso de odores fortes para mascarar o odor como  vinagre e  

baunilha,25 de perfumes ou fragrâncias,28  de neutralizadores ambientais de odor, 10,26 de 

difusores aromáticos15 e  de almofadas de ervas.26 Estas opções devem ser apresentadas 

ao paciente e familiar para que sejam experimentadas e escolhida a melhor estratégia a 

que eles se adaptem.     

Critérios de Avaliação: 
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

20- Ventilar edifício residencial ao trocar o curativo. 

Cabe ao enfermeiro orientar aos pacientes e familiares sobre medidas para controle do 

odor ambiental, já que esse fator pode ocasionar um grande impacto ao paciente e às 

pessoas com quem se relaciona. Entre as medidas preconizadas destaca-se a ventilação do 

ambiente, inclusive durante as trocas dos curativos, mantendo-se as janelas abertas. 17, 28, 

39,40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

21- Coletar amostra de secreção na ferida. 

O odor desagradável é associado com o aumento da carga bacteriana, que acontece devido 

à formação de verdadeiras massas necróticas no leito da ferida, infectadas por flora 

bacteriana mista.11 Caso haja sinais clínicos de infecção, colher material para identificação 

de contaminação de superfície por meio de cultura 17, 18, 26, 28,39 pode viabilizar a gestão da 

contaminação com antibiótico apropriado.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

22- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

O odor desagradável é associado com o aumento da carga bacteriana que acontece devido 

à formação de verdadeiras massas necróticas no leito da ferida, infectadas por flora 

bacteriana mista.11 Caso o odor seja refratário, considerar o uso de antibioticoterapia 

sistêmica junto à equipe médica. 7- 9, 11, 13, 14, 17, 18, 26-28, 30, 32, 35, 38-41
 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  
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23- Evitar demonstrar desconforto ao odor fétido. 

O desenvolvimento de habilidades de comunicação é fundamental para que se possa 

responder de forma efetiva às necessidades do paciente. Uma abordagem calma e sensível 

é de extrema relevância já que a expressão facial pode transmitir a verdadeira extensão 

dos sentimentos.5, 39 O constrangimento experimentado pelo paciente ao odor fétido 

muitas vezes resulta da reação de profissionais ou familiares. 39 Expressões de repugnância 

devem ser evitadas para não aumentar o sofrimento do paciente em situações de 

constrangimento. 39 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

24- Prover material instrucional sobre controle do odor fétido no local da ferida. 

As informações fornecidas em momentos de ansiedade e estresse podem ser de difícil 

compreensão para os familiares e pacientes. Desta forma o fornecimento de material 

impresso com orientações sobre o manejo do odor pode facilitar o cuidado.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

 

Diagnósticos de enfermagem construídos a partir da evidência empírica 

“IMPACTO PSICOSSOCIAL” 

Justificativa: Uma ferida maligna afeta todas as dimensões da existência do paciente: 

física, psicológica, social, sexual, espiritual e econômica, gerando sofrimento extremo. 

São diversas as situações descritas pelos autores como impactantes na qualidade de vida 

do paciente, resultados da multiplicidade e complexidade dos sintomas dessas feridas. O 

desfiguramento progressivo do corpo, com alteração da imagem corporal e da percepção 

de si mesmo, leva a um esforço para se ajustar à sua nova apresentação corporal, perda da 

independência, da individualidade, da dignidade e resultam em impacto no bem-estar 

mental, emocional, econômico, no respeito próprio e na autoestima. Sentimentos de 
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frustração, medo, impotência, constrangimento e culpa permeiam todo o processo do 

cuidado. 2-5,7-11,13-43. 

Diagnóstico CIPE®: “ANSIEDADE” 

Definição CIPE®: Emoção negativa: sentimento de ameaça, perigo ou angústia. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “AUTOESTIMA BAIXA” 

Definição CIPE®: Opinião de si mesmo e visão do próprio valor e capacidades, 

verbalização de crenças sobre si mesmo, confiança em si mesmo, verbalização de 

autoaceitação e autolimitação, desafiando imagens negativas de si mesmo, aceitação de 

elogios, encorajamento e crítica construtiva abaixo da média ou do normal. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “AUTOIMAGEM NEGATIVA” 

Definição CIPE®: Crença, concepção ou imagem mental de si mesmo prejudicadas. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “CONFIANÇA BAIXA” 

Definição CIPE®: Emoção: sentimento de confiança, acreditando na bondade, força e 

confiabilidade dos outros, prejudicado. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “PROCESSO DE ENFRENTAMENTO PREJUDICADO” 
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Definição CIPE®: Atitude: gerenciar estresse e ter senso de controle e de conforto 

psicológico de forma prejudicada, inadequada ou inefetiva. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “DEPRESSÃO” 

Definição CIPE®: Emoção negativa: Sentimento de tristeza, melancolia com diminuição 

da concentração, perda do apetite e insônia. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “DESAMPARO” 

Definição CIPE®: Emoção negativa: Sentimentos de incapacidade para assumir controle 

e agir de modo independente sem ajuda: estar indefeso, acompanhado por incapacidades 

de enfrentamento desvantajosas ou desesperança aprendida; submissão a autoridades, tais 

como cuidadores, associado ao desenvolvimento de comportamento do papel de doente.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “DESESPERANÇA” 

Definição CIPE®: Emoção negativa  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “ESTIGMA” 

Definição CIPE®: Crença comprometida: Prática de associar descrédito ou vergonha a 

outros, devido a presença de um fator marcante; frequentemente associado com doença 
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mental, incapacidade (ou desvantagem) física, religião ou histórico de comportamento 

criminal.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “FALTA DE APOIO SOCIAL” 

Definição CIPE®: Nenhum comportamento interativo. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “IMAGEM CORPORAL PERTURBADA” 

Definição CIPE®: Autoimagem: imagem mental, imagem das próprias partes do corpo, 

parte da aparência corporal e física de alguém alteradas. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “IMPOTÊNCIA” 

Definição CIPE®: Emoção negativa: sentimento de falta de controle de uma situação 

atual ou acontecimento imediato; aptidão reduzida para escolher; incapacidade para agir 

devido ao entendimento de que as suas próprias ações não afetarão significativamente um 

resultado. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “MEDO” 
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Definição CIPE®: Emoção negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia com 

causa conhecida ou desconhecida, acompanhado, às vezes, de luta psicológica ou resposta 

de fuga.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “RAIVA” 

Definição CIPE®: Emoção negativa: Sentimento variando de extremo desprazer a fúria, 

vindo de uma resposta mental ou física a estímulos internos ou externos. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “SOCIALIZAÇÃO PREJUDICADA” 

Definição CIPE®: Socialização interrompida; troca social mútua e participação em 

atividades sociais interrompidas.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “SOFRIMENTO” 

Definição CIPE®: Emoção negativa: sentimentos prolongados de enorme tristeza, 

associados a martírio e a necessidade de tolerar condições devastadoras, tais como 

sintomas físicos crônicos, como dor, desconforto ou danos, estresse psicológico crônico, 

má reputação ou injustiça.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “CONDIÇÃO PSICOLÓGICA PREJUDICADA” 
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 Definição CIPE®: Condição psicológica  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Diagnóstico CIPE®: “VERGONHA” 

Definição CIPE®: Emoção Negativa: Sentimento de perda de autorrespeito causado por 

erro, comportamento desonroso ou tolo; os sentimentos de vergonha são direcionados a si 

mesmo em vez de serem dirigidos aos outros.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Intervenções de enfermagem para os diagnósticos construídos a partir da evidência 

empírica “IMPACTO PSICOSSOCIAL” 

1- Proteger autonomia do paciente.  

As metas e objetivos pessoais do paciente, assim como suas preferências, devem ser 

considerados na elaboração do plano de cuidados, respeitando sua autonomia e não 

negando informações importantes. 36, 40  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2- Envolver o paciente no processo de tomada de decisão.  

Uma comunicação efetiva com paciente, com explicação das estratégias terapêuticas e 

objetivos propostos, em que se possam rever metas realísticas do cuidado com discussão 

aberta sobre enfrentamento com a doença e, particularmente, com a ferida maligna são 

importantes na busca de qualidade de vida e contribui para um bem-estar psicológico 

satisfatório. 22, 26, 27, 35 As metas e objetivos pessoais do paciente, assim como suas 
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preferências, devem ser consideradas na elaboração do plano de cuidados, respeitando sua 

autonomia e não negando informações importantes. 36, 40  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

3- Desenvolver habilidade para comunicar com paciente.  

O desenvolvimento de habilidades de comunicação é fundamental no enfoque das 

questões psicossociais, ajudando na identificação de aspectos afetados para que se possa 

responder de forma efetiva às necessidades do paciente. Uma abordagem calma e sensível 

é de extrema relevância já que a expressão facial pode transmitir a verdadeira extensão 

dos sentimentos. Expressões de repugnância devem ser evitadas para não aumentar o 

sofrimento do paciente em situações de constrangimento. 5, 39  

Abordagens mais empáticas, com diálogos e orientações, são construídas durante o 

cuidado, quando se desenvolvem relações de confiança entre o profissional e o paciente. 

21, 23,29 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Desenvolver habilidade para comunicar-se com membros da família.  

Dispor de tempo para estabelecer um relacionamento de confiança com a família do 

paciente é importante para explorar o impacto psicológico que a situação impõe e ajudar 

na promoção de suporte. 8 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

5- Explicar sobre ferida.  

Orientar sobre princípios básicos de cuidado com a ferida e alterações que podem ocorrer 

com o processo da doença pode evitar sentimentos de frustração e impotência, tanto para 
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o paciente quanto para a família durante o cuidado. Prever possíveis complicações pode 

ajudar na elaboração de estratégias de enfrentamento.  13 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

6- Encaminhar para serviço social.  

O referenciamento para outros profissionais, quando necessário, é aspecto importante a 

ser considerado no cuidado do paciente. 13, 19, 21-23, 26, 27, 35, 36, 38 A interdisciplinaridade, 

buscando uma abordagem holística, é um aspecto importante na prática dos cuidados 

paliativos.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

7- Encaminhar para terapia de grupo de apoio. 

Identificar ou estabelecer redes sociais de suporte que ajudem o paciente a compartilhar a 

sobrecarga de viver com ou cuidar de uma ferida maligna tem se mostrado importante na 

adaptação a esta situação. 2, 13, 17, 29,30 O referenciamento para outros profissionais 

(psiquiatra, serviço social, psicólogo), quando necessário, é aspecto importante a ser 

considerado no cuidado do paciente. 13, 19, 21-23, 26, 27, 35, 36, 38 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

8- Orientar técnica de relaxamento.  

As terapias complementares são um grupo de práticas que podem afetar positivamente o 

bem-estar físico, emocional e espiritual do paciente. Proveem um cuidado extra para o 

controle de sintomas como a dor, devendo ser escolhidas com base na avaliação da 

enfermeira e desejos do paciente. 52,56 O relaxamento é uma técnica simples que quando 
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aprendida pelo paciente pode promover relaxamento e afetar positivamente o seu bem-

estar físico, emocional e espiritual.  6, 25,56 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

9- Orientar terapia por música.  

A música aumenta o conforto do paciente podendo quebrar a natureza cíclica da dor, 

alterar o humor, promover relaxamento e melhorar a comunicação. Pode ajudar no manejo 

dos sintomas importantes do câncer: dor, ansiedade, depressão, insônia. 6, 25,56 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

10- Avaliar suporte social.  

Avaliar o contexto social do paciente, com identificação de sistemas de suporte que o 

ajudem a compartilhar a sobrecarga de viver com ou cuidar de uma ferida maligna, tem se 

mostrado importante na adaptação a esta situação. A identificação do cuidador que irá 

assisti-lo no cuidado é também outro aspecto importante a ser considerado 2, 13, 17, 29,30. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

11- Promover apoio social.  

A avaliação do contexto social e da rede de suporte na qual o paciente está inserido é 

importante para a identificação de alternativas disponíveis de apoio social. Uma 

abordagem multiprofissional, com comunicação de expectativas realísticas no que se 

refere ao controle dos sintomas angustiantes e cuidados com a ferida são aspectos 

importantes neste contexto.  6 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

12- Cuidar de ferida.  

Uma enfermagem qualificada, com intervenções construídas na prática baseada em 

evidências e um plano de cuidado individualizado podem ser responsáveis por um controle 

efetivo dos sintomas refratários, evitando vazamentos de exsudato e odor e 

proporcionando sensação de bem-estar. 14, 21, 23, 25,43  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

13- Ensinar sobre o cuidado da ferida.  

A família tem participação ativa no tratamento do paciente em domicílio, principalmente 

com a progressão da doença e queda de sua autonomia funcional, o que torna importante 

a orientação adequada. Pacientes e cuidadores estão despreparados para a tarefa de cuidar 

deste tipo de ferida. 32,33 Mantê-los informados sobre os procedimentos e envolvê-los no 

cuidado são ações importantes para o processo. Isto pode incluir capacitá-los com 

habilidades necessárias para o cuidado. 40 A partir das orientações profissionais, espera-

se que o paciente e seu cuidador sejam capazes de usar intervenções adequadas para o 

cuidado da ferida, que o paciente tenha conforto e bem-estar psicológico, além de um 

curativo prático e funcional. 11 Intervenções educacionais sobre o curso da ferida tumoral 

e seu manejo, ao paciente e cuidador, podem ajudar os pacientes a terem melhor qualidade 

de vida e permitir que fiquem mais tempo em casa. 20 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

14- Avaliar resposta psicossocial a instrução sobre ferida.  

O uso de estratégias educativas e comportamentais é importante ferramenta para a adesão 

do paciente ao seu tratamento, podendo ajudar na compreensão do paciente às informações 

recebidas.55 Avaliar o cuidado com a ferida pode ser uma forma de identificar alguma 

situação psicossocial que precise de algum tipo de intervenção específica.  
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Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

15- Oferecer apoio emocional.  

 Avaliar o significado pessoal para o paciente sobre o viver com uma ferida tumoral, 30 ter 

uma presença solidária, prover informações e educação quanto ao cuidado, 5 desenvolver 

relações de confiança com o paciente 21 e estimular diálogos sobre enfrentamento com a 

doença e, particularmente, com a ferida maligna 22 são formas de disponibilizar apoio 

emocional. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

16- Avaliar esgotamento.  

Cuidar de uma ferida tumoral pode infligir uma sobrecarga física e emocional aos 

pacientes e seus cuidadores. 20  É importante buscar a integração de membros da família 

no processo de cuidado com avaliações periódicas de sobrecarga.26 Baixo nível de 

informação e ausência de ajuda profissional podem levar alguns pacientes a usarem 

estratégias que podem exacerbar os sintomas e ilustram o impacto que um cuidado 

apropriado pode ter na sensação de bem-estar físico e emocional do paciente. 21, 32 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

17- Paliar.  

A meta principal da conduta terapêutica no cuidado com a ferida tumoral deixa de ser a 

cicatrização e passa a focar o conforto do paciente com relação à ferida e a prevenção e 

controle dos sintomas locais.11 Uma compreensão dos objetivos dos cuidados paliativos é 

essencial no desenvolvimento de um plano de cuidado, cujo o foco seja a manutenção ou 

melhora da qualidade de vida do paciente e sua família. 24 O controle de sintomas não é 



  

 251 

importante apenas para a saúde física, mas também melhora a autoestima do indivíduo e 

restaura algum senso de propósito. 20 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

18- Aconselhar sobre esperança. 

A esperança é fundamental na experiência humana, com uma relação estreita com o bem-

estar espiritual e psicossocial. A experiência da esperança é pessoal, definida e 

determinada pela própria pessoa, no entanto, o (a) enfermeiro (a) pode desempenhar um 

papel importante para instilar, manter e restaurar a esperança naqueles que cuida. 

Evidências empíricas indicam que a falta de esperança está associada com uma baixa 

qualidade de vida e que pode resultar em ansiedade e depressão.  A esperança tem 

influência não só no estado psicológico, mas também no físico, estando associada à maior 

tolerância à dor, além de melhorar a adaptação à doença. 47  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

19- Avaliar medo. 

A ferida tumoral é uma lembrança constante e perceptível da progressão do câncer e da 

terminalidade, tendo em vista ser resultado de uma doença limitadora de vida. Isto suscita 

questões existenciais associadas à aproximação da morte. 3, 6, 8, 13, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 30,32-34, 36, 

38, 39, 42,43. A expectativa do que vai acontecer, a possibilidade de abandono e solidão são 

fatores preocupantes para o paciente e devem ser considerados pela equipe. 46   

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

20- Avaliar autoimagem. 
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A presença de uma ferida, por vezes extensa, leva a mudanças na imagem corporal, 

podendo refletir diretamente na autoestima do paciente, além de gerar angústia e interferir 

nas suas relações interpessoais e afetivas. 46 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

21- Avaliar bem-estar psicológico. 

Uma ferida maligna afeta todas as dimensões da existência do paciente: física, psicológica, 

social, sexual, espiritual e econômica, gerando sofrimento extremo. São diversas as 

situações impactantes na qualidade de vida do paciente, resultados da multiplicidade e 

complexidade dos sintomas destas feridas. O desfiguramento progressivo do corpo com 

alteração da imagem corporal e da percepção de si mesmo leva a um esforço para se ajustar 

à sua nova apresentação corporal, perda da independência, da individualidade, da 

dignidade e resultam em impacto no bem-estar mental, emocional, econômico, no respeito 

próprio e na autoestima. Sentimentos de frustração, medo, impotência, constrangimento e 

culpa permeiam todo o processo do cuidado. 2-5,7-11,13-43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

22- Avaliar capacidade de enfrentamento 

O enfrentamento de uma situação estressante varia para cada pessoa e depende da estrutura 

psíquica de cada um, de como enfrenta as frustrações e situações da vida. Acompanhar o 

paciente e ter uma escuta ativa pode ajudar na identificação de suas necessidades e 

possibilidades de enfrentamento.46 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

23- Avaliar depressão. 
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Uma ferida maligna afeta todas as dimensões da existência do paciente: física, psicológica, 

social, sexual, espiritual e econômica, gerando sofrimento extremo. O desfiguramento 

progressivo do corpo com alteração da imagem corporal e da percepção de si mesmo leva 

a um esforço para se ajustar à sua nova apresentação corporal, perda da independência, da 

individualidade, da dignidade e resultam em impacto no bem-estar mental, emocional, 

econômico, no respeito próprio e na autoestima. Sentimentos de frustração, medo, 

impotência, constrangimento e culpa permeiam todo o processo do cuidado. 2-5,7-11,13-43. 

Uma avaliação constante da capacidade de enfrentamento e de alterações no estado 

emocional pode ajudar a identificar um quadro depressivo e prover um suporte abrangente, 

holístico e empático. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

24- Avaliar expectativas. 

Conhecer as expectativas do paciente é importante para a elaboração de um plano de 

cuidados com um enfoque individualizado, focado no seu bem-estar 27,32 e na sua 

capacitação para, dentro do possível, alcançar um grau de independência em suas 

atividades diárias. 35,41 Rever metas realísticas do cuidado com discussão aberta sobre os 

vários aspectos implicados e uma reavaliação da efetividade do plano de tratamento são 

essenciais para manutenção da qualidade de vida. 35  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

25- Aconselhar sobre medo. 

Informações claras e precisas sobre o cuidado e orientações sobre condutas a serem 

tomadas de acordo com situações específicas podem dar mais segurança ao paciente e 

aliviar medos.22 Abordar questões existenciais associadas à aproximação da morte e 

aspectos relacionados à espiritualidade, além de considerar encaminhamento religioso de 

acordo com a crença do paciente devem ser considerados. 13 

Critérios de Avaliação: 
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

26- Avaliar sofrimento.  

A visibilidade do câncer em estágio avançado, representada pela presença de uma ferida, 

pode trazer extremo sofrimento e contribuir para uma mudança nas relações interpessoais 

e afetivas, para os pacientes e seus cuidadores. 33 A presença cuidadosa junto a este 

paciente pode ajudar a estimar a intensidade desse sentimento e proporcionar ou 

providenciar suporte emocional.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

27- Avaliar estigma.  

A falta de informação dos familiares ou pessoas próximas sobre como lidar com a situação 

que o paciente está vivendo pode gerar preconceitos e atitudes que reforçam o impacto 

emocional experimentado. 46 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

28- Ensinar técnicas de adaptação. 

A presença de uma ferida e sua localização podem acarretar alterações funcionais 

significativas, o que torna importante a adaptação do paciente para que possa alcançar um 

grau de independência em suas atividades diárias. 35, 41,46  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

29- Identificar status psicossocial. 
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Vivenciar uma situação de ser portador de um câncer e uma ferida tumoral gera 

sentimentos de medo e insegurança, além de expectativas com relação ao futuro. 

Compreender o impacto experimentado pelo paciente e seus diversos efeitos físicos, 

psicológicos e sociais pode ajudar na elaboração de um plano de cuidados individualizado 

e focado no seu bem-estar e qualidade de vida. 46    

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

30- Manter dignidade e privacidade. 

Implementar ações que melhorem a autoestima do paciente, com uso adequado de insumos 

e curativos que previnam vazamentos e odor, pode aumentar a liberdade e a sensação de 

bem-estar do paciente, além de diminuir a lembrança constante da ferida e morte 

iminente.23 O uso de técnica criativa e atenta, com curativos esteticamente aceitáveis e 

que mantenha a simetria do corpo, 11, 43 evita constrangimentos e pode contribuir para 

restaurar a dignidade e privacidade do paciente.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

31- Promover autoestima. 

O uso de curativos adequados e seguros, que contenham o exsudato e o odor, aumentam 

a autoestima, confiança e conforto do paciente, 10, 43 assim como o uso de curativos menos 

volumosos, com técnica criativa e atenta para manter a simetria do corpo 11, 43 e possibilitar 

o uso de roupas adequadas ao estilo do paciente. 43 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

32- Promover bem-estar social. 
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O uso de curativos seguros e apropriados, que contenham o exsudato e odor, com redução 

no número de trocas e que sejam socialmente aceitáveis, mantendo a simetria do corpo, 

pode aumentar a autoestima, confiança e conforto do paciente e evitar seu afastamento e 

isolamento social. 10, 25,43 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

33- Promover esperança. 

A esperança é fundamental na experiência humana, com uma relação estreita com o bem-

estar espiritual e psicossocial, mas pode se tornar um problema se for baseada em metas 

não realísticas sobre o futuro. A experiência da esperança é pessoal, definida e 

determinada pela própria pessoa, no entanto, o (a) enfermeiro (a) pode desempenhar um 

papel importante para instilar, manter e restaurar a esperança naqueles que cuida. Entre as 

ações que pode implementar destacam-se: o manejo adequado dos sintomas angustiantes, 

com diminuição do sofrimento físico; o uso de estratégias cognitivas (minimizar 

pensamentos negativos com foco no positivo); facilitar participação em rituais ou práticas 

religiosas (de acordo com a crença do paciente); incentivar atividades que possam ser 

prazerosas (leitura, filmes, música, conversas); incorporar a família e outras pessoas 

importantes na unidade de cuidado e prover informações precisas de acordo com a 

condição do paciente e seu tratamento, de uma forma habilidosa e sensível. 47 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

34- Reforçar identidade pessoal. 

O diagnóstico de câncer gera um impacto psicológico importante, confrontando o paciente 

com mudanças significativas na sua vida. Quando associado à presença de uma ferida, 

com consequente perda de atributos físicos e funcionais, pode ter um papel fundamental 

na sua identidade. 46 

Critérios de Avaliação: 
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

35- Estimular socialização. 

O constrangimento causado pelo odor (sensação de enojamento), vazamento de exsudato 

e sangramento, leva ao isolamento social. Os sintomas angustiantes presentes na ferida 

tumoral e as limitações impostas pelo cuidado contínuo na tentativa de controlá-los 

causam um impacto importante nas atividades diárias do paciente e são responsáveis pela 

restrição e afastamento social vivenciados por estes. Uma das metas dos cuidados 

paliativos é a prevenção do isolamento social, através do controle efetivo dos sintomas 

angustiantes. 2, 3, 5, 6,9-11, 14, 16, 17,19-23,25-27, 29, 30,32-36, 39, 40, 42,43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico: “FERIDA COM SECREÇÃO” 

Definição CIPE®: Secreção: Substância corporal 

Justificativa: A vasodilatação e permeabilidade capilar aumentada nas feridas tumorais 

permitem a passagem de fluidos e elementos celulares através das paredes dos vasos, 

resultando em produção de moderado a grande quantidade de exsudato.  Outros fatores 

inter-relacionados, como ação de enzimas bacterianas e processos inflamatórios 

associados com a infecção, levam a exsudação de fluidos corporais (serosos ou 

purulentos). 1-11, 13-29, 31-33, 35-38, 40-43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “FERIDA COM SECREÇÃO” 

1- Aplicar curativo de ferida. 
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O manejo do exsudato depende do uso de curativos com bom ajuste, adaptáveis às 

condições anatômicas do local da lesão, com alta habilidade de absorver, reter e evaporar 

fluidos. 14 23,26 Manter equilíbrio entre absorção e manutenção do ambiente úmido com 

uso de coberturas absorventes, como alginato, hidrofibras, espumas e camadas não 

aderentes 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 25, 27, 35, 38, 40, 41 com curativo secundário absorvente. 6,34,41 .  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2- Aplicar bolsa de drenagem de ferida.  

No caso de uma lesão com pequena abertura e drenagem abundante, recomenda-se conter 

exsudato com dispositivo de drenagem de estomas, tipo bolsa coletora, 12, 13, 19, 25, 34, 40 e 

encaminhar para avaliação de estomaterapeuta. 40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

3- Manter integridade da pele proximal ao local da ferida. 

A proteção da pele perilesional com película protetora, livre de álcool, selantes, placas, 

cremes, pomadas, folhas finas de hidrocoloide, filmes líquidos semipermeáveis, mantem 

a integridade da pele e ajuda a evitar maceração, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 25, 27, 35, 36, 40,43 assim como 

proteger a pele com óxido de zinco antes do uso de antissépticos.11  O uso de coberturas 

absorventes, com aderência suave à área perilesional e que previnam extravasamento de 

exsudato 40 e trocas frequentes dos curativos evitam a maceração. 13, 25, 36, 37, 38 Em caso de 

pele vulnerável, deve-se evitar o uso de produtos adesivos e procurar conter curativos com 

peças de vestuário, para proteção da integridade da pele. 9,13 Caso esteja danificada, é 

indicado também o uso de óxido de zinco. 11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Fazer debridamento. 
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O debridamento refere-se à remoção de tecidos necrosados aderidos ao leito da ferida com 

uso de técnicas mecânicas e/ou químicas. 46 A escolha da técnica a ser utilizada deve ser 

feita pelo enfermeiro de acordo com sua indicação e as características da lesão. A remoção 

de tecido necrótico através de debridamento autolítico pode ajudar no manejo do exsudato. 

14 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

5- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 

O uso tópico de antibióticos é tema controverso no tratamento de feridas pela possibilidade 

de desenvolvimento de resistência bacteriana e não obtenção do resultado terapêutico 

esperado. Os benefícios conseguidos com o controle dos sintomas, o tempo de uso e a 

qualidade de vida do paciente justificam seu uso em cuidados paliativos. 11 O manejo da 

sobrecarga bacteriana, conseguido com uso tópico de antibióticos, pode ajudar na redução 

do exsudato. 14,26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

6- Limpar a ferida com solução apropriada. 

Tratar a infecção com o uso tópico de desinfetantes ou soluções antissépticas, 

consideradas citotóxicas para o tecido de granulação, tem indicação no caso de feridas 

tumorais, em que a cicatrização não é a meta, 11 ajudando a reduzir a carga microbiana e 

o exsudato. 26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

7- Gerenciar controle de secreção no local da ferida.  
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Para o controle do exsudato na lesão é indicado o uso de coberturas absorventes, que 

mantenham equilíbrio entre absorção e manutenção do ambiente úmido 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 25, 

27, 35, 38, 40, 41 com curativo secundário absorvente. 6,34,41 No caso de pouco exsudato, usar 

camada de contato primária não aderente (hidrogel, hidrocoloide) com curativos 

absorventes permeáveis ao vapor como secundário. 9, 14,19 Exsudato moderado a alto: 

coxins superabsorventes, curativos de alginato, hidrofibra, folhas de hidrogel, espumas de 

hidropolímeros e curativos de espuma.9,12 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

8- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

O manejo da sobrecarga bacteriana pode ser conseguido com uso de drogas 

antimicrobianas 37 e pode ajudar na redução do exsudato. 14,26  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

9- Aplicar terapia para inflamação na ferida.  

Feridas fungosas sempre produzem de moderado a grande quantidade de exsudato como 

resultado de fatores inter-relacionados, entre eles os processos inflamatórios associados 

com a infecção. 41 O uso tópico de agentes com propriedades anti-inflamatórias, tais como 

mel, 42 esteroides e chá verde (sachês), como curativo secundário é descrito como eficaz 

na redução da inflamação e consequentemente do exsudato. 9  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

10- Coletar amostra de secreção na ferida. 

Caso haja sinais clínicos de infecção, colher material para identificação de contaminação 

de superfície por meio de cultura 11, 17, 18, 26, 28,39 pode viabilizar o controle da contaminação, 

com antibiótico apropriado e consequente redução do exsudato. 41   
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Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

11- Instruir sobre cuidados com a ferida. 

Baixo nível de informação e ausência de ajuda profissional pode levar alguns pacientes a 

usarem estratégias que podem exacerbar sintomas e ilustram o impacto que um cuidado 

apropriado pode ter na sensação de bem-estar físico e emocional do paciente. 21,32 Mantê-

los informados sobre os procedimentos e envolvê-los no cuidado são ações importantes 

para o processo. 40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico: “SANGRAMENTO” 

Definição CIPE®: Processo Vascular Prejudicado: Perda sanguínea externa ou 

internamente, associada à destruição de vasos sanguíneos ou fatores de coagulação 

defeituosos.  

Justificativa: As feridas tumorais são formadas por células cancerosas, que a partir da 

estimulação local do fator de crescimento vascular endotelial induzem a angiogênese, o 

que pode resultar em excesso de vasos com paredes finas, tortuosos, que sangram 

facilmente. Deste modo, a formação da matriz de colágeno está comprometida, o que 

torna o tecido de granulação no interior de uma ferida maligna frequentemente friável. 

Esta natureza frágil dos vasos sanguíneos e a função plaquetária alterada no tumor fazem 

com que mesmo pequenos traumas provoquem sangramento. 1, 3, 4,6-8,10-21,23-29,31-37,39-41,43 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “SANGRAMENTO” 
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1- Prevenir sangramento no local da ferida.  

Medidas que previnam o sangramento devem ser implementadas no cuidado à ferida 

tumoral, tais como: uso de coberturas não aderentes, técnica adequada para limpeza do 

leito da ferida (irrigação suave com SF 0,9%), remoção cuidadosa dos curativos que 

reduzam trauma local, manutenção do leito da ferida úmido, avaliação criteriosa com 

relação à necessidade de debridamento, minimizar manipulação da ferida. 6, 8, 11-14, 18, 25-27, 

34-36, 40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2 - Aplicar curativo de ferida não aderente. 

O sangramento é um problema que pode acontecer especialmente durante as trocas de 

curativos. Desta forma, o uso de coberturas não aderentes, como as de silicone, hidrogel, 

gaze vaselinada, curativos de espuma ou gaze de parafina, minimiza o trauma ao facilitar 

a remoção das mesmas. 1, 6, 8, 12-14, 19, 25-27, 34, 38 A gaze impregnada com emulsão de 

petrolatum é também um eficiente umectante usado em nossa prática.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

3-- Comprimir com curativo de ferida. 

Curativos compressivos podem ser usados para ajudar a estancar sangramentos leves. 34,35 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Pressionar local da ferida.  

A pressão firme e suave, por 10–15 minutos, com uso de gaze, compressa ou toalha escura, 

pode ser a primeira intervenção para estancar o sangramento na ferida.  6, 11, 13, 25, 27, 34-36, 

40 
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Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

5- Aplicar agente hemostático no local da ferida. 

Entre os agentes hemostáticos para uso tópico citados destacam-se: os coagulantes 

(esponjas hemostáticas absorvíveis), hemostáticos naturais (alginato, colágeno, celulose 

oxidativa), agentes esclerosantes (nitrato de prata, ácido tricloroacético) e agentes 

adstringentes (solução alúmen, sucralfato). O uso de gaze saturada com vasoconstrictores 

como adrenalina 1:1000 (1mg/ml), oximetazolina e ácido tranexâmico também foram 

citados nos artigos. 1, 4, 6, 8, 11-14, 18, 19, 25- 27, 34-36, 38, 40,41 

A aplicação de uma pasta à base de cloreto de zinco (pasta de Mohs) foi citada em um 

estudo, sendo de fácil uso e tendo bom resultado na hemostasia. 34 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

6- Aplicar compressa fria na ferida. 

A ação vasoconstritora do frio é indicação do uso local de bolsa de gelo no caso de 

sangramento leve a moderado.35,36 Tal procedimento tem-se mostrado importante na 

prática por ser de fácil uso e acessível para a grande maioria dos pacientes em casa.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

7- Aplicar solução salina fria na ferida. 

A aplicação local de soro fisiológico 0,9% gelado tem ação vasoconstritora e é indicado 

para controle do sangramento.11 Tal procedimento tem-se mostrado importante na prática 

por ser de fácil uso e acessível para a grande maioria dos pacientes em casa.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

8- Implementar técnica de cuidado com ferida maligna. 

O uso de técnica adequada para cuidado da ferida é importante forma de prevenção e 

controle do sangramento. Entre as medidas indicadas destacam-se: limpeza da ferida 

suave, por irrigação, evitando esfregaço; 8, 13, 14, 25, 27 remoção cuidadosa de curativos; 

embeber gaze em solução salina antes de removê-la; evitar aderência, reduzindo trauma 

durante as trocas; 6, 8, 11, 13, 14, 18, 25, 26, 35, 36, 40 manutenção de interface úmida entre curativo 

e ferida; 8, 11, 14, 35,40 minimizar manipulação da ferida, diminuindo as  trocas com uso de 

curativos de longa permanência; 34,36 precaução no caso da necessidade de debridamento, 

se sangramento leve; 12 uso de curativos compressivos para sangramentos mínimos e de 

bolsa de ostomia para sangramentos vivos não controlados. 34 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

9- Instruir sobre o cuidado da ferida. 

Pacientes e cuidadores estão despreparados para a tarefa de cuidar desse tipo de ferida. 

32,33 O uso de técnica adequada para cuidado da ferida é importante forma de prevenção e 

controle do sangramento. Mantê-los informados sobre os procedimentos e envolvê-los no 

cuidado é importante para o processo. Isto pode incluir capacitá-los com habilidades 

necessárias para o cuidado. 40 A partir das orientações profissionais, espera-se que o 

paciente e seu cuidador sejam capazes de usar intervenções adequadas para o cuidado da 

ferida, que o paciente tenha conforto e bem-estar psicológico, além de um curativo prático 

e funcional. 11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

10- Instruir paciente como prevenir sangramento no local da ferida. 

O despreparo de pacientes e cuidadores para o cuidado da ferida tumoral pode levá-los ao 

uso de técnica inadequada no manejo da lesão, 32,33 o que pode induzir o sangramento. 
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Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

11- Instruir família como prevenir sangramento no local da ferida. 

Realizar os curativos em domicílio é considerado uma das principais dificuldades 

encontradas pelos cuidadores, o que implica na necessidade de capacitação desse familiar 

pelo enfermeiro. 50 Mantê-los informados sobre os procedimentos e envolvê-los no 

cuidado é importante para o processo. Isto pode incluir capacitá-los com habilidades 

necessárias para o cuidado. 40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

12- Instruir paciente sobre controle de sangramento no local da ferida. 

A presença de um sangramento na ferida tumoral pode gerar extrema ansiedade no 

paciente, que irá necessitar de apoio da equipe com orientações claras e precisas sobre 

manejo local e oportunidade para expressar seus medos e angústias. Baixo nível de 

informação e ausência de ajuda profissional podem levar alguns pacientes a usarem 

estratégias que podem exacerbar sintomas e ilustram o impacto que um cuidado 

apropriado pode ter na sensação de bem-estar físico e emocional do paciente. 21,32 Mantê-

los informados sobre os procedimentos e envolvê-los no cuidado é importante para o 

processo. 40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

13- Instruir família sobre controle de sangramento no local da ferida. 

Cuidar de um membro da família com uma ferida tumoral pode gerar estresse físico e 

emocional. Realizar os curativos em domicílio é considerado uma das principais 

dificuldades encontradas pelos cuidadores, o que implica na necessidade de capacitação 

desse familiar pelo enfermeiro. 50 A presença de um sangramento na ferida pode gerar 
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extrema ansiedade e sentimento de impotência no cuidador. Mantê-los informados sobre 

os procedimentos e envolvê-los no cuidado é importante para o processo. Isto pode incluir 

capacitá-los com habilidades necessárias para o cuidado.40 Oferecer informação sobre 

iminência do evento para familiares, com orientações sobre quais atitudes devem ser 

tomadas, pode prevenir sofrimento em caso de sangramento catastrófico. 2, 26, 34 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

14- Prover material instrucional sobre controle de sangramento no local da ferida. 

As informações fornecidas em momentos de ansiedade e estresse podem ser de difícil 

compreensão para os familiares e paciente. Desta forma, o fornecimento de material 

impresso com orientações sobre o manejo do sangramento, pode facilitar o cuidado.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

15- Planejar ação para hemorragia no local da ferida. 

Caso haja risco de hemorragia, planejar referenciamento para cirurgião vascular, 6 para 

unidade hospitalar (centros de oncologia) ou para serviço emergencial. 8 14 Se o paciente 

estiver dentro da instituição hospitalar, ter equipamento apropriado para controle da 

hemorragia ao alcance. 2 Na iminência de hemorragia maciça chamar ajuda, ficar com o 

paciente, fazer pressão local e monitorar pulso. 27 Orientar o uso local de toalhas escuras 

para conter e limpar, no caso de sangramento espontâneo, o que pode diminuir a ansiedade 

do paciente, família e equipe. 6, 25, 26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

16- Avaliar necessidade de hemoterapia.  
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Sangramentos intensos ou repetidos podem provocar quadros anêmicos. Avaliar o volume 

de sangramento é importante para determinar a necessidade de suporte transfusional. 8, 11, 

36 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

17- Encaminhar para médico.  

Na presença de sangramento de difícil controle, considerar junto à equipe médica o uso 

de terapia oral com agentes antifibrinolíticos (ácido aminocaproico e tranexâmico); 8, 11, 

14, 25-27, 34,41 sedação paliativa, no caso de sangramento intenso; 11,27 radioterapia anti-

hemorrágica; 11, 14, 25, 26, 34,40 uso de opioides para dor e benzodiazepínicos para controle da 

ansiedade;25,34 intervenção pela cirurgia;11, 25, 34, 35 intervenções radiológicas: embolização 

das artérias tumorais transcateter ou transcutânea. 34 Tais medidas devem ser consideradas 

se puderem melhorar a qualidade de vida do paciente. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

18- Encaminhar para Serviço de emergência.  

No caso de sangramento refratário, o paciente deve ser orientado a procurar o serviço de 

emergência mais próximo de sua residência, para avaliação e implementação de medidas 

de controle. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

 

 

Diagnóstico: “DOR POR FERIDA” 



  

 268 

Definição CIPE®: Dor cutânea: sensação de dor originada pela ferida e área circundante, 

dependendo da natureza da ferida, normalmente descrita como intensa, dilacerante ou 

imprecisa, dolorosa, incômoda, suave, a menos que a lesão tenha destruído as terminações 

nervosas e sensações dolorosas. 

Justificativa: O trauma, associado às trocas dos curativos, é responsável por queixas de 

dor. Remoções traumáticas por aderência do curativo ao leito da ferida, devido à quebra 

no equilíbrio da umidade, práticas inapropriadas, como irrigação com alta pressão e 

ainda outros procedimentos executados na ferida, incluindo o debridamento, são citados 

na literatura. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 18,25-28, 31, 35, 40,41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “DOR POR FERIDA” 

1- Administrar medicação para dor antes de cuidar da ferida.  

O uso de dose extra de analgesia antes dos curativos ou outros procedimentos com a ferida, 

de acordo com esquema do paciente, é preconizado para o controle da dor induzida. No 

caso de uso de opioides, dar preferência para os de ação rápida (usados em dose de 

resgate). Se for uso oral e SC, administrar 30 min. antes dos procedimentos, se for 

administração EV, 5 min antes e no caso de uso tópico, imediatamente antes. 8, 11, 25, 27, 28, 

35,40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2- Cuidar de ferida maligna.  

O uso de técnica apropriada durante a troca do curativo minimiza trauma e dor.40 Isto 

inclui a seleção apropriada de produtos e coberturas de acordo com as necessidades 

individuais.21,31 São indicados curativos não volumosos, absorventes, com camada externa 

impermeável à água, que mantenham o leito da ferida úmido, que sejam permeáveis para 

evaporação do excesso de fluido no exsudato, com aderência suave, que permitam maior 
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tempo de uso, que sejam de fácil uso para o paciente e cuidador e que minimizem a pressão 

e fricção no leito da ferida. 6,21 É também indicado o uso de curativos não aderentes como 

cobertura 1ária, 1, 8, 12, 19, 25, 34, 41
 curativo secundário absorvente 6 e curativos oclusivos que 

podem ajudar no alívio da dor na ferida. 13 O uso de antissépticos deve ser avaliado com 

critério, pois apesar de ser indicado para o controle do odor e infecção, pode ser causa de 

dor na ferida. 6 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 

( )5 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

3- Molhar curativo de gaze com solução salina antes de remover.  

A remoção do curativo durante as trocas deve ser cuidadosa para evitar traumas e dor, 

sendo indicada uma irrigação abundante com soro fisiológico 0,9%. 8, 11, 25,26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

4- Limpar a ferida com solução salina em seringa com agulha. 

A limpeza da ferida deve ser feita com suave irrigação, evitando-se esfregar o leito da 

ferida, 6, 11, 21, 26 bem como o uso de materiais abrasivos. 26 Preconiza-se o uso de soro 

fisiológico 0,9% em seringa de 20ml, com agulha 40x12 (pressão entre 4 e 15 psi) ou 

soluções apropriadas para limpeza de feridas. 11, 13  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 

()5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

5- Usar solução salina em temperatura confortável para o paciente. 

A temperatura da solução usada para a irrigação da ferida deve ser mantida de acordo com 

a preferência do paciente, soluções muito frias, apesar de indicadas para o controle de 
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sangramentos, podem ser causa de dor no leito da ferida, 6, 26 assim como ambientes com 

ar muito frio.  26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

6- Manter ferida úmida. 

Manter o leito da ferida úmido evita a aderência de curativos e minimiza traumas e dor 

durante as trocas. 39 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

7- Avaliar necessidade de medicação para dor no local da ferida.  

A presença de receptores opioides periféricos faz do uso tópico de opioides uma opção 

adicional no controle da dor (aplicação tópica de comprimidos de morfina macerados, 

associados à hidrogel amorfo ou metronidazol gel, caso haja odor).  Essa conduta deve ser 

discutida com o paciente e o médico.  1, 8, 14, 21, 25, 27, 35, 40,41 O mel tem propriedades anti-

inflamatórias e pode ser usado topicamente para o alívio da dor, 28 assim como curativos 

de espuma com anti-inflamatórios não esteroides. O uso tópico de anestésicos associados 

ou não à pomada de óxido de zinco, imediatamente após remoção do curativo, tem efeito 

analgésico no leito da ferida 6, 11, 25, 35, 41 como também se usado como barreira protetora 

na pele perilesional, tem indicação no alívio da dor causada por maceração e escoriação. 

40 Para dor em queimação é indicado o uso de gaze embebida em hidróxido de alumínio 

no leito da ferida.  11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

8- Aplicar almofada para compressa fria no local da ferida. 
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O uso local de bolsa de gelo antes ou após procedimentos com a ferida pode ser útil na 

redução da dor. 35,11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

9- Manter integridade da pele proximal ao local da ferida. 

A remoção dos adesivos deve ser cuidadosa para evitar lesões na pele perilesional, dando 

preferência ao uso de fixação com peças de vestuário e fitas não traumáticas, o que facilita 

a remoção.11 12,13 Proteger a pele com curativos de hidrocoloide, óxido de zinco, ou 

produtos que formem uma película protetora é também indicado para diminuir traumas na 

remoção dos adesivos.12,41 O uso de coberturas absorventes, com aderência suave à área 

perilesional e que previnam extravasamento de exsudato, é importante para preservar a 

integridade da pele.  40 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

10- Tratar condição da pele proximal ao local da ferida. 

A proteção da pele com aplicação de barreira protetora (produtos livres de álcool) 

cobrindo a área vulnerável a cada troca dos curativos e o uso de coberturas que previnam 

extravasamento de exsudato são medidas indicadas para o cuidado da pele perilesional. 6, 

8, 9, 14, 16, 18, 35, 40,41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

11- Controlar odor fétido na ferida. 
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A característica multidimensional da dor, descrita no conceito de “dor total” por Cicely 

Saunders, reforça a importância dos fatores psicológicos, sociais e espirituais na 

experiência da dor. O desequilíbrio destes fatores interfere no nível da dor, tornando 

relevante a relação entre presença de odor, responsável por aumento de ansiedade e 

constrangimento, e alívio da dor. 3 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 
 

12- Avaliar infecção no local da ferida.  

Na presença de dor ou sensibilidade inesperada deve-se considerar a presença de infecção.  

3, 41 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

13- Evitar manipular ferida sem necessidade.  

A seleção de coberturas adequadas para o controle dos sintomas reduz a necessidade de 

trocas repetidas, evitando manipulações desnecessárias, o que reduz o odor. 12, 26,27 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

14- Ensinar sobre cuidado da ferida.  

Baixo nível de informação e ausência de ajuda profissional pode levar alguns pacientes a 

usarem estratégias que podem exacerbar a dor e ilustram o impacto que um cuidado 

apropriado pode ter na sensação de bem-estar físico e emocional do paciente. 21,32 A partir 

das orientações, profissionais espera-se que o paciente e seu cuidador sejam capazes de 

usar intervenções adequadas para o cuidado da ferida, que o paciente tenha conforto e 

bem-estar psicológico, além de um curativo prático e funcional. 11 

Critérios de Avaliação: 
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

15- Avaliar dor ao trocar curativo de ferida.  

A avaliação da dor durante as trocas de curativos é importante para alterações nos regimes 

de troca 8 e ajuste do esquema analgésico. 35 Uma sedação suave pode ser considerada. 26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

16- Prover material instrucional sobre controle de dor no local da ferida. 

As informações fornecidas em momentos de ansiedade e estresse podem ser de difícil 

compreensão para os familiares e pacientes. Desta forma, o fornecimento de material 

impresso com orientações sobre o manejo do odor pode facilitar o cuidado ao propiciar 

consultas posteriores.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 

)5 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões: 

 

Diagnóstico: “DOR ONCOLÓGICA” 

Definição CIPE®: Dor: sensações simultâneas de dor aguda e crônica de diferentes níveis 

de intensidade associadas à disseminação invasiva das células cancerosas no corpo; 

consequência do tratamento do câncer incluindo quimioterapia ou condições relacionadas 

ao câncer, tais como dor da ferida. A dor oncológica é normalmente descrita como 

imprecisa, ferindo, dolorosa, assustadora ou como sensação insuportável de dor, com 

episódios de sensações intensas de dor, acompanhada por dificuldades em dormir, 

irritabilidade, depressão, sofrimento, isolamento, desesperança e desamparo. 

Justificativa: A dor relacionada à expansão do tumor e da ferida tumoral é uma dor 

complexa e multifatorial, resultado do processo de crescimento acelerado, pela pressão 
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da massa tumoral nas estruturas do corpo com compressão e/ou invasão de estruturas ou 

terminações nervosas e consequente danos nos nervos e exposição de terminações 

nervosas ou ainda por infecções recorrentes e pelo edema causado pela disfunção na 

drenagem capilar e linfática.  É descrita por vários autores, como dor intensa, 

excruciante, persistente, incidental, espontânea, crônica, em pontadas, alodinia, dor 

inflamatória, neuropática, mista e hiperalgesia. 2,6-8,10-12, 14, 15,17-24, 27, 29,31-41. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “DOR ONCOLÓGICA” 

1- Avaliar dor. 

A avaliação da dor deve incluir aspectos relacionados à localização, duração, irradiação, 

intensidade, fatores que agravam ou produzem alívio, o quanto interfere nas atividades 

diárias e na capacidade funcional. Levar em consideração a multidimensionalidade da dor, 

que inclui aspectos psicossociais e espirituais, além da degradação da imagem corporal e 

isolamento social. Estas informações são importantes para a caracterização da dor e 

otimização de analgesia. 11, 14, 51, 52  

Apesar de a dor ser uma experiência subjetiva e multidimensional, a capacidade de estimar 

sua intensidade é essencial para a avaliação da efetividade da analgesia empregada. É 

indicado o uso de instrumentos para avaliação da intensidade da dor. As escalas 

unidimensionais são consideradas de uso simples, fácil compreensão, reproduzíveis e de 

uso universal, onde o paciente indica a posição mais próxima da intensidade de sua dor, 

sendo um dos extremos identificado como ausência de dor e o outro como dor insuportável 

(escalas visuais). As escalas multidimensionais são usadas para medir e avaliar o efeito da 

dor na qualidade de vida do paciente. 11, 14, 51, 53 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2- Avaliar necessidade de medicação para dor. 
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A dor é uma complicação comum em 85% dos pacientes com câncer, sendo que 2/3 desses 

pacientes a avaliam como intensa a moderada, o que pode resultar em comprometimento 

funcional e baixa qualidade de vida. Mais de 85% das síndromes dolorosas podem ser 

controladas com aderência a princípios básicos e protocolos de manejo da dor, como os 

definidos pela OMS. 54 O conhecimento destes protocolos pelo enfermeiro é importante 

para orientar o paciente e família, identificar possíveis complicações e desmistificar 

preconceitos relacionados ao uso de opioides. 6, 10, 14, 17, 19, 26, 27, 34, 38, 40,41 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

3- Avaliar resposta a manejo de dor. 

É essencial o conhecimento dos princípios básicos e protocolos de manejo da dor 

existentes, de acordo com a caracterização da dor, para uma avaliação correta da resposta 

ao esquema empregado e possíveis reajustes da dose. 11,14 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Orientar paciente sobre manejo da dor. 

Fornecer orientações sobre o uso correto de analgésicos, de acordo com prescrição 

médica, e outras formas não farmacológicas de manejo da dor é importante para que se 

alcance um resultado satisfatório e para que assim reavaliações subsequentes e mudanças 

no esquema possam ser feitas com segurança. Tais orientações devem acontecer de 

maneira clara e objetiva, de uma forma que seja compreensível para o paciente. Enfatizar 

possíveis efeitos colaterais e como controlá-los pode ajudar na aderência ao tratamento.52 

O uso de estratégias educativas e comportamentais (lembretes, impressos com o horário 

das medicações) podem ajudar neste processo de orientação e adesão. 55 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

5- Orientar uso de analgesia controlada pelo paciente.  

Para que a analgesia empregada tenha um efeito satisfatório no alívio da dor é importante 

que o paciente seja esclarecido sobre a importância de seguir o tratamento de acordo com 

as orientações recebidas e que receba informações adequadas ao seu entendimento. 

Enfatizar possíveis efeitos colaterais e como controlá-los pode ajudar na aderência ao 

tratamento.52 A estratégia educativa é importante ferramenta para a adesão do paciente ao 

seu tratamento. Neste sentido, o uso de dispositivos pode ser útil para uma melhor 

compreensão do paciente das informações recebidas. 55 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

6- Orientar a família sobre manejo de dor. 

A família tem participação ativa no tratamento do paciente em domicílio, principalmente 

com a progressão da doença e queda de sua autonomia funcional, o que torna importante 

a orientação adequada sobre uso de analgésicos prescritos e seus possíveis efeitos 

indesejados. O uso de estratégias educativas e comportamentais (lembretes, impressos 

com o horário das medicações) pode ajudar neste processo de orientação e adesão. 55 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

7- Promover o uso de dispositivos para auxiliar a memória. 

O uso de estratégias comportamentais (lembretes, impressos ou formulários com o horário 

das medicações) pode ajudar no processo de memorização das orientações, evitar o 

esquecimento de doses e ajudar na adesão terapêutica. 55. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
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Sugestões:  

8- Avaliar adesão. 

O insucesso no alívio da dor pode significar não adesão ao tratamento proposto, o que 

pode acontecer pela não compreensão das informações recebidas. Usar linguagem 

apropriada para o paciente e familiar, assim como estratégias educativas e 

comportamentais são importantes etapas neste processo. Reforçar as informações acerca 

do tratamento proposto para alívio da dor a cada consulta pode ter um efeito positivo. 55 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

9- Incentivar participação da família e paciente no controle da dor. 

A família tem participação ativa no tratamento do paciente em domicílio, principalmente 

com a progressão da doença e maior comprometimento funcional, o que torna importante 

a parceria com os cuidadores e uma orientação adequada sobre uso de analgésicos 

prescritos e seus possíveis efeitos indesejados. O uso de dispositivos que auxiliem tanto o 

paciente quanto seus familiares em casa e uma linguagem que seja acessível são 

importantes etapas neste processo. É necessário que tanto o paciente quanto seus 

familiares compreendam todas as ações e a importância de sua realização para o alcance 

das metas propostas. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

10- Orientar técnica de relaxamento. 

As terapias complementares são um grupo de práticas que podem afetar positivamente o 

bem-estar físico, emocional e espiritual do paciente. Proveem um cuidado extra para o 

controle da dor, devendo ser escolhidas com base na avaliação da enfermeira e desejos do 

paciente. 52,56 O relaxamento é uma técnica simples que, quando aprendida pelo paciente, 

pode promover relaxamento e afetar positivamente o seu bem-estar físico, emocional e 

espiritual.  6, 25,56  

Critérios de Avaliação: 
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

11- Orientar terapia por música. 

A música aumenta o conforto do paciente, podendo quebrar a natureza cíclica da dor, 

alterar o humor, promover relaxamento e melhorar a comunicação. Pode ajudar no manejo 

dos sintomas importantes do câncer: dor, ansiedade, depressão, insônia. 6, 25,56 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

12- Orientar técnica de biofeedback.  

A técnica de biofeedback inclui uso de dispositivos que amplificam os processos 

fisiológicos que normalmente não podem ser percebidos. O paciente é guiado através do 

relaxamento e exercícios de imaginação, sendo instruído a alterar seu processo fisiológico 

usando como guia o biofeedback fornecido previamente. Técnica efetiva para promover 

relaxamento e alívio da dor. 6, 25,56 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

13- Orientar técnica de imaginação guiada.  

A imaginação guiada é a formação intencional de imagens mentais em resposta a 

sugestões verbais com propósito de alcançar um resultado terapêutico especifico. Existe 

forte evidencia de que é útil no manejo de sintomas do câncer, incluindo a redução da dor, 

o que pode ajudar na melhora de qualidade de vida do paciente. 6, 25,56 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

14- Encaminhar para fisioterapia  
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O uso de terapia com calor ou frio, exercícios físicos de acordo com estado funcional do 

paciente e Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (TENS), pelo profissional 

capacitado, são indicações para alívio da dor. 25,6 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

15- Promover apoio social.  

A característica multidimensional da dor, descrita no conceito de “dor total” por Cicely 

Saunders, reforça a importância dos fatores psicológicos, sociais e espirituais na 

experiência da dor. O desequilíbrio destes fatores interfere no nível da dor, o que torna 

relevante o apoio social para o alívio da mesma. 3,14 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

16- Promover apoio espiritual.  

A característica multidimensional da dor, descrita no conceito de “dor total” por Cicely 

Saunders, reforça a importância dos fatores psicológicos, sociais e espirituais na 

experiência da dor. O desequilíbrio destes fatores interfere no nível da dor experimentada, 

o que torna relevante o apoio espiritual para o alívio da mesma. 3,14 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

17- Informar médico sobre controle da dor.  

As informações fornecidas pelo enfermeiro a partir de sua avaliação são importantes para 

reavaliações da conduta empregada e alterações ou ajustes do esquema analgésico. Dores 

não esperadas ou casos que fogem ao controle da conduta preconizada devem ser 

comunicados.  11 35,41 

Critérios de Avaliação: 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.wgate.com.br%2Fconteudo%2Fmedicinaesaude%2Ffisioterapia%2Feletro%2Festimulacao_nervosa_tens.htm&ei=G3NlU5HMM_DhsATal4DADw&usg=AFQjCNGQ5N2ae8rCXughCW8BHx2rMV7gMg&bvm=bv.65788261,d.cWc
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Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

18- Prover material instrucional sobre controle de dor.  

As informações fornecidas em momentos de dor podem ser de difícil compreensão para o 

paciente e familiares. Desta forma, o fornecimento de formulários com orientações sobre 

o manejo da dor, incluindo terapias farmacológicas ou não, pode facilitar o processo.  

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico: “INFECÇÃO” 

Definição CIPE®: Processo patológico: Invasão do corpo por microrganismos 

patogênicos que se reproduzem e multiplicam, originando doenças por lesão celular local, 

secreção de toxina ou reação antígeno-anticorpo. 

Justificativa: Com o crescimento anormal e desorganizado da ferida tumoral, através da 

combinação de perda de vascularidade, crescimento proliferativo e ulceração, ocorrem a 

quebra do suprimento sanguíneo e perfusão linfática com hipóxia e surgimento de áreas 

de necrose, meio ideal para proliferação bacteriana (aeróbicas e anaeróbicas). 1, 2, 4,6-8,11-

16, 18,20-23,25-29, 31,33-37,40-43. 

 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “INFECÇÃO” 

1- Aplicar curativo de ferida. 

O manejo da infecção no leito da ferida deve focar o tratamento tanto sistêmico quanto 

tópico. Desta forma, as coberturas com propriedades antimicrobianas, 12, 16, 21,43 como a 



  

 281 

prata, 6, 13, 18, 26, 37 o iodo, 13, 18 a polihexanida (PHMB),13 a gaze impregnada de sódio 12 ou 

mel 6,18,25 têm indicação para o uso tópico em feridas que apresentam infecção, sendo 

importantes ferramentas para o controle da carga bacteriana. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

2- Implementar técnica asséptica ao cuidar de ferida maligna.  

O uso de precauções universais para o controle de infecção deve ser considerado no 

cuidado do paciente com feridas. 18 Deve-se observar o uso de técnica asséptica no 

ambiente hospitalar, incluindo lavagem das mãos, uso de luvas e gazes estéreis e uso de 

máscara e orientações ao paciente e cuidador para o uso de técnica limpa em domicílio, 

protegendo o curativo com saco plástico durante banho de aspersão para evitar dispersão 

de bactéria no ambiente. 11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

3- Coletar amostra de secreção na ferida. 

Caso haja sinais clínicos de infecção, colher material para identificação de contaminação 

de superfície por meio de cultura.18 Sinais clássicos de infecção podem estar ausentes em 

feridas crônicas, podendo ser a dor o único sinal de infecção nesses pacientes. 13,18 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Aplicar terapia tópica com solução apropriada. 

O uso de desinfetantes ou soluções antissépticas, consideradas citotóxicas para o tecido 

de granulação, como o fenoxietanol 2%,26 povidine iodado,11,41 clorexedina,11,41 e 
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hipoclorito de sódio 0,25% 11 tem indicação para uso tópico no caso de feridas tumorais, 

em que a cicatrização não é a meta. 11 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

5- Fazer debridamento. 

O debridamento pode ajudar a prevenir infecção ou colonização bacteriana na ferida 

tumoral. O debridamento conservador tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida 

do paciente e diminuir o risco de proliferação bacteriana e não de facilitar a cicatrização. 

A remoção do tecido desvitalizado pode ser feita através do debridamento autolítico, com 

o uso de curativos retentores de umidade e hidrogel, que mantêm o leito da ferida úmido 

e liquefazem crostas e escaras. A irrigação com solução salina ou água é recomendada 

para remoção de debris da superfície. Debridamentos mais agressivos devem ser avaliados 

com cautela pelo risco de sangramento e dor. 13, 40,41 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

6- Aplicar terapia tópica com antibiótico na ferida. 

O uso tópico de antibióticos é tema controverso no tratamento de feridas pela possibilidade 

de desenvolvimento de resistência bacteriana e não obtenção do resultado terapêutico 

esperado. No entanto, no caso de feridas tumorais, a diminuição da perfusão e 

disseminação da droga, devido ao tecido necrosado e pela vascularização débil no leito da 

ferida, tornam o uso tópico uma indicação. Os benefícios conseguidos com o controle dos 

sintomas, o tempo de uso e a qualidade de vida justificam seu uso para pacientes em 

cuidados paliativos.11
 A sobrecarga bacteriana superficial pode ser reduzida com uso 

tópico de agentes antimicrobianos, como metronidazol em forma de creme, gel, pomada 

ou comprimidos macerados 11, 12, 25, 26, 36,41 e sulfadiazina de prata. 41 
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Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

7- Aferir susceptibilidade para infecção na ferida. 

Toda ferida crônica contém bactéria, o importante é saber quando este equilíbrio 

bacteriano é mantido (contaminação ou colonização) ou ocorre uma infecção. 

Contaminação se refere à presença da bactéria na superfície da ferida; se ela se fixa ao 

tecido e prolifera, a colonização se estabelece. Com a resistência do hospedeiro 

comprometida, como nos pacientes em cuidados paliativos, ocorre o que se chama de 

colonização crítica, aumento da carga bacteriana ou infecção localizada.41 Sinais clássicos 

de infecção podem estar ausentes em feridas crônicas, podendo ser a dor o único sinal de 

infecção nesses pacientes. 13,18 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

8- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

Quando o paciente apresentar sinais clínicos de infecção local (celulite, odor, coloração 

esverdeada) ou sistêmica (taquicardia, hipertermia) e a antibioticoterapia tópica não tiver 

sido suficiente, considerar junto à equipe médica o uso de antibioticoterapia sistêmica. 11, 

13, 16, 18, 25, 26, 36,41 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

 

Diagnóstico: “NECROSE” 

Definição CIPE®: Ferida Traumática: Morte do tecido associada a inflamação local, 

processo infeccioso ou maligno ou lesão mecânica do tecido. Os níveis estão graduados 
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de acordo com a severidade associada à duração da falta de oxigenação do tecido, desde 

pele esbranquiçada e pálida, acompanhada de dor intensa devido a afecção dos nervos 

superficiais, até necrose azul e preta da pele, perda de sensibilidade e dor, devido a lesões 

nervosas com alto risco para infecções da ferida, perda de tecido danificado e partes do 

corpo. 

Justificativa: A infiltração e proliferação de células cancerosas, provenientes de lesões 

primárias ou metastáticas, nas estruturas da pele e rede sanguínea e linfática, com 

crescimento anormal e desorganizado, interferem na oxigenação tecidual, drenagem 

linfática e hemóstase tecidual, o que reduz a perfusão tissular devido a anormalidades na 

vascularização e leva a déficit de oxigênio, morte celular e necrose.  Da mesma forma, o 

rápido crescimento tumoral afeta o pH do fluido extracelular e interfere no mecanismo 

de coagulação, podendo causar oclusão de vasos sanguíneos e subsequente necrose; e a 

pressão presente no fluido intersticial devido ao sistema linfático comprometido, leva a 

colapso vascular com infarto, hipóxia e necrose. 1, 2, 4,6-8,11-13, 15, 16, 20, 22,25-30,35-41,43. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

Intervenções de Enfermagem para o diagnóstico “NECROSE” 

1- Avaliar necessidade de debridamento. 

O debridamento pode ajudar a prevenir infecção ou colonização bacteriana na ferida 

tumoral.37 O tecido necrótico nas feridas malignas é tipicamente úmido e amarelado 

(esfacelo ou necrose de liquefação). Ocasionalmente, na ausência de exsudato, pode haver 

a necrose de coagulação ou escara (crosta preta, cinza ou marrom). 35      

A indicação de debridamento deve ser feita com precaução, avaliando o risco de 

sangramento inerente às feridas tumorais. 1,11,26, 46 No caso de pequena expectativa de vida, 

opta-se por deixar o ambiente seco, mantendo o tecido necrosado. 26 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  
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2- Fazer debridamento. 

O debridamento refere-se à remoção de tecidos necrosados aderidos ao leito da ferida, 

com uso de técnicas mecânicas e/ou químicas.46 A escolha da técnica a ser utilizada deve 

ser feita pelo enfermeiro de acordo com sua indicação e as características da lesão. 

O debridamento autolítico é a quebra natural do tecido necrosado pelas enzimas e 

leucócitos presentes no fluido da ferida e pode ser alcançado com o uso de coberturas que 

mantenham o leito da ferida úmido, liquefazendo as crostas e escaras. 11, 12, 46,47 Para este 

fim, recomenda-se o uso de coberturas de hidrocoloides,40 hidrogel, 13, 36, 40, 41 esferas ou 

pastas de polissacarídeos, 13, 40
 alginato 40 ou mel. 28,40  

Para o debridamento enzimático são utilizadas substâncias com propriedades químicas e 

autolíticas — as substâncias enzimáticas. 12, 13, 36,40 A escolha do tipo de enzima a ser 

empregada deve ser baseada no tipo de tecido no leito da ferida.  Em pacientes com feridas 

tumorais, avaliar se houve sangramento em menos de sete dias antes da escolha desse 

método.  46 

O debridamento cirúrgico consiste na retirada do tecido necrosado com uso de material 

cortante (tesoura ou bisturi). 28,46 De acordo com a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, 

o enfermeiro tem competência para realização de desbridamento instrumental 

conservador, (usando pinça, tesoura ou bisturi), desde que tenha conhecimentos e 

habilidades para tal 48,49. No caso de feridas malignas, seu uso deve se restringir à retirada 

de tecidos já soltos, 35 devido ao risco de sangramento. 46   

O debridamento químico é realizado a partir da utilização de curativos ou substâncias com 

propriedades químicas e autolíticas, que mantenham o meio úmido adequado.49 Pode ser 

realizado através do uso de gazes umedecidas em hipoclorito de sódio 0,25% no leito da 

ferida, com troca dos curativos 3 a 4 x ao dia. 11 

O debridamento mecânico pode ser realizado com esfregaço suave de gaze embebida em 

soluções de limpeza, irrigação com solução salina através de seringa de 20ml com agulha 

calibre 19 ou jatos de solução salina. 11, 28, 35, 36, 40, 41 Este procedimento é útil para remoção 

de tecido necrótico que não esteja firmemente aderido. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
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Sugestões:  

3- Aplicar curativo de ferida. 

Os curativos de prata têm propriedade antimicrobiana e podem ser usados para reduzir ou 

controlar a carga bacteriana presente no tecido necrosado. De acordo com o tipo de 

debridamento selecionado, é importante o uso de coberturas mais absorventes, pois pode 

ocorrer aumento de exsudato. 37. 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  

4- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

O controle da carga bacteriana presente no tecido necrosado pode ser conseguido com  

uso de drogas antimicrobianas. 37 

Critérios de Avaliação: 

Adequação Pertinência Clareza Precisão Objetividade 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Sugestões:  
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APÊNDICE L - Subconjunto Terminológico CIPE® para Pacientes Oncológicos, em 

Cuidados Paliativos com Feridas Tumorais.  
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Diagnósticos e intervenções de enfermagem CIPE® agrupados de acordo com as 

necessidades humanas básicas (NHB) 

 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Subgrupo 

(NHB) 

Diagnóstico 

CIPE® 
Intervenções de Enfermagem 

Percepção dos 

Órgãos dos 

Sentidos 

1. Dor por ferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Administrar medicação para dor antes de cuidar da 

ferida.  

2- Cuidar de ferida maligna.   

3- Molhar curativo de gaze com solução salina antes 

de remover.   

4- Limpar a ferida com solução salina em seringa 

com agulha. 

5- Usar solução salina em temperatura confortável 

para o paciente. 

6- Manter ferida úmida. 

7- Avaliar necessidade de medicação para dor no 

local da ferida.  

8- Aplicar almofada para compressa fria no local da 

ferida. 

9- Manter integridade da pele proximal ao local da 

ferida. 

10- Tratar condição da pele proximal ao local da 

ferida. 

11- Controlar odor fétido na ferida. 

12- Avaliar infecção no local da ferida.  

13- Evitar manipular ferida sem necessidade.  

14- Ensinar sobre cuidado da ferida.  

15- Avaliar dor ao trocar curativo de ferida.  

16- Prover material instrucional sobre controle de dor 

no local da ferida. 

2. Dor oncológica 

 

 

 

 

 

 

1- Avaliar dor. 

2- Avaliar necessidade de medicação para dor. 

3- Avaliar resposta a manejo da dor. 

4- Orientar paciente sobre manejo da dor. 

5- Orientar uso de analgesia controlada pelo paciente.  

6- Orientar a família sobre manejo da dor. 

7- Promover o uso de dispositivos para auxiliar a 

memória. 

8- Avaliar adesão. 

9- Incentivar participação da família e paciente no 

controle da dor. 

10- Orientar técnica de relaxamento. 

11- Orientar terapia por música. 

12- Encaminhar para fisioterapia.  
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13- Informar médico sobre controle da dor.  

14- Prover material instrucional sobre controle da 

dor. 

3. Náusea 

 

    --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

4. Odor fétido 1- Aplicar curativo de ferida. 

2- Fazer debridamento. 

3- Avaliar necessidade de debridamento por cirurgia. 

4- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze 

com solução salina. 

5- Esfregar suavemente a ferida com curativo de gaze 

com solução para limpar.    

6- Irrigar a ferida com solução salina em seringa com 

agulha. 

7- Autorizar banhar a ferida no chuveiro.  

8- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 

9- Aplicar curativo oclusivo de ferida. 

10- Orientar trocar curativo de ferida a cada dia. 

11- Instruir sobre cuidados com a ferida. 

12- Gerenciar controle do odor fétido no local da 

ferida.   

13- Implementar aromaterapia no local da ferida. 

14- Estimular habilidade para fazer higiene. 

15- Orientar paciente e família sobre como descartar 

curativos após troca. 

16- Instruir sobre controle do odor no edifício 

residencial. 

17- Ventilar edifício residencial ao trocar o curativo. 

18- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

19- Evitar demonstrar desconforto ao odor fétido. 

20- Prover material instrucional sobre controle do 

odor fétido no local da ferida. 

5. Prurido     --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

Oxigenação 1. Risco de obstrução 

de via aérea superior 

 ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

Regulação 

Vascular 

1. Sangramento 

 

 

1- Prevenir sangramento no local da ferida.  

2- Aplicar curativo de ferida não aderente. 

3- Comprimir com curativo de ferida. 

4- Pressionar local da ferida.  

5- Aplicar agente hemostático no local da ferida. 
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2. Risco de 

sangramento 

 

 

 

 

 

3. Hemorragia  

 

 

4. Risco de 

hemorragia  

 

 

6- Aplicar compressa fria na ferida. 

7- Aplicar solução salina fria na ferida. 

8- Implementar técnica de cuidado com ferida 

maligna. 

9- Instruir sobre o cuidado da ferida. 

10- Instruir paciente sobre como prevenir sangramento 

no local da ferida. 

11- Instruir família sobre como prevenir sangramento 

no local da ferida. 

12- Instruir paciente sobre controle de sangramento 

no local da ferida. 

13- Instruir família sobre controle de sangramento no 

local da ferida. 

14- Prover material instrucional sobre controle de 

sangramento no local da ferida. 

15- Planejar ação para hemorragia no local da ferida. 

16- Avaliar necessidade de hemoterapia.  

17- Encaminhar para médico.  

18- Encaminhar para serviço de emergência. 

Hidratação 1. Edema periférico -----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Alimentação 1. Apetite 

prejudicado 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Integridade 

Física 

1. Ferida Maligna 

2. Maceração na pele 

que circunda a ferida 

3. Risco de 

maceração na pele 

que circunda a ferida 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

Atividade 

Física 

1. Fadiga 

2. Mobilidade 

Prejudicada 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Cuidado 

Corporal 

1. Capacidade para 

Executar a Higiene 

Prejudicada 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

1. Infecção 1- Aplicar curativo de ferida. 

2- Implementar técnica asséptica ao cuidar de ferida 

maligna.  
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Segurança 

Física/Meio 

ambiente 

 

 

 

3- Aplicar terapia tópica com solução apropriada. 

4- Fazer debridamento. 

5- Aplicar terapia tópica com antibiótico na ferida. 

6- Avaliar susceptibilidade para infecção na ferida. 

7- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

2. Risco de infecção -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 3. Risco de Choque 

Séptico  

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

4. Ferida com 

Secreção 

 

 

 

1- Aplicar curativo de ferida. 

2- Aplicar bolsa de drenagem de ferida.  

3- Manter integridade da pele proximal ao local da 

ferida. 

4- Aplicar terapia tópica com antibiótico. 

5- Limpar a ferida com solução apropriada. 

6- Gerenciar controle de secreção no local da ferida.  

7- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

8- Instruir sobre cuidados com a ferida. 

5. Infestação de 

ferida maligna por 

larvas de mosca 

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

Sexualidade 1. Comportamento 

Sexual Prejudicado 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

Regulação: 

crescimento 

celular 

1. Cicatrização 

 de Ferida 

Prejudicada 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

2. Necrose 1- Avaliar necessidade de debridamento. 

2- Fazer debridamento. 

3- Aplicar curativo de ferida. 

4- Avaliar necessidade de administrar antibiótico. 

Sono e 

Repouso 

1. Sono Prejudicado -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

Terapêutica 1. Papel de Prestador 

de Cuidado 

Complexo 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 
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Subgrupo 

(NHB) 

Diagnóstico 

CIPE® 
Intervenções de Enfermagem 

Gregária e 

lazer 

1. Isolamento social 

2. Socialização 

Prejudicada 

1- Proteger autonomia do paciente.  

2- Envolver o paciente no processo de tomada de 

decisão.  

3- Desenvolver habilidade para comunicar-se com 

paciente.  

4- Desenvolver habilidade para comunicar-se com 

membros da família.  

5- Explicar sobre ferida.  

6- Encaminhar para serviço social.  

7- Encaminhar para terapia de grupo de apoio. 

8- Orientar técnica de relaxamento.  

9- Orientar terapia por música.  

10- Avaliar suporte social.  

11- Promover apoio social.  

12- Cuidar de ferida.  

13- Ensinar sobre o cuidado da ferida.  

14- Avaliar resposta psicossocial a instrução sobre 

ferida.  

15- Oferecer apoio emocional.  

16- Avaliar esgotamento.  

17- Paliar.  

18- Aconselhar sobre esperança. 

19- Avaliar medo. 

20- Avaliar autoimagem. 

21- Avaliar bem-estar psicológico. 

22- Avaliar capacidade de enfrentamento 

23- Avaliar depressão. 

24- Avaliar expectativas. 

25- Aconselhar sobre medo. 

26- Avaliar sofrimento.  

27- Avaliar estigma.  

28- Ensinar técnicas de adaptação. 

29- Identificar status psicossocial. 

30- Manter dignidade e privacidade. 

31- Promover autoestima. 

32- Promover bem-estar social. 

33- Promover esperança. 

34- Reforçar identidade pessoal. 

35- Estimular socialização. 

Segurança 

emocional 

1. Ansiedade 

2. Confiança baixa 

3. Medo 

Autoestima, 

autoconfiança 

e 

autorrespeito. 

1. Autoestima baixa 

2. Autoimagem 

negativa 

3. Processo de 

Enfrentamento 

Prejudicado 

4. Depressão 

5. Desesperança 

6. Imagem Corporal 

Perturbada 

7. Sofrimento 

Liberdade e 

participação 

1. Desamparo 

Autorrealizaç

ão 

1. Impotência 

Educação 

para saúde / 

aprendizagem 

1. Déficit de 

Conhecimento em 

Saúde 
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ANEXO A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO CIPE® PARA PACIENTES EM 

CUIDADOS PALIATIVOS COM FERIDAS TUMORAIS: ESTUDO DESCRITIVO 

 

Pesquisador Responsável: Maria Cristina Freitas de Castro 

Orientadora: Prof.ª Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: 21 998145083 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. ______________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Subconjunto 

terminológico CIPE® para pacientes em cuidados paliativos com feridas tumorais: estudo 

descritivo”, de responsabilidade dos pesquisadores Maria Cristina Freitas de Castro e Prof.ª 

Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly. Os objetivos da pesquisa são: propor, com base nos 

termos da CIPE® versão 3.0, um catálogo de afirmativas de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem para pacientes em cuidados paliativos com feridas tumorais, 

com base no referencial conceitual de Wanda de Aguiar Horta, e validar o catálogo junto a 

peritos na área de oncologia e cuidados paliativos.  

Este estudo poderá contribuir para o ensino, a pesquisa e, principalmente, para a 

assistência de enfermagem, pois vislumbra-se com ele, a possibilidade de buscar ferramentas 

que possam instrumentalizar enfermeiros a fim de que trabalhem junto a pacientes em 

cuidados paliativos com feridas tumorais de forma sistemática, integrada e continuada, 

facilitando a geração de informação sobre a prática clínica e o conhecimento da enfermagem. 

Na coleta de dados, será empregado um questionário estruturado com o interesse de conhecer 
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a opinião dos enfermeiros sobre as declarações de diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem, que compõem o subconjunto terminológico CIPE®. A identidade dos 

participantes será preservada. No ato do preenchimento de qualquer impresso, um codinome 

lhe será atribuído. 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 mesma 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 todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou 

responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                            Niterói, _____ de ____________ de________ 

  

 ______________________________________________________________  

 Nome e assinatura do participante (responsável por obter o consentimento) 

 

______________________                                                     ______________________ 

           Testemunha                                                                                 Testemunha 
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ANEXO B 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO CIPE EM ONCO-

HEMATOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS 

Pesquisador:  Patricia dos Santos Claro Fuly 

Área Temática: Versão: 1 

CAAE: 20990513.5.0000.5243 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 422.494 

Data da Relatoria: 06/09/2013 

Apresentação do Projeto: 

 

Trata-se de um estudo descritivo e metodológico que tem por objetivo a construção de um 

subconjunto terminológico (protocolo com linguagem padronizada), utilizando a 

Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) versão 2.0 em onco-

hematologia e cuidados paliativos, com base no referencial conceitual de Wanda de Aguiar 

Horta, e validar o catálogo junto a expertises na área de onco-hematologia. Para isso será 

desenvolvido em quatro etapas metodológicas: 1) Levantamento de evidências clínicas na 

literatura, relacionadas as doenças onco-hematológicas e cuidados paliativos, para alicerçar 

a busca de declarações diagnósticas na CIPE® versão 2.0.; 2) Elaboração de declarações 

de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem com base nos termos constantes 

no Modelo dos Sete Eixos, da CIPE® versão 2.0.; 3) Construção do Catálogo CIPE® para 

doenças onco-hematológicas e cuidados paliativos; 4) Validação das declarações de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, por especialistas. A amostra será 

composta por 10 Enfermeiros e 4 Docentes. 

A hipótese do estudo é: O subconjunto terminológico CIPE para onco-hematologia e 
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cuidados paliativos atento às especificidades dos pacientes do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, de acordo com a visão de especialistas. 

 

Este estudo vislumbra a possibilidade de instrumentalizar enfermeiros para o trabalho 

sistemático, integrado e continuado. 

Trata-se de um projeto “guarda-chuva” de pesquisa, a ser desenvolvido entre 2013 e 2015, 

com a participação de alunos de graduação e mestrado. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Propor, com base nos termos da CIPE® versão 2.0, um subconjunto terminológico de 

afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para doenças onco-

hematológicas e cuidados paliativos, com base no referencial conceitual de Wanda de 

Aguiar Horta. 

Objetivo Secundário: 

Validar o catálogo junto a expertises na área de onco-hematologia. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Não há riscos, uma vez que a pesquisa não envolve diretamente os pacientes. O 

estudo do ponto de vista metodológico, não acarretará prejuízos de ordem psicossocial ou 

biológica aos sujeitos participantes do estudo e seus responsáveis. De acordo com as 

proposições do estudo e do ponto de vista metodológico, não há aspectos que possam 

diretamente acarretar prejuízos de ordem biológica ou psicossocial aos sujeitos da pesquisa 

e seus responsáveis. 

Benefícios: O estudo pode contribuir para a efetividade da assistência de enfermagem aos 

pacientes com doenças onco-hematológicas e/ou em cuidados paliativos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo descritivo e metodológico, que tem por objetivo a construção de um 

subconjunto terminológico em onco-hematologia e cuidados paliativos. O estudo é 
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pertinente. A metodologia proposta para coleta e análise dos dados está adequada. A 

linguagem do TCLE está adequada. Nesta pesquisa, a vulnerabilidade dos sujeitos é baixa e 

os benefícios superam os riscos. O projeto terá financiamento do próprio pesquisador. 

 

Considerações sobre os Termos de Apresentação Obrigatória: 

Todos os termos de apresentação obrigatória foram entregues. 

Recomendações: 

A instituição onde serão coletados os dados deve autorizar a execução da pesquisa, através 

de declaração a ser anexada ao protocolo. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Aprovado 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

                      NITEROI, 11 de outubro de 2013. 

 

 

                 ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 

 

 


