REGISTROS DE ENFERMAGEM SOBRE CUIDADOS COM FERIDAS NEOPLÁSICAS: ANÁLISE RETROSPECTIVA
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Introdução: Como consequência do tumor primário ou de tumores metastáticos, estima-se
que de 5% a 10% dos pacientes oncológicos desenvolvem feridas neoplásicas. Os pacientes portadores de tais feridas acabam apresentando algumas repercussões psicossociais. Pois
conforme sua multiplicação, estas iniciam o processo de desfiguração do corpo, tornando-se
friáveis, além de apresentarem grande quantidade de secreção, odor forte e serem dolorosas.
Considerando a importância do profissional de enfermagem no tratamento de feridas é esperado que os registros de enfermagem transmitam informações que possam facilitar o planejamento, a tomada de decisão clínica, gerencial e a continuidade da assistência. Dessa forma,
a avaliação das anotações de enfermagem reflete em maior visibilidade do trabalho, além de
permitir a avaliação de condutas adotadas. Objetivo: Identificar as características das anotações de enfermagem com relação ao cuidado de pessoas com feridas neoplásicas. Material e
métodos: Pesquisa de corte transversal, descritiva e retrospectiva, para identificar, a partir dos
dados contidos nos prontuários, as anotações de enfermagem de pacientes atendidos em uma
unidade de Cuidados Paliativos. Fizeram parte da amostra 20 pacientes portadores de ferida
neoplásica, que resultou em 228 registros. Resultados: Anotações referentes ao aspecto, ao
tipo de ferida segundo classificação e à dimensão estavam contidas em 34 (14,9%), 81 (36%)
e 1 (0,04%) anotações, respectivamente. Informações referentes às bordas das feridas e à pele
perilesional estavam contidas em 6 (2,6%) e 41 (18%) registros, concomitantemente. Já as
anotações relacionadas à presença de exsudato, dor e odor, estavam contidas em 51 (22,4%),
8 (3,5%) e 23 (10,1%) anotações, respectivamente. Conclusão: A grande quantidade de informações omitidas nas anotações de enfermagem representa uma falha grave no registro da
assistência prestada. Fato esse que pode prejudicar a continuidade do serviço de enfermagem,
bem como a legitimação desse trabalho.
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