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INTRODUÇÃO: Lesões vegetantes malignas resultam da proliferação neoplásica com infiltração cutânea e usualmente
se apresentam com aspecto de lesão vegetante, com odor fétido, grande quantidade de secreção e dor.
OBJETIVO: O objetivo foi evidenciar a
importância clínica e financeira da escolha
adequada das coberturas para tratamento de
feridas em pacientes oncológicos.

MÉTODO: Avaliado paciente com história pregressa de tumor de cólon,
apresentando lesão vegetante neoplásica em rebordo costal, sendo
analisado a aplicação da tecnologia de cobertura em âmbito hospitalar
e na Atenção Domiciliar.

RESULTADO E DISCUSSÃO:
Ferida inicial em 31/05/18 com presença de tumefação em região
costal direita, com 10 x 8,5 cm de diâmetro e 5 cm de altura,
exsudato serohemático intenso e odor fétido, após 47 dias de
tratamento apresentou diminuição da extensão da ferida para
cerca de 3 cm de diâmetro, com involução do tumor, exsudato
hemático em pouca quantidade e controle do odor.
Figura: A esquerda lesão em início de tratamento e a
direita após 47 dias

Gráfico 1 - Utilização de insumos hospitalares
comparado ao utilizado pela Home Doctor

31/05/18: Ferida extensa com
saída de grande quantidade de
exsudato e odor fétido.

17/07/18: Ferida com
diminuição importante do
diâmetro, exsudato e odor.

Gráfico 2 - Comparação do custo hospitalar com o custo
da Home Doctor

CONCLUSÃO: O tratamento de feridas neoplásicas é um pilar fundamental dentro da abordagem do paciente
oncológico, seja na fase de tratamento curativo da doença ou em fase de paliação, pois é capaz de melhorar a
qualidade de vida. A escolha correta do material de cobertura de feridas utilizado para o tratamento é importante
e capaz de acelerar a resolução do quadro de forma custo-efetiva.
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