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Introdução: Introdução: As feridas oncológicas ocorrem a partir da infiltração de células
malignas no tecido epitelial afetando a sua integridade. Os principais sintomas das feridas
malignas são: odor, exsudação, dor, sangramento e prurido. O controle desses sintomas
assume importância relevante na caracterização do conforto do paciente. Faz-se necessário
que a equipe de saúde, em especial, a enfermagem, esteja ciente dos cuidados específicos a
serem prestados aos portadores de feridas oncológicas (Azevedo, 2014). Objetivo: Descrever
a experiência vivenciada na sala de curativos e enfermarias da Fundação Centro de Controle
de Oncologia – FCECON, durante o estágio profissional em Enfermagem. Métodos: Trata-se
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido por acadêmicas de
Enfermagem do oitavo período do Centro Universitário do Norte – UNINORTE, a partir da
observação e realização de curativos em pacientes portadores de feridas oncológicas no
período de agosto a setembro de 2017. Resultados: Foi possível pôr em prática a realização
de  curativos  oncológicos,  onde  encontramos  diversos  tipos  de  feridas  oncológicas  e
cirúrgicas. É gratificante observar que por intermédio do estágio conseguimos colocar em
prática  o  que  aprendemos  em nossa  formação  acadêmica,  reafirmando  nossa  escolha
profissional.  As  atividades  desenvolvidas  possibilitaram  a  superação  do  medo  do
desconhecido, ganho de autonomia e desenvolvimento de habilidades e destreza manual
durante a realização dos curativos. Essas práticas permitiram desenvolver raciocínio clínico,
avaliando e investigando os aspectos físicos e sistêmicos, que promovem a evolução ou
involução das feridas nestes pacientes. Torna-se fundamental a assistência sistematizada,
que contempla um diagnóstico precoce, planejamento do tratamento, implementação do
plano de cuidado, evolução e reavaliação das condutas de tratamento, além de trabalho
educativo e permanente em equipe envolvendo pacientes e familiares. Esse cuidado tem
como consequência a minimização de sentimentos como ansiedade, medo, angústia e baixa
autoestima. Estes sentimentos, muitas vezes, são causados pela presença do exsudato, odor,
edema, dor, e outros na área da lesão. Considerações finais: Salienta-se a importância do
cuidado com feridas oncológicas, revelando a especificidade de cada cuidado com curativos
e a importância que esta possibilidade de trabalho pode acrescentar em nossa formação
profissional como futuras enfermeiras.
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