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Programa Úlceras Fóra. Servizo Galego de Saúde (Sergas), 2016

PRESENTACIÓN

Por todos é coñecido que a abordaxe das úlceras e feridas leva implícito un problema de saúde
de gran magnitude pola perda da calidade de vida nos pacientes, pola repercusión que ten
nas súas familias e coidadores e tamén pola carga de traballo que supoñen os seus coidados
aos profesionais sanitarios. A isto hai que engadir o sobrecusto económico que supón para a
sustentabilidade do sistema sanitario.
Desde o Servizo Galego de Saúde (Sergas), somos conscientes da importancia e impacto
asistencial dunha adecuada xestión da prevención e tratamento deste tipo de lesións; polo que
desde hai anos e de xeito máis intensivo dende a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial
e Innovación Organizativa a través do Servizo de Integración Asistencial, estase a traballar por
mellorar a estrutura, recursos e condicións necesarias para tratar de normalizar e sistematizar
a actividade asistencial derivada do devandito proceso de coidados.

É por iso que a presente Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de
Saúde describe o esforzo e o entusiasmo de moitos profesionais (enfermeiros e médicos) por
mellorar a súa práctica clínica no coidado e abordaxe integral dos pacientes afectados por
úlceras e feridas, ou con risco de padecelas, co fin de incorporar a mellor evidencia dispoñible do
momento cara á consecución dunha mellora da calidade asistencial e seguridade do paciente.

Jorge Aboal Viñas
Director xeral de Asistencia Sanitaria
Servizo Galego de Saúde

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

O Programa Úlceras Fóra constitúese no marco de referencia para desenvolver e establecer as
liñas estratéxicas na abordaxe de todo o relacionado coas úlceras e as feridas, e inclúe como un
dos seus obxectivos esenciais establecer criterios asistenciais comúns (para a identificación do
risco, a valoración de lesións, establecemento de medidas preventivas, de terapias, utilización
de produtos, seguimento, rexistro, etc.) que posibiliten avanzar cara á unificación de criterios e
da correspondente redución da variabilidade clínica para este tipo de lesións.
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PREFACIO

Esta guía práctica foi elaborada coa participación de profesionais da saúde de atención primaria
e atención hospitalaria do Sergas e revisada por profesionais expertos na materia e institucións
científicas de ámbito nacional, baixo a coordinación da Subdirección Xeral de Ordenación
Asistencial e Innovación Organizativa e da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

As recomendacións de práctica clínica baseada na evidencia que se inclúen nesta guía son de
carácter xeral, polo que non definen un curso único de conduta para seguir nun procedemento
ou tratamento para o coidado integral que se pretende realizar. Calquera modificación ou
variación das recomendacións aquí establecidas deberá basearse no xuízo clínico (evidencia
interna) do profesional sanitario que as aplica e das mellores prácticas clínicas do momento, así
como nas necesidades específicas e preferencias de cada paciente en particular, nos recursos
dispoñibles no momento da atención sanitaria e na normativa establecida pola institución ou
centro sanitario onde se pretende aplicar.
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DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN

A difusión e a estratexia de implementación desta guía práctica; así como, de toda a Colección
de guías prácticas de feridas do Sergas, coordinarase a través da dirección técnica do
Programa Úlceras Fóra; é dicir, polo Servizo de Integración Asistencial, da Subdirección Xeral
de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa do Sergas.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

O proceso de difusión leva unha presentación protocolaria na Consellería de Sanidade da Xunta
de Galicia, a presentación oficial en todas as institucións públicas da rede sanitaria do Sergas,
a difusión dun comunicado oficial aos medios de comunicación, a súa divulgación en eventos
científicos e difusión na internet a través da web oficial do Sergas.
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VIXENCIA E ACTUALIZACIÓN

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

A guía deberá ser revisada transcorridos tres anos desde a data da súa publicación. A súa
actualización poderá realizarse antes de finalizar o devandito período se algunha das
recomendacións de evidencia modifica a súa categorización e pode supoñer un risco clínico de
seguridade para o paciente e / ou afectar a calidade asistencial.
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DECLARACIÓN DE CONFLITOS DE
	INTERESE E INDEPENDENCIA EDITORIAL
Os autores desta guía práctica declaran que fixeron un esforzo para se aseguraren de que
a información aquí contida sexa completa e actual, e que non foron influídos por conflitos de
intereses que puidesen cambiar os resultados ou contidos durante a etapa da súa elaboración
e desenvolvemento. Así mesmo, os autores da guía asumen a responsabilidade do contido
expresado, que inclúe evidencias e recomendacións.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

Os editores da Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde declaran
a existencia de independencia editorial en canto ás decisións tomadas pola dirección técnica e
os coordinadores do grupo de traballo.
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AVALIACIÓN E CLASIFICACIÓN DA
	EVIDENCIA
As evidencias científicas e recomendacións expostas nesta guía práctica foron o resultado
da avaliación e análise das fontes de información bibliográfica consultadas como referentes
(guías de práctica clínica, guías baseadas na mellor evidencia, outros documentos baseados
na evidencia, revisións sistemáticas e artigos orixinais) para a súa elaboración polo método de
lectura crítica e consenso por grupo nominal entre autores e panel de expertos.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

A clasificación do nivel de evidencia e gradación das recomendacións mantívose respectando a
fonte orixinal consultada e a escala de evidencia que utilizou. Para iso, seguiuse o método que
desenvolve o CENETEC (Centro Nacional de Excelencia Tecnolóxica en Saúde) de México na
elaboración das súas guías de práctica clínica (GPC):
• Clasificar co símbolo [E] aquelas evidencias que aparecen publicadas nalgunha GPC,
seguidas pola súa clasificación alfanumérica (calidade do estudo, se está referenciada) e
cita bibliográfica.
• Categorizar co símbolo [R] aquelas recomendacións identificadas por algunha GPC,
seguidas pola súa forza de recomendación (por niveis A-B-C-D, en orde decrecente
segundo a importancia clínica, ou pola súa gradación en alta-moderada-baixa evidencia).
• Identificar co símbolo [BP] aquelas accións e / ou actividades consideradas como boas
prácticas que non están referenciadas ou avaladas por ningunha GPC, pero que aparecen
noutros documentos baseados na evidencia (guías de boas prácticas clínica, vías clínicas,
protocolos baseados na evidencia etc.) e cuxa evidencia se obtivo a través de revisións
sistemáticas, metaanálises, ensaios clínicos etc.
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As escalas sobre o nivel de evidencia e grao de recomendacións que se describen nos contidos
desta guía práctica pódense consultar a través das fontes bibliográficas referenciadas na táboa
resumo de recomendacións / evidencias.
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02 INTRODUCIÓN

2.1. XUSTIFICACIÓN
A abordaxe das úlceras e feridas crónicas leva implícito un problema de saúde de gran
magnitude polo sobrecusto económico que supón para os sistemas de saúde, pola perda de
calidade de vida nos pacientes, pola repercusión que ten nas súas familias e coidadores (que
en moitos casos levan o peso da prevención e a tarefa de coidados) e tamén pola carga de
traballo que supoñen os seus coidados aos profesionais sanitarios. Por iso, a toma de decisións
sobre a súa abordaxe require ter en conta varias alternativas provenientes de diversas fontes
de información (datos clínicos, experiencia profesional, preferencias do paciente, evidencias
científicas, protocolos, guías etc.) que pola súa vez orixinan unha considerable variabilidade de
decisións en función do momento, da información dispoñible e da persoa que decide. Isto dá
lugar a unha gran disparidade na actuación dos profesionais en técnicas, probas e habilidades
diagnósticas, xuízo clínico e toma de decisións ante un mesmo problema ou paciente e incluso
nun mesmo profesional con relación a pacientes coa mesma clínica e patoloxía.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

A presente Guía práctica de lesións cutáneas neoplásicas (Guía práctica núm. 4) intégrase
dentro da Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde; de acordo coas
estratexias e liñas de acción promovida a través do Programa Úlceras Fóra que coordina a
Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Pola súa vez, a dita
colección, alíñase en consonancia coa estratexia núm. 10 (Mellorar a práctica clínica), do Plan
de calidade para o Sistema Nacional de Saúde 2010, así como, coa Estratexia Sergas 2014: a
sanidade pública ao servizo dos pacientes.
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Polo tanto, esta guía confórmase como unha síntese das mellores intervencións e prácticas
preventivas ou terapéuticas dispoñibles para o coidado das persoas con algunha lesión e / ou
úlcera cutánea neoplásica, segundo a práctica clínica baseada na evidencia máis actual.

2.2. ALCANCE E OBXECTIVOS
O alcance da guía diríxese ás persoas afectadas, aos coidadores informais e a todos os
profesionais sanitarios con responsabilidade directa ou indirecta para a abordaxe integral da
lesión e / ou úlcera cutánea neoplásica, en calquera dos tres niveis de asistenciais de saúde
da Comunidade Autónoma de Galicia: atención primaria de saúde, atención hospitalizada e
atención sociosanitaria.
O obxectivo da guía é dispoñer dunhas directrices e / ou criterios estandarizados que sirvan
de referencia para identificar factores de risco de infección, realizar accións específicas de
prevención, detección da infección, derivación e tratamento que supoñen as lesións e / ou
úlceras cutáneas neoplásicas como problema de saúde. A finalidade é contribuír ao benestar
das persoas, reducir a variabilidade terapéutica e a incerteza profesional, diminuír a prevalencia
e incidencia de infección; así como, conseguir unha maior optimización da xestión dos recursos
humanos e económicos dispoñibles do sistema sanitario e sociosanitario de Galicia con base

nas recomendacións de práctica baseada na evidencia e; conseguir uns indicadores de calidade
de atención de coidados e seguridade dos pacientes que permitan unha maior eficiencia do
proceso entre os distintos niveis asistenciais.

2.3. PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER ESTA GUÍA PRÁCTICA

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

• Que é e como se define a lesión cutánea tumoral ou neoplásica?
• Como é a súa etiopatoxenia?
• De que tipo son e como se clasifican?
• Cal é o seu diagnóstico e como se diferencian?
• Como valorar o risco de infección da lesión / úlcera cutánea neoplásica?
• Que medidas hai que aplicar para un adecuado control do olor, exsudado etc.?
• Que tratamentos e / ou medidas terapéuticas son os máis adecuados?
• Que complicacións se poden producir?
• Que recomendacións de prevención son as máis indicadas?
• Que recomendacións de tratamento son as máis idóneas?
• Que pautas terapéuticas e de educación sanitaria deben seguir os pacientes, coidadores
informais e profesionais para facilitar o seu coidado?
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03 DEFINICIÓN

As lesións cutáneas tumorais ou neoplásicas son aquelas causadas pola infiltración dun
tumor na pel e / ou rede vascular e linfática adxacente1. Estas neoplasias poden ser de orixe
cutánea (primarias) ou extracutánea (secundarias, xa sexa por infiltración por contigüidade
ou ben por metástase hematóxenas ou linfáticas). En sentido amplo tamén poderían incluírse
aquelas orixinadas a consecuencia de tratamentos antineoplásicos (radiodermite, lesións
por extravasación de axentes quimioterápicos, lesións poscirúrxicas etc.), aínda que o
comportamento biolóxico destas lesións é completamente distinto.
Definimos tumor como o crecemento celular indiscriminado dun tecido ou masa, con invasión
dos tecidos adxacentes, asimílase a neoplasia, benigna ou maligna.
A ulceración neoplásica é un fenómeno clínico histolóxico que no contexto do crecemento
tumoral se asocia habitualmente á malignidade.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

Por iso, nesta guía abordaremos as lesións cutáneas malignas que xeran unha maior repercusión
no ámbito asistencial.
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04 EPIDEMIOLOXÍA

A pesar da elevada incidencia e morbimortalidade das lesións cutáneas neoplásicas, non existe
como tal unha estatística xeral no ámbito nacional nin autonómico sobre a prevalencia. Con
todo, si existen datos sobre a incidencia dos tipos principais de lesións cutáneas neoplásicas
na práctica clínica.
No que se refire ás lesións cutáneas neoplásicas primarias, o carcinoma basocelular é o tipo máis
frecuente, cunha incidencia de ata 253 casos / 100.000 habitantes / ano nun estudo realizado
na área de Cataluña2. En canto ao carcinoma espinocelular, a segunda variante máis frecuente,
en España estímase unha taxa anual de entre 72 por 100.000 habitantes para as mulleres
e 100,8 por 100.000 habitantes para os homes3. Finalmente, no que se refire ao melanoma,
segundo os datos publicados polo centro nacional de epidemioloxía (Instituto de Saúde Carlos
III), a incidencia anual de melanoma en España sitúase nunha taxa anual axustada á poboación
europea de 6,14 en homes e 7,26 en mulleres por 100.000 habitantes4.

De forma xeral, os tumores de orixe extracutánea que producen lesións cutáneas con maior
frecuencia, xa sexa por contigüidade ou por metástase a distancia, son o cancro de mama en
mulleres e de cabeza e pescozo en homes. Outros tumores que producen infiltración cutánea
con menor frecuencia son: pulmón, colon / recto, ovario, vexiga, ril, sarcomas... Aínda que cada
neoplasia maligna pode metastatizar a calquera localización corporal, algunhas neoplasias
teñen predilección por certas rexións. Os tumores de mama que metastatizan a rexión pectoral
ou parede torácica son máis frecuentes en mulleres (entre un 39-62 %), mentres que en homes
a metástase en parede torácica adoita ter orixe a nivel pulmonar. Outras localizacións frecuentes
en metástases cutáneas son: cabeza e pescozo (entre un 24-38 %); costas, tronco ou abdome
(entre un 1-3 %); ingua ou axila (entre un 3-7 %); e xenitais (entre un 3-7 %)6.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

En canto ás lesións cutáneas neoplásicas secundarias, a pesar de que a súa incidencia global
é menor que a das primarias, son probablemente os tumores que poden orixinar con maior
frecuencia úlceras tumorais de gran tamaño e morbilidade asociada, que requiren coidados
específicos de enfermería, habitualmente con fins paliativos, de soporte e tratamento das
complicacións. Considérase que aproximadamente entre un 5-10 % dos pacientes con cancro
metastásico desenvolverán unha úlcera tumoral5.
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05 CLASIFICACIÓN E ETIOPATOXENIA

CLASIFICACIÓN
5.1.	LESIÓNS CUTÁNEAS TUMORAIS
5.1.1. Lesións cutáneas tumorais primarias
5.1.1.A) de orixe epitelial
5.1.1.B) de orixe melanocítica
5.1.1.C) de orixe glandular
5.1.1.D) de orixe neuroendócrina
5.1.1.E) de orixe vascular
5.1.1.F) de orixe linfocítica

5.1.2. Lesións cutáneas tumorais secundarias
5.2.	LESIÓNS CUTÁNEAS NON TUMORAIS: ASOCIADAS AO TRATAMENTO
	ANTINEOPLÁSICO
5.2.1. Radiodermite
5.2.2. Lesións por extravasación de citostáticos (Consultar Guía práctica de
lesións por queimaduras, guía práctica núm. 5).

ETIOPATOXENIA

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

5.3.	LESIÓNS CUTÁNEAS TUMORAIS
5.3.1. Lesións cutáneas tumorais primarias
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5.3.1. A) Orixe epitelial:
A.1 CARCINOMA BASOCELULAR (CBC):
É o tumor maligno máis frecuente da especie humana e constitúe o 60 % de todas
as neoplasias malignas cutáneas7. A exposición solar crónica en persoas de pelo e
ollos claros con tendencia a queimarse é o principal factor de risco. A maior parte
dos casos aparecen na cara e a partir dos 40 anos. Outros factores de risco son:
portadores de nevos sebáceos, xenodermatose, arsenicismo crónico, radiacións
ionizantes…
Histoxeneticamente, deriva das células da capa basal da epiderme, que proliferan e
se dispoñen en forma de niños e cordóns celulares en estacada.
Desde o punto de vista clínico, as localizacións máis frecuentes son: cabeza, pescozo,
extremidades superiores e tronco. Destrúe por contigüidade, e son excepcionais as
metástases a distancia. Adoita localizarse sobre pel sa e moi raramente aparece en
mucosas, palmas ou plantas. O aspecto da lesión varía segundo a forma clínica:
• Nodular: é a forma máis frecuente (aproximadamente 50 % dos CBC), e a que se
ulcera con maior frecuencia6. Clinicamente aparece como unha lesión cupuliforme
de límites netos con bordos perlados e telanxiectasias en superficie (fig. 1), que
pode ulcerarse na súa parte central (ulcus rodens) (fig. 2).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

• Esclerodermiforme: preséntase clinicamente como unha placa indurada de
aspecto cicatricial, de cor esbrancuxada-rosada e bordos mal definidos; a súa
superficie adoita ser lisa aínda que pode erosionarse e dar lugar á formación
de costras (fig. 4). Trátase dunha forma localmente agresiva de CBC que tende
á infiltración en profundidade, cunha alta taxa de recidiva local tras a exérese
cirúrxica.

Figura 4
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• Superficial: preséntase como placas eritematosas non infiltradas con
escamocostra superficial, de tamaño variable (pode alcanzar varios centímetros)
(fig. 3). Localízase preferentemente no tronco e nas extremidades, e pode
ulcerarse (aínda que con menor frecuencia que a forma nodular). En ocasións
pode experimentar fenómenos de regresión tumoral dando lugar a áreas
hipopigmentadas e atróficas de aspecto cicatricial.
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• Fibroepitelial: Variedade menos frecuente de CBC, de localización habitualmente
en tronco. Preséntase como un nódulo rosado pediculado de superficie lisa (fig. 5).

Figura 5
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• Pigmentado (fig. 6): non é propiamente unha variante anatomopatolóxica de
CBC, pero a presenza de pigmento nas formas nodulares ou superficiais obrigan
ao diagnóstico diferencial con melanoma ou queratose seborreica.
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Figura 6

Aínda que o crecemento local do carcinoma basocelular adoita ser lento (ao longo
de meses ou anos), deixados á súa evolución, estes tumores poden alcanzar un
gran tamaño, ulcerarse, infiltrar en profundidade tecidos subxacentes e producir
complicacións locais como sangrado, infección… nas extremidades (fig. 7), como
outras lesións neoplásicas ulceradas, pode confundirse con úlceras doutras etioloxías
(venosa, arterial etc.). Ademais poden evolucionar a formas máis agresivas como
o carcinoma basoescamoso (fig. 8), de crecemento rápido e maior posibilidade de
metástases distantes.

Figura 7

Figura 8

A.2. CARCINOMA ESPINOCELULAR (ou EPIDERMOIDE):
Son tumores epiteliais malignos procedentes dos queratinocitos do estrato espiñento
de Malpighi. As unións intercelulares tipo desmosoma, inicialmente descritas como
espiñas, son as que lle dan nome a este tumor. As súas células mostran certo grao de
maduración cara á queratinización. Pode asentar sobre pel ou mucosas.

Figura 9

Figura 10

É o segundo tumor cutáneo maligno en frecuencia tras o carcinoma basocelular, e
representan ao redor do 20 % de todos os casos de cancro de pel7. A exposición
solar crónica en persoas de fototipos claros é o principal factor de risco, por iso,
aparece en zonas de exposición solar como a cara, sen esquecer que este tumor se
orixina (no 80 % dos casos) sobre pel danada previamente: queratoses actínicas,
leucoplasia, cicatrices, úIceras, queimaduras…8.
Desde o punto de vista clínico caracterízanse inicialmente por lesións en placa,
descamativas, que progresivamente infiltran en profundidade e fanse excrecentes
(formas nodulares), (fig. 11), poden ulcerarse, sangrar e recubrirse de costras
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Cando os queratinocitos atípicos están limitados á epiderme e respectan a integridade
da membrana basal, falamos de enfermidade de Bowen ou epidermoide in situ que
adoita manifestarse como placas eritematodescamativas escasamente infiltradas
(fig. 9). Cando a epidermoide in situ se asenta en mucosas denomínase eritroplasia
de Queyrat (fig. 10), a foto de Federico Palomar). Posteriormente, o tumor rompe a
membrana basal, podendo dar metástase, principalmente por vía linfática, sendo o
risco de metástase maior nas epidermoides de mucosas, en especial en pacientes
inmunodeprimidos.
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(formas úlcero-vexetantes), (fig. 12). Poden infiltrar en profundidade tecido adiposo,
fascia e mesmo plano osteomuscular nos casos máis localmente avanzados. Poden
metastatizar por vía linfática ou hematóxena, sendo maior o risco en: pacientes
inmunodeprimidos; tumores de gran tamaño (maiores de 2 cm); localización
en mucosa oral, xenital, semimucosa labial ou pavillón auricular; invasión en
profundidade maior de 6 mm ou cando se asentan sobre cicatrices (queimaduras,
áreas de radiodermite…)9.
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Figura 11
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Figura 12

Existen certo tipo de lesións cutáneas que poden ser precursoras ou dexenerar nun
carcinoma epidermoide:
• Feridas e cicatrices: as áreas de inflamación crónica, como feridas ou cicatrices
(queimaduras; áreas de radiodermite crónica; dermatoses inflamatorias como
lique escleroso atrófico xenital, lique plano oral; ou dermatoses infecciosas como
lupus vulgar ou actinomicose…), son susceptibles do desenvolvemento deste
tipo de carcinoma... A posibilidade deste tipo de carcinoma debe ser considerada
sempre ante a recente aparición de lesións nodulares, en placa ou ulcerosas
sobre unha cicatriz previa de queimadura ou radiación. O termo de úlcera de
Marjolín foi empregado para referirse a tumores que aparecen con áreas de
úlceras ou cicatrices.
• Queratose actínica. É a displasia epidérmica precancerosa máis frecuente. A
súa aparición relaciónase coa exposición solar crónica, en persoas con fototipos
baixos (pel clara, ollos azuis…), polo que se localizan principalmente en zonas
fotoexpostas. Clinicamente son lesións de base eritematosa con escamas
rasposas ao tacto en superficie (fig. 13). Unha porcentaxe variable (2-20 %)
pode progresar a carcinoma10. O seu equivalente no beizo é a queilite actínica,
tamén precursora de epiteliomas espinocelulares. A variedade hipertrófica ou
hiperqueratósica de queratose actínica é o que se denomina corno cutáneo.

Figura 13

Figura 14

Figura 15

• Queratocantoma: son tumores queratósicos epiteliais, ben diferenciados, de
crecemento rápido, que clínica e histoloxicamente se parecen ao carcinoma
espinocelular. Resulta controvertido concretar se representa un subtipo deste
carcinoma ou é unha entidade diferente. Aparecen en adultos de mediana idade
ou idade avanzada, en zonas fotoexpostas, como un nódulo queratósico na súa
parte central (fig. 16) con tendencia á ulceración, e adoptan unha morfoloxía
crateriforme.
En xeral tenden á resolución espontánea deixando unha cicatriz atrófica. Os
queratoacantomas atópanse normalmente en áreas cutáneas con marcado dano
solar, e as lesións tipicamente maniféstanse como lesións nodulares crateriformes
cun núcleo central queratósico que se desenvolve en poucas semanas (evolución
máis rápida que o SCC convencional).
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Outras variantes especiais do carcinoma epidermoide con interese clínico son:
• Carcinoma espinocelular do beizo e da cavidade oral: preséntase
habitualmente coma unha úlcera, nódulo ou placa indurada no beizo inferior
(fig. 14) ou dentro da cavidade oral (solo da boca e a lingua lateral ou ventral
son os lugares máis frecuentes), (fig. 15). As lesións adoitan asentar sobre
áreas de queilite actínica (beizo inferior) ou de eritroplasia (áreas eritematosas
premalignas persistentes na cavidade oral) ou leucoplasia (placas esbrancuxadas
papilomatosas persistentes). O carcinoma epidermoide de beizo e cavidade oral
está relacionado xeralmente co consumo prolongado de alcol e tabaco; tamén se
pode relacionar con infección por virus do papiloma humano (VPH).
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Figura 16
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• Carcinoma verrucoso: é un subtipo de carcinoma espinocelular que se presenta
como lesións nodulares ou en placa ben definidas, exofíticas, con crecemento
en forma de coliflor e aspecto verrucoso. Etiopatoxenicamente relaciónase con
infección polo virus do papiloma humano (VPH). Pola súa vez, distínguense
diferentes variantes:
• Papilomatose oral florida: carcinoma verrucoso da mucosa oral.
• Ano-xenital (tamén coñecido como condiloma xigante acuminado de
BUSCHKE-LOEWENSTEIN): trátase dun carcinoma que lles afecta ao
pene, ao escroto ou á rexión perianal.
• Epitelioma cuniculatum: carcinoma verrucoso que se asenta
habitualmente na rexión plantar do pé (fig. 17).
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Figura 17

5.3.1. B) Orixe melanocítica: MELANOMA
O melanoma é un tumor maligno derivado dos melanocitos cutáneos que se adoita
orixinar na unión dermoepidérmica. A súa incidencia está en constante aumento, e
adoita aparecer en idades máis precoces que os epiteliomas.
O melanoma realiza o crecemento en dúas fases, unha primeira en sentido transversal
(fase radial) e outra en sentido vertical. Na pel, o máis frecuente é que non aparezan
sobre lesións previas, con todo, existen proliferacións melanocíticas que teñen
maior probabilidade de dexenerar a melanoma (principalmente o nevo melanocítico
conxénito xigante). Os factores de risco de maior importancia asociados son11:
• Fototipo cutáneo: pel clara, ollos azuis, pelo louro ou rubio (fototipos I-II).
• Exposición solar episódica, sobre todo se hai historia de queimaduras solares
(especialmente na infancia) e dificultade para broncearse.

• Uso de solario, especialmente en menores de 35 anos.
• Número elevado de nevos nevocelulares adquiridos (>50).
• A presenza de múltiples nevos melanocíticos atípicos (sobre todo no contexto de
síndrome de nevo displásico) asóciase con maior risco de melanoma.
• Historia familiar de melanoma.
• Melanoma previo (maior risco de segunda neoplasia).
As súas características clínicas seguen, en xeral, a regra ABCDE (asimetría; bordo
irregular; cor heteroxénea; diámetro > 6 mm e evolución recente), (táboa 1).

Tabla 1: Regla ABCDE do melanoma

O melanoma é un tumor moi agresivo con alta tendencia á invasión a distancia,
tanto linfática como hemática. As metástase máis frecuentes adoitan localizarse en
pel próxima (satelitose, fig. 18). Logo aparecen nos ganglios, no pulmón, no sistema
nervioso central (principal causa de morte) e outras. Desde o punto de vista prognóstico,
o factor máis importante é o grao de invasión en profundidade do melanoma (índice
de Breslow), de modo que a maior profundidade empeora o prognóstico. A ulceración
(que pode ter lugar en todas as formas de melanoma) é outro factor que xa se relaciona
cun peor prognóstico.
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Tamén son importantes os cambios que o paciente refira sobre unha lesión preexistente
ou de recente aparición, como aumento do tamaño, cor irregular ou sangrado.

29

Figura 18
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Podemos distinguir as seguintes variantes clínicas:
• Lentigo maligno melanoma: aparece en persoas de idade avanzada (>60
anos), sendo a melanoma máis frecuente en anciáns, e localízase de maneira
característica na faciana. Está relacionado coa exposición solar crónica. Presenta
unha primeira fase de crecemento radial prolongada (10 ou máis anos, por iso
esta é a forma clínica de mellor prognóstico), durante a cal se aprecia unha
mancha pardo denegrida discrómica, extensa e de bordos irregulares. Nesta
fase, o tumor non traspasou aínda a membrana basal (é dicir, é un melanoma in
situ), polo que se denomina lentigo maligno. Séguese dunha fase de crecemento
vertical na que clinicamente se aprecian elevacións na lesión que traducen a
existencia dunha fase invasora dérmica. Durante esta fase o tumor pode ulcerarse
(fig. 19).

30

Figura 19

• Melanoma de extensión superficial: é a forma clínica máis frecuente. A súa
incidencia máxima aparece entre os 30 e os 60 anos. Localízase en zonas de
exposición solar intermitente, así que é máis frecuente nas pernas nas mulleres
e nas costas nos homes. Nun 50 % de casos hai historia de nevo aparentemente
benigno na zona do melanoma. A fase de crecemento radial dura unha media
de 5 anos, durante a cal aparece como unha mácula heterocrómica de bordos
irregulares serrados, e é frecuente que sufra cambios de cor e intensos fenómenos
de regresión. Posteriormente aparece unha fase de crecemento vertical con
nódulos, ulceracións e fenómenos hemorráxicos (fig. 20).

Figura 20

Figura 21

• Melanoma nodular: variedade moi agresiva debido a que a única fase de
crecemento recoñecible é a de crecemento vertical. Debuta preferentemente na
cabeza ou o tronco, como unha lesión elevada marrón escura ou negra, sen
que se observe claramente hiperpigmentación macular na periferia da lesión
(fig. 22). Deixados á súa evolución, poden dar lugar á formación de grandes
masas tumorais (fig. 23).

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

• Melanoma lentixinoso acral (MLA): é a forma clínica máis frecuente en
suxeitos de raza negra, aparece en idades medias da vida (40-60 anos) e a
menos frecuente nos de raza branca, por iso dubídase de que o sol teña un
papel neste tipo de melanoma. Afecta a palmas, a plantas, a uñas e a mucosas
dermopapilares. Aparece como máculas hiperpigmentadas heterocrómicas de
bordos irregulares nestas localizacións (fig. 21), podendo simular hematomas
en zonas de presión (p. ex. talóns) ou hematomas subungueais (a presenza de
pigmento que excede a cutícula ungual é diagnóstica do MLA, denomínase signo
de Hutchinson).
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Figura 22

Figura 23
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5.3.1.C) Orixe glandular: adenocarcinomas cutáneo-mucosos
Enfermidade de Paget: forma pouco frecuente de adenocarcinoma intraepitelial, que
pode ser primaria (habitualmente zona anoxenital) ou secundaria (zona mamaria, nese
caso adóitase asociar a adenocarcinoma intraductal de mama). As lesións consisten
en placas eritematosas infiltradas, xeralmente únicas, con bordos ben definidos,
ocasionalmente edematosas e ex-sudativas que poden ocasionar prurito, dor, pruído
ou ser asintomáticas (fig. 24). Ás veces a superficie é rugosa e pode haber erosións,
costras ou liquenificación.
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Figura 24

5.3.1.D) Orixe neuroendócrina: carcinoma de células de Merkel
Carcinomas de células de Merkel. Merkelomas. Carcinoma neuroendócrino primitivo,
moi agresivo, maligno, de crecemento rápido, propio de homes adultos e anciáns,
con predominio de áreas expostas ás radiacións UV solares como cara e pescozo,
onde se localiza o 50 %. O seu aspecto clínico adoita ser un nódulo eritematoso
de crecemento rápido que pode ulcerarse. Alta taxa de recidivas locais e potencial
metastásico (fig. 25).

Figura 25

Figura 26

5.3.1.F) Orixe linfocítica: linfomas cutáneos
Linfomas. A dexeneración neoplásica dos linfocitos localizados na derme dá lugar aos
linfomas cutáneos. Destes, o tipo máis común (75-80 %) é o linfoma cutáneo de células
T ou micose fungoide, caracterizado por placas eritematodescamativas múltiples de
predominio en tronco que en fases avanzadas dan paso a tumores cutáneos que poden
ulcerarse. Os linfomas cutáneos de células B (20-25 %, habitualmente non-Hodgkin)
son maioritariamente tumores de baixo grao de malignidade (>80 %), que se manifestan
como nódulos ou placas de crecemento lento, habitualmente en tronco, que de cando en
cando se ulceran, salvo en formas máis agresivas (p. ex. linfoma B tipo pernas) (fig. 27).
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5.3.1.E) Orixe vascular: sarcoma de Kaposi
Sarcoma de Kaposi. Neoplasia cutánea, orixe vascular, en ocasións asocia afectación
visceral. A forma clásica adoita aparecer en homes anciáns, como placas ou nódulos
vermellovioláceos principalmente en EEII. A forma asociada a VIH relaciónase con
infección por VHH-8, principalmente en homes homosexuais, con lesións similares
frecuentemente en tronco, área facial ou cavidade oral. A ulceración, aínda que pouco
frecuente, é posible (fig. 26).
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Figura 27

5.3.2. Lesións cutáneas neoplásicas secundarias
Neste grupo incluímos todas aquelas úlceras tumorais cuxa orixe é extracutánea, e que
poden diseminarse afectando a pel e manifestándose como úlceras tumorais, xa sexa
por contigüidade (cancro de mama, cabeza e pescozo, anorrectal…) ou por diseminación
hematóxena ou linfática.
A causa máis frecuente de metástases cutáneas é o cancro de mama (50 %), seguido de
melanoma (18 %), carcinoma epidermoide de cabeza e pescozo (7 %), e colon (4 %)12.
Os tumores primarios que metastatizan na pel tenden a facelo en certas localizacións
preferentes (ver táboa 2).
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Táboa 2. Localización de tumores cutáneos primarios (*)
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Sitio anatómico

Neoplasia primaria
(homes)

Neoplasia primaria
(mulleres)

Coiro cabeludo

Pulmón, ril

Mama

Cara e pescozo

Carcinoma epidermoide
cabeza / pescozo, pulmón

Mama

EESS

Pulmón, ril, colon

Mama

EEII

Melanoma, pulmón, ril

Melanoma, pulmón, ril

Tórax

Pulmón

Mama

Abdome

Colon, pulmón, estómago

Colon, ovario, mama

Costas

Pulmón

Mama

Pelve

Colon

Colon, ovario

(*) Fonte documental: Provost T. Cutaneous metastasis. In: Provost, T.; Flynn, J. (eds). Cutaneous Medicine.
Cutaneous manifestations of Systemic Disease. Ontario (Canada): BC Decker Inc.; 2001 pp. 357-66.

A forma clínica de presentación máis frecuente é a dun ou varios nódulos eritematosos,
firmes e indoloros, que poden confluír en placas e ulcerarse (fig. 28-29); con todo poden
presentarse como lesiones tipo celulite (carcinoma erisipeloide de mama), placas infiltradas

(carcinoma en coiraza de mama), lesións vasculares tipo granuloma pioxénico (carcinoma
de células renais), lesións cutáneas distribuídas de forma lineal nun patrón zosteriforme
(fig. 30) etc.

Figura 28

Figura 29

Unha forma clásica de presentación das metástases de adenocarcinomas de colon ou
ovario é o nódulo umbilical da irmá María José (descrito por primeira vez por Julia Dempsey,
enfermeira xefe da Clínica Mayo), (fig. 31).

Figura 31
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Figura 30
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5.4.	LESIÓNS CUTÁNEAS NON TUMORAIS: ASOCIADAS AO TRATAMENTO
	ANTINEOPLÁSICO
5.4.1. Radiodermite
A radiodermite é un dos efectos secundarios máis frecuentes da radioterapia no tratamento
das neoplasias, e aféctalle ao 95 % destes pacientes, especialmente pacientes con cancro
de mama, cabeza e pescozo, pulmón ou sarcomas. Os factores de risco principais para o
seu desenvolvemento son:
• Localización: cara anterior de pescozo, extremidades, tórax / mamas, abdome,
cara, coiro cabeludo (zona con folículos).
• Factores relacionados co paciente: obesidade, idade avanzada, sexo feminino,
dano solar crónico, hábito tabáquico, reconstrucións e implantes mamarios,
enfermidades predispoñentes (colaxenopatía tipo lupus ou esclerodermia,
trastornos que condicionan unha maior radiosensibilidade como a ataxia
telanxiectasia), memoria radioactiva (dose acumulada de radiación).
• Fármacos (fenómeno de Recall): en pacientes que reciben quimioterapia
convencional con antraciclinas (doxorrubicina), taxanos (docetaxel, paclitaxel),
antimetabolitos (xemcitabina, capecitabina); ou terapia antecanceríxena con
inhibidores de EGFR (receptor do factor de crecemento epidérmico) e outros
fármacos como antibióticos, antituberculosos e simvastatina.
Os cambios cutáneos na fase aguda (horas-semanas) son doses-dependentes, e inclúen
eritema, edema, cambios pigmentarios, perda de peluxe, sequidade, e descamación seca
ou húmida (por exsudación) e en último termo ulceración. Na fase crónica (meses-anos)
adoita observarse fibrose, telanxiectasias e zonas de necrose dérmica con ulceración
tardía.
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Segundo os criterios do NCI-CTCAE (Criterios de Terminoloxía Común para Eventos
Adversos do Instituto Nacional de Cancro) e do Grupo de Oncoloxía Radioterápica (RTOG),
as manifestacións clínicas clasifícanse en13-15:

DERMATITE LEVE (GRAO 1)

DERMATITE MODERADA (GRAO 2)

DERMATITE SEVERA (GRAO 3 e 4)
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Caracterízase por eritema e descamación seca.
A aparición dos síntomas ocorre en días ou semanas
desde o inicio da radioterapia. Pode desaparecer
ou aclarar nun mes.
O prurito e perda de peluxe pódese asociar a este
grao.
Caracterízase por dor, eritema intenso, edema,
maior descamación húmida normalmente ben
delimitada.
A descamación exsudativa caracterízase por fibrina,
exsudado, dor e necrose.
Se se presentan flictenas poden romper e infectarse,
esta reacción pode aparecer como máximo nunha
ou dúas semanas despois do o tratamento
Caracterízase porque a descamación exsudativa
pode progresar a ulceración e / ou necrose, que se
pode infectar, presentando dor severa resistente a
opiáceos.

5.4.2. Lesións por extravasación de citostáticos / quimioterápicos
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Consultar Guía práctica de lesións por queimadura, guía práctica núm. 5.

37

06 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico das lesións cutáneas neoplásicas depende en gran medida do contexto clínico
de cada paciente. No caso das lesións cutáneas neoplásicas primarias, a dificultade do
diagnóstico de sospeita é extremadamente variable, dependendo da morfoloxía, localización e
historia evolutiva do tumor, así como do contexto do paciente. En moitos casos o diagnóstico
de sospeita é moi alto e procédese á exérese cirúrxica do tumor sen necesidade de biopsia
previa. Noutros casos o diagnóstico de sospeita non é tan evidente e pode ser confundido con
lesións cutáneas doutras etioloxías, o que con frecuencia implica un atraso diagnóstico que
pode carrexar importantes consecuencias sobre o prognóstico do tumor.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

Nas secundarias (metastásicas ou por contigüidade), o diagnóstico de sospeita establécese na
maioría dos casos ante a aparición de lesións cutáneas nodulares de rápido crecemento, únicas
ou múltiples, nun paciente con antecedentes persoais de cancro coñecido. Noutros casos poden
aparecer como lesións de crecemento máis lento e que clinicamente poden expor problemas
de diagnóstico diferencial con outras entidades, como lipomas (lesións subcutáneas), erisipelas
ou úlceras doutras etioloxías. Con todo, en ocasións as metástases cutáneas representan o
debut clínico dun tumor primario de orixe descoñecida. En calquera dos casos, a realización
de biopsia e estudo histolóxico da mostra é fundamental á hora de confirmar o diagnóstico e
coñecer a orixe do tumor.
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O diagnóstico da radiodermite aguda e crónica é clínico, e baséase no achado dos cambios
cutáneos típicos nun paciente con antecedentes de tratamento con radioterapia; pero pódense
dar outras manifestacións clínicas que poden simular unha radiodermite como dermatite de
contacto (por cosméticos, adhesivos...), síndrome de Stevens Johnson, enfermidade aguda de
enxerto contra hóspede (rash maculopapular que pode asociarse a ampolas e lesións erosivas)
ou infeccións na zona de irradiación (p. ex. dermatofitose).
Mención á parte merece, pola súa non desdeñable frecuencia e as dificultades diagnósticas,
as lesións cutáneas ulceradas de etioloxía neoplásica localizadas en extremidades inferiores.
O diagnóstico diferencial nestes casos é especialmente complexo, principalmente con úlceras
máis frecuentes na práctica clínica e en especial na actividade de curas de feridas crónicas
de enfermería (venosas, arteriais, neuropáticas, infecciosas…). Nestes casos o diagnóstico
establécese en moitos casos tras varios meses de curas infrutuosas das lesións e crecemento
progresivo das úlceras, cando son remitidas para unha valoración especializada (principalmente
a Dermatoloxía).
Aínda que é difícil establecer criterios de sospeita diagnóstica válidos para todo tipo de úlceras
neoplásicas, dado o seu gran polimorfismo clínico, pódense establecer unha serie de signos e
síntomas guía que nos deben facer sospeitar esta posibilidade:
• Características do paciente: a ausencia de signos de insuficiencia venosa crónica,
factores de risco vascular (tabaco, alcol, arteriosclerose, diabetes mellitus…), así como
a presenza de factores de risco de úlceras neoplásicas (cancro coñecido, dano solar
crónico, historia de queimaduras solares…) débenos orientar a esta posibilidade. Aínda
que as EEII non son unha localización habitual de úlceras neoplásicas secundarias, a
existencia dunha neoplasia maligna coñecida debe facer pensar nesta posibilidade.

• Morfoloxía: moitas úlceras neoplásicas van precedidas de lesións nodulares ou en placa
que co tempo se ulceran, por iso a presenza dunha úlcera con bordos elevados e infiltrados
débenos facer sospeitar esta posibilidade. A presenza dunha úlcera no contexto dunha
placa de tecido.
• Bordos: pódennos orientar cara ao tipo de tumor. A presenza de bordos eritematosos
con telanxiectasias (“perlados”) é suxestivo de carcinoma basocelular, mentres que a
presenza de pigmento nos bordos débenos facer sospeitar a posibilidade dun melanoma.
• Localización: as úlceras vasculares, neuropáticas ou diabéticas adoitan ter localizacións
máis constantes. Por exemplo, a zona perimaleolar interna nas úlceras venosas, as zonas
de presión nas úlceras neuropáticas e arteriais (talón, cabeza de metatarsianos), ou zonas
distais en úlceras arteriais (dedas dos pés). Polo tanto, a presenza dunha localización
atípica (pretibial, cara posterior de pernas, coxas…) débenos facer valorar a posibilidade
dunha úlcera neoplásica (fig. 32).

Figura 32

Figura 33

• Fondo da úlcera: as úlceras neoplásicas adoitan caracterizarse por presentar un tecido
de granulación moi friable que experimenta con frecuencia un sangrado ante mínimos
rozamentos, ou mesmo de forma espontánea, e non é habitual a existencia de exsudado
fibrinoso (úlceras venosas) nin tecido seco necrótico (úlceras arteriais e neuropáticas).
Si pode haber sobreinfección da úlcera con exsudado purulento. En calquera caso, a
presenza dun tecido de granulación friable hipertrófico, que sobresae do fondo da úlcera e
se eleva por encima da superficie cutánea, débenos facer sospeitar a posibilidade dunha
úlcera neoplásica (fig. 34).

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

• Lesións asociadas: a presenza dunha úlcera no contexto dunha ferida crónica (p. ex.
unha queimadura) debe facer descartar a posibilidade dunha úlcera neoplásica (fig. 33,
carcinoma espinocelular sobre zona de queimadura con tubo candente).
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Figura 34

• Evolución: as úlceras neoplásicas en EEII poden presentar un crecemento moi rápido (p.
ex. carcinoma de células de Merkel, carcinomas epidermoides ou metástases cutáneas)
ou máis indolente (p. ex. carcinoma basocelular ou sarcoma de Kaposi), pero en xeral
non van mostrar tendencia á cicatrización / reepitelización cos coidados habituais que
se empregan noutras feridas crónicas. Por iso, a mala evolución dunha úlcera crónica
en EEII aos coidados habituais sempre debe facer sospeitar a posibilidade dunha úlcera
neoplásica.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

Ante a sospeita dunha úlcera neoplásica, o diagnóstico confirmarase mediante a realización
dunha biopsia cutánea. En xeral recoméndase a realización dunha biopsia incisional
que inclúa tanto o fondo, bordo da úlcera e tecido perilesional, obtendo unha peza que
se remitirá en formol ao laboratorio de Anatomía Patolóxica. Naqueles casos nos que
se sospeite tamén a posibilidade dunha úlcera de orixe infecciosa (micoses profundas,
micobacterioses, infeccións bacterianas crónicas…) recoméndase remitir unha mostra en
fresco ao laboratorio de microbioloxía.
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07 DIRECTRICES XERAIS DE
	PREVENCIÓN
No que se refire á prevención das lesións cutáneas neoplásicas, teremos que diferenciar a
prevención primaria (evitación de factores de risco de desenvolvemento de neoplasias cutáneas)
e a prevención secundaria (detección precoz das neoplasias xa desenvolvidas).

7.1. PREVENCIÓN PRIMARIA

O factor canceríxeno máis importante relacionado co fluxo de desenvolvemento de melanoma
e cancro cutáneo non melanoma (principalmente carcinoma basocelular e espinocelular) é a
exposición á radiación ultravioleta. A exposición crónica acumulativa ao longo da vida parece
o factor máis importante no desenvolvemento do cancro cutáneo non melanoma, é por esta
razón que aparece principalmente en persoas de idade avanzada con pel clara e signos de
fotoenvellecemento. Pola contra, o risco de melanoma parece relacionarse principalmente
con episodios agudos de fotoexposición (“baños de sol”) e queimaduras solares secundarias.
Especialmente importante é a fotoprotección durante a infancia, xa que as queimaduras solares
durante esta idade parecen ser as que confiren un risco maior para o desenvolvemento do
melanoma15. Poderiamos resumir as medidas básicas de fotoprotección nas seguintes:
• Evite a exposición solar entre as 12 e as 16 horas.
• Expóñase progresivamente ao sol e evite totalmente as queimaduras solares. Para
este respecto é conveniente utilizar fotoprotectores con factor de protección solar (FPS)
máis alto nas primeiras exposicións. Con todo, debe lembrar que non se debe utilizar o
fotoprotector para prolongar unha exposición solar máis aló do razoable.
• Utilice un fotoprotector cun factor de protección adecuado ao seu tipo de pel.
Recomendamos un fotoprotector cun factor de protección polo menos de 30. A forma de
presentación (spray, leite, crema, xel...) dependerá do tipo de pel e a extensión da zona
que se quere protexer. Non utilice fotoprotectores abertos desde o ano anterior.
• Aplique o fotoprotector 30 minutos antes da exposición solar, de forma uniforme e xenerosa
(2 mg / cm2), e replíqueo de forma frecuente, polo menos cada 2 horas, e despois do
baño e sudación, posto que os produtos difiren no grao de resistencia á auga. Extreme a
precaución en zonas máis expostas (cara, calva, pescozo, ombreiros, empeñas...).
• Non expoña ao sol aos bebés. Protexa os nenos con camiseta, gorra e lentes de sol.
Comece a usar fotoprotectores a partir dos 6 meses e procure que vaian tendo unha
exposición solar moderada. Ensine os nenos a protexerse do sol desde moi pequenos.
• Use un fotoprotector se realiza actividades a grande altitude, como escalar ou esquiar. A
maior altitude existe menos atmosfera para absorber a radiación solar, polo tanto o risco
de queimadura é maior.
• Teña coidado coas superficies reflectoras. A area, neve e a auga poden reflectir máis da
metade dos raios solares sobre a súa pel. Sentar na sombra non garante a protección
para evitar unha queimadura solar.
• Non esqueza usar o seu fotoprotector en días cubertos. Os raios solares son tan perigosos
para a súa pel os días nubrados e cubertos coma nos solleiros.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

7.1.1. Neoplasias cutáneas primarias
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• Protexa os ollos con lentes de sol homologadas con protección 100% UV e azul visible.
• Evite as salas de bronceado. A luz UV emitida nas salas de solario causa queimaduras e
envellecemento prematuro, e aumenta o risco de desenvolver cancro de pel.
• As persoas con elevado risco de padecer cancro de pel (traballadores ao aire libre,
especialmente de pel clara, e persoas que xa tiveron cancro de pel), deben aplicarse o
fotoprotector diariamente.

7.1.2. Neoplasias cutáneas secundarias

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

En canto ás neoplasias cutáneas secundarias (metastásicas e por contigüidade), a prevención
primaria pasa evidentemente pola evitación de factores de risco dos tumores primarios, e polo
tanto excede claramente o ámbito desta guía. Brevemente poderiamos mencionar a importancia
da evitación de canceríxenos ben coñecidos como o tabaco (canceríxeno recoñecido en cancro
de pulmón, cabeza e pescozo, estómago, fígado, páncreas, ril, vexiga e leucemias); o alcol
(incrementa o risco de cancro de cabeza e pescozo, recto, fígado e mama) ou a infección por
VPH (principal canceríxeno en cancro de pescozo de útero, e tamén relacionado con carcinoma
escamoso de cabeza e pescozo, cancro anorrectal e pene en homes e algúns tipos de cancro
cutáneo como o carcinoma verrucoso). Outras recomendacións xerais referentes ao estilo de
vida que parecen reducir o risco xeral de neoplasias son:
• Exercicio físico regular.
• Manter un peso adecuado.
• Unha dieta rica en froitas, vexetais e fibras, e baixa en graxas saturadas.
• Evitar infeccións de transmisión sexual.
• Evitar canceríxenos químicos coñecidos: alcol, tabaco, exposición a radiación ultravioleta
etc.
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7.1.3. Lesións cutáneas non tumorais asociadas ao
tratamento antineoplásico
Na radiodermite, desde o punto de vista preventivo, é recomendable unha serie de medidas
xerais de coidado dermatolóxico en pacientes sometidos a radioterapia16:
• Manter a zona irradiada limpa e seca.
• Lavar a zona con auga morna e xabóns suaves.
• Aplicar regularmente emolientes de base acuosa, libres de perfumes e lanolina.
• Evitar axentes irritantes como perfumes ou locións de base alcohólica.
• Usar pezas de roupa folgadas para evitar dano por fricción.
• Evitar o uso de produtos tópicos con sales metálicos (p. ex. desodorizantes con sales de
aluminio, cremas de óxido de zinc…).
• Evitar o uso de produtos tópicos a base de amidón de millo ou talco en zonas de pregues.
• Evitar exposición solar e aplicar fotoprotección estrita da zona irradiada.
• Con base en diversos ensaios clínicos, recoméndase a aplicación preventiva de corticoides
tópicos de mediana potencia (mometasona furoato 0,1 %, betametasona 0,1 % ou
hidrocortisona 1 %), 1 vez ao día, tras cada sesión de radioterapia (nivel de evidencia 2C).
Non existe evidencia suficiente para recomendar de forma sistemática outras alternativas
(áloe vera, trolamina, sucralfato, ácido hialurónico ou sulfadiacina arxéntica), aínda que é
posible que algunha delas poida ofrecer beneficios terapéuticos en pacientes individuais.

7.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA
7.2.1. Neoplasias cutáneas primarias
A prevención secundaria das neoplasias cutáneas primarias (melanoma e cancro de pel non
melanoma) pasa principalmente polo recoñecemento dos signos e síntomas guía que permiten
un diagnóstico precoz do cancro cutáneo. O coñecemento destes signos clínicos non só adquire
importancia entre os profesionais sanitarios, senón tamén entre a poboación xeral, xa que este
último é o factor que ten un maior impacto no diagnóstico precoz das neoplasias cutáneas
primarias.

Criterio
dermatoscópico

Puntuación

Factor de corrección

Asimetría.

0a2

x 1,3

Bordos.

0a8

x 0,1

Cor.

1a6

x 0,5

Estructuras
dermastocópicas.

1a5

x 0,5

TDS-Índice dermatoscópico total
< 4,75
Benigna.

4,8-5,45
Sospeitosa.

>5,45
Maligna.

Táboa 3. Regra do ABCD para a diferenciación dermatoscópica entre lesións melanocíticas benignas e malignas

En canto ao cancro cutáneo non melanoma (carcinoma epidermoide e basocelular), débese
sospeitar ante calquera lesión cutánea de recente aparición, habitualmente en zonas
fotoexpostas en pacientes maiores de 50 anos, con dano solar crónico, e que se caractericen
por: formación de escamocostra e desprendemento, sangrado, formación de erosións ou
úlceras etc. Ante estes síntomas un diagnóstico precoz, aínda non tendo o impacto que ten

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

No caso do melanoma, en xeral calquera lesión pigmentada de recente aparición debe ser
consultada co médico de atención primaria, e a criterio deste pode ser remitida para valoración
dermatolóxica clínica e dermatoscópica. Isto é especialmente importante a partir dos 35-40
anos, xa que nestas idades a aparición de novos nevos é máis infrecuente e polo tanto o risco de
que unha nova lesión melanocítica sexa un melanoma é maior. Da mesma maneira, os cambios
en nevo preexistentes deben ser tamén examinados para descartar a posible malignización dun
nevo previo (orixe de aproximadamente un terzo dos melanomas). A regra ABCDE (ver táboa
1) resume de forma sinxela os signos guía de sospeita de melanoma en lesións pigmentadas,
entendendo que se trata dunha regra básica cuxa sensibilidade e especificidade dista moito do
100%. Desde o punto de vista dermatoscópico a regra ABCD difire lixeiramente (ver táboa 1),
valorándose a asimetría (puntuación 0 a 2), o bordo abrupto dividido en 8 segmentos (puntúa
de 0 a 8), o número de cores (puntúa de 1 a 6), e a D refírese as estruturas dermatoscópicas
presentes, como puntos, glóbulos, áreas homoxéneas, rede e ramificacións (puntúa de 1 a
5). Existen, e estanse perfeccionando, sistemas dixitales de valoración automatizada de
imáxenes dermatoscópicas capturadas (CAD) que permitan una catalogación grosa das lesións
pigmentadas, emitindo un informe de benignidade, lesión sospeitosa, ou malignidade, facilitando
dese xeito a decisión clínica de derivación ao especialista.

43

en canto a supervivencia con respecto ao melanoma, si permite tratamentos cirúrxicos máis
conservadores, con menores secuelas e morbilidade asociada.
Debemos destacar a importancia da autoexploración cutánea para a detección precoz do
cancro cutáneo (anexo 1). O obxectivo da autoexploración cutánea é que cada persoa coñeza
as características da súa pel, de maneira, que ante calquera cambio, acuda ao médico para que
realice o diagnóstico e tratamento adecuados. Os cambios poden ser tanto a aparición dunha
nova lesión (lunar, mancha, costra…) como variacións dunha xa existente (un lunar que cambia
de forma, tamaño, cor…).
A autoexploración cutánea consiste en visualizar toda a superficie corporal incluíndo o coiro
cabeludo. É recomendable realizala cada 3-6 meses e seguir sempre o mesmo método para
non esquecer ningunha zona do corpo. A habitación onde se realice debe estar ben iluminada,
e ter unha temperatura que lle permita á persoa estar espida. Tamén é necesario dispoñer dun
espello de corpo enteiro, un de man, unha cadeira e un tallo.

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

Poderíanse establecer as seguintes directrices (anexo 1):
1. Fixar na súa cara, incluíndo o nariz, os beizos, a boca e as orellas (tamén por detrás
destas).
2.	Revise o seu coiro cabeludo utilizando un peite para separar o pelo en capas. Homes:
en caso de calvicie, examine todo o coiro cabeludo.
3.	Revise as súas mans, as palmas e o dorso e tamén entre os dedos.
4. Levante o brazo para examinar a parte interna do brazo e a axila. A continuación, fixar
no pescozo, o peito e a parte superior do corpo. Mulleres: revise a zona entre as mamas
e por baixo delas.
5.	Utilice un pequeno espello para examinar a caluga e as costas.
6.	Revise os glúteos e a parte de atrás das pernas.
7.	Termine examinando as plantas dos pés e os espazos interdixitais.
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7.2.2. Neoplasias cutáneas secundarias
A prevención secundaria das lesións cutáneas neoplásicas secundarias pasa loxicamente pola
detección precoz dos tumores primarios que metastatizan ou se estenden por contigüidade con
maior frecuencia á pel. Neste ámbito adquiren especial importancia os programas de cribado
precoz das neoplasias máis prevalente: cancro de mama (mamografías periódicas bienais en
mulleres maiores de 50 anos, así como instrución en técnicas de autoexame); cancro de cérvix
uterino (citoloxías periódicas en función de idade e factores de risco); cancro colorrectal (sangue
oculto en feces e / ou colonoscopia); cancro de próstata (PSA e / ou tacto rectal) etc.

08 DIRECTRICES XERAIS DE
	TRATAMENTO
8.1. Neoplasias cutáneas primarias
Nestes pacientes o tratamento estará dirixido, sempre que sexa posible, á extirpación completa
do tumor con intención curativa, salvo naqueles casos nos que clínica ou radioloxicamente
se evidencie diseminación a distancia (principalmente melanoma, carcinoma epidermoide en
estadios locais avanzados ou carcinoma de células de Merkel).
O tratamento cirúrxico segue sendo o gold standard en termos de resultados clínicos. Os
obxectivos son, por esta orde: a resección completa do tumor con bordos cirúrxicos libres de
neoplasia, a preservación da funcionalidade (especial importancia en tumores localizados en
zona periocular, perioral, pirámide nasal…) e por último a obtención dun bo resultado estético.

En certos casos (carcinomas basocelulares superficiais ou carcinomas epidermoides in situ)
pode tamén recorrerse a técnicas non cirúrxicas, xa sexa mediante destrución local (crioterapia
ou electrocoagulación) ou mediante o uso de tratamentos tópicos inmunomoduladores
(imiquimod) ou terapia fotodinámica (emprego de luz visible combinada coa aplicación tópica de
cremas fotosensibilizantes para lograr a destrución das células tumorais mediante a produción
de radicais libres).
Naquelas neoplasias cutáneas primarias nas que, polo seu estadio local avanzado ou pola
presenza de metástases a distancia, non sexa posible un tratamento curativo, o tratamento
realizarase con fins paliativos, de soporte e manexo das complicacións secundarias (dor,
sangrado, infección, mal olor…), e polo tanto, en xeral, pódense aplicar os mesmos principios
de tratamento que ás lesións cutáneas neoplásicas secundarias.

8.2. Neoplasias cutáneas secundarias
Ante lesións neoplásicas secundarias (metastásicas e por contigüidade) hai que establecer
coidados paliativos, e orientar o noso obxectivo para mellorar a calidade de vida do paciente e
/ ou achegados. A elección do tratamento variará entre cura en ambiente húmido ou ben, cura
seca segundo a necesidade.
Os pacientes con este tipo de lesións presentan unha importante repercusión na súa calidade
de vida, enfrontándose a problemas como a dor, sangrado, mal olor, sen esquecernos dos
problemas relacionados coa percepción da imaxe corporal, a autoestima e o illamento social

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

O defecto cirúrxico resultante da extirpación pode pecharse de forma directa aproximando os
bordos e suturando, pero naqueles casos nos que isto non é posible (xa sexa polo tamaño ou
localización do defecto), pode recorrerse á realización de colgallos cutáneos (reconstrución
mediante a mobilización de pel adxacente ao defecto que mantén a achega vascular a través
dun pedículo propio) ou de enxertos cutáneos (uso de pel doutras zonas corporais para recubrir
o defecto).
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As principais medidas que se deben tomar serán17:

8.2.1 Valoración do paciente
Realizarase unha valoración inicial do paciente que incluirá historia e exame físico completo
(etioloxía da enfermidade, prognóstico, situación actual, datos obxectivos, subxectivos,
valoración nutricional e valoración psicosocial para adecuar as intervencións de enfermería ás
necesidades detectadas.
Rexistrar a valoración e o plan de coidados (evidencia alta)17.

8.2.2. Estado funcional
Para valorar a capacidade funcional dos pacientes con procesos oncolóxicos, utilizaremos a
escala de Karnofsky que permite coñecer a capacidade deste para poder realizar actividades
cotiás. Así mesmo, axuda á toma de decisións clínicas, valorar o impacto do tratamento e a
progresión da enfermidade. A puntuación oscila de 0-100; un Karnofsky de 50 ou inferior indica
elevado risco de morte durante os 6 meses seguintes18.

8.2.3. Valoración nutricional

GUÍA PRÁCTICA DE LESIÓNS CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS

Os obxectivos nutricionais deben de ser considerados individualmente segundo cada caso e
cada prognóstico; teranse en conta os efectos nutricionais causados polo tumor, os efectos
nutricionais secundarios á terapia anticancerosa (quimioterapia, radioterapia e cirurxía) e
doutra banda os efectos propios da mal nutrición. O soporte nutricional estará condicionado
por múltiples factores: presenza de anorexia, náusea e / ou vómitos, alteracións do gusto e do
olfacto, obstrución mecánica do tracto intestinal ou factores psicolóxicos, entre outros.
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En función da situación do paciente e co obxecto de non realizar medidas agresivas, poderíase
facer a valoración do risco nutricional, con instrumentos validados como o Mini Nutritional
Assessement (MNA), o MUST ou o NRS 2002, (recomendación A)17.

8.2.4. Valoración psicosocial E DO CONTORNO
Identificar o coidador principal e valorar o contorno familiar: capacidades, habilidades, recursos
económicos... para elaborar un plan de coidados. Valorar posible perda de autoestima e
illamento social debida ao cambio físico (lesións desfigurantes, con mal aspecto, mal olor…).
Facilitar información sobre os trámites para a obtención de recursos a través dos traballadores
sociais para unha mellor coordinación dos distintos niveis asistenciais.

8.2.5. Valoración da Ferida5
• Teranse en conta os seguintes aspectos: etioloxía, localización, estadio, dimensións,
tunelizacións ou fístulas, tipo de tecido ou leito ulceral, exsudado (nulo, escaso, moderado,
abundante), olor, estado de pel perilesional, dor, sangrado e signos de infección.

• Preparación do paciente: antes de aplicar os coidados precisos, explicarémoslles ao
paciente e ao seu coidador o procedemento que debe seguir, para previlo das molestias
que se poidan presentar e tendo en conta a súa opinión para obter o maior confort e
intimidade posible.

8.2.6. Limpeza
Aconséllase o uso de soro fisiolóxico para o lavado da superficie da ferida e pel perilesional(C).
Limpeza como norma xeral con soro fisiolóxico, auga destilada ou auga da billa abundante
a unha temperatura +/- 37º, (evidencia alta)19. Utilizando a mínima forza mecánica que nos
garanta o arrastre de detritos e bacterias.
Aplicar unha lixeira presión para arrastrar, tecidos necróticos, esfácelos, detritos celulares ou
restos doutros tratamentos (1 - 4 kg / cm2 utilizando xiringa de 20 a 35 cc e unha auga ou catéter
de 19mm de diámetro), evitar arrastrar células novas, (evidencia moderada)19.
É importante valorar a limpeza profiláctica con clorhexidina diluída, xa que en moitas ocasións
a existencia de gran cantidade de exsudado pode levar a sospeitar unha infección da ferida.
Despois da limpeza dunha ferida cun antiséptico, a superficie da ferida deberá ser irrigada con
solución salina ao 0,9 % para minimizar a toxicidade potencial.
Non se debe secar o leito ulceral que presente tecido de granulación para evitar danar o tecido
neoformado. Secar a pel perilesional.

8.2.7. Desbridamento
Neste tipo de lesións o desbridamento dependerá do tipo de lesión, extensión, profundidade,
afectación da calidade de vida do paciente e sobre todo os obxectivos terapéuticos.
En xeral desaconséllase o desbridamento cortante polo risco de sangrado ao tratarse de lesións
altamente revascularizadas. En fase terminal non está indicado realizar desbridamento.

8.2.8. Dor
O limiar da dor nestes pacientes pode ser moi baixo, pola posible deterioración física e por
estar habituados a tratamentos opiáceos. A dor pódese medir utilizando a Escala de Valoración
Analóxica (EVA) e a escala de valoración verbal20.
Usaremos produtos que contribúan a mitigar a dor (ou polo menos non incrementalo), tratamentos
confortables para o paciente, como o uso de hidroxeles en zonas con presenza de esfácelos,
apósitos con baixa adherencia ao leito da lesión, para que a retirada sexa menos molesta para
o paciente, apósitos hidropoliméricos liberadores de ibuprofeno etc.
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ou pomadas con óxido de zinc protexen ben a pel perilesional, (evidencia moderada)17.
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Para manexar a dor local, valorar o uso de xeles opioides como analxésicos tópicos (exemplo:
hidroxel de clorhidrato de morfina), (evidencia moderada)19.
Se as curas son moi dolorosas débese administrar previamente fármacos analxésicos e en
ocasións é necesario sedar o paciente (Midazolan e / ou Morfina por vía subcutánea) previamente
á realización da cura21. En lesións dolorosas ocluír con gasas impregnadas en lidocaína xel ao
2 %21.
Valorar a aplicación de analxesia local22:
1. Depositar lidocaína ao 2 % ou xel de lidocaína ½ h antes da cura.
2. Depositar morfina / xel de morfina en apósitos que cubran a ferida ½ h antes da cura.
3. Cubrir con pomada anestésica de lidocaína e prilocaína (EMLA), 1 hora antes da cura
cubríndoa con apósito oclusivo.
Recomendacións
• Pausas ao realizar as curas.
• Evitar irrigacións con elevada presión.
• Evitar presión cos apósitos.
• Se procede, sedar o paciente.
• Evitar deixar a ferida exposta ao medio ambiente.
• Proporcionar fomentos.

8.2.9. Control dO sangrado
O sangrado prodúcese pola friabilidade do tecido e a rica vascularización do tumor.
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Non fregar, nin friccionar.
Protexer a lesión con apósitos de malla antiadherente,
Se existe risco de sangrado recoméndase o uso de siliconas para evitalo, tendo
especial coidado ao retirar o apósito: humedecer
previamente.
Utilizaremos apósitos de alxinato cálcico, que en
contacto co exsudado da ferida se produce un
intercambio: o alxinato absorbe ións de Na e libera
ións Ca, o que crea un ambiente húmido e favorece a
acción hemostática na ferida.
Se existe un punto de sangrado pódese cauterizar
Se existe sangrado
con Nitrato de Prata, Adrenalina ao 1 / 1.000, tendo
en conta que se pode producir necrose por isquemia.
Outra opción sería a utilización de lámina de escuma
de xelatina absorbible, que non é necesario retirar
nas curas seguintes, gasas impregnadas de ácido
tranexámico, ácido aminocaproico ou sucralfato.
Contemplar a posibilidade dos beneficios da
Se presenta sangrado masivo
radioterapia con finalidade hemostática.

8.2.10. Control dO olor17, 22
As lesións neoplásicas secundarias (metastásicas e por contigüidade) adoitan ser exsudativas e
presentan alto risco de infección, e ocasionan un olor característico: denso, forte e desagradable.
Provocando no paciente unha baixa autoestima situacional e un illamento social.
O mal olor non só leva efectos negativos sobre pacientes, senón tamén a coidadores e / ou
familiares, de aí a importancia de manexar adecuadamente este problema.
Para catalogar o olor pode utilizarse a seguinte clasificación:
• Grao 0: sen olor.
• Grao I: olor percibido só ao descubrir a ferida.
• Grao II: olor percibido aínda sen descubrir a ferida.
• Grao III: olor fétido e nauseabundo.
Para controlar o olor utilizaremos:
• Os apósitos de carbón activado neutralizan o olor e sérvenos para xestionar o exsudado
e a infección asociados con prata.
• Administración de metronidazol por vía tópica ante feridas de olor incontrolable, (evidencia
alta) (17) en concentración de 7,5 mgr / cc ou en solución con concentracións que oscilan
de 5 a 10 mgr / cc.
Hai unha fórmula maxistral farmacéutica de metronidazol a base de:
• 4 gr metronidazol.
• 40 gr vaselina líquida.
• 40 gr vaselina filante.

Hai estudos illados da aplicación tópica de metronidazol xel ao 8 % en tumores abertos
funxiformes primarios ou metastásicos con bos resultados en canto a control do olor e tolerancia
tras a súa aplicación17.
• Medidas ambientais: ventilación durante a cura e despois, ambientadores, balsámicos…

8.2.11. Control de exSudado
O exsudado aumenta cando aumenta a carga bacteriana, cando hai edema e cando se
descompón o tecido necrótico. Os apósitos e a oclusión da ferida deben de ser o menos
incómodos para o paciente: debemos elixir un apósito adaptable á mobilidade, non adherente
e permeable en caso de infección tendo en conta a estética do paciente.
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Utilizaremos mallas ou interfase que máis
se adapten á lesión (hidrocoloide, siliconas,
ExSudado escaso
vaselina) para facilitar a retirada do apósito e
evitar a adherencia.
Utilizaremos apósitos absorbentes de alxinato
ExSudado moderado E abundante ou hidrofibra que non maceren a lesión nin os
bordos.*
*Utilizar apósitos absorbentes (hidrofibra, alxinato cálcico) para controlar o exceso de exsudado, (evidencia
moderada)17.

Tumor de ovario, en 28 semanas de embarazo.
Control de exsudado. Dehiscencia. Foto. Carmen Ananín©
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8.2.12. Control da carga bacteriana
A presenza de abundante tecido desvitalizado e abundantes detritos aumenta o exsudado
favorece a proliferación bacteriana e risco de infección. En canto ao risco de infección debemos
manexar adecuadamente a carga bacteriana aplicando apósitos liberadores de prata ante a
sospeita dunha infección e nos casos en que fracasase o tratamento convencional e a úlcera
non evolucione satisfactoriamente no tempo previsto, (evidencia moi baixa)17, 22.

8.2.13. Infección
Se existe infección na lesión débese valorar, de forma excepcional, o uso de antibióticos e
antisépticos tópicos, xa que debido á mala vascularización destas lesións dificultaríase a
chegada destes por vía sistémica.
Deben evitarse solucións iodadas, mercuriais, violeta de xenciana porque poden enmascarar o
aspecto da ferida dificultando a súa valoración17.
O gliconato de clorhexidina resulta efectivo fronte a xermes aerobios e anaerobios, así como a
fungos. Recomendando concentracións entre 0,05 % - 1 % pola súa menor toxicidade.
Elección de apósitos de prata adecuados a cada tipo de lesión que nos axuden a controlar a
carga bacteriana, control do exsudado e control do olor.
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Valorar a posibilidade de realizar o cultivo da lesión. Ante a complexidade destas lesións e en
situacións especiais valorarase a cura seca.

8.2.14. Pel perilesional
Débese poñer especial atención en evitar a escoriación e a maceración da ferida, ao ser
lesións altamente exsudativas se controlamos o nivel de exsudado controlaremos o estado da
pel perilesional evitando que se macere, irrite ou escorie, o que derivaría nun incremento do
tamaño da ferida17, 22.
Manteña o tecido perilesional limpo e hidratado. Películas de poliuretano transparentes ou
pomadas con óxido de zinc protexen ben a pel perilesional, (evidencia moderada)17.

8.2.15. Prurito17, 18, 22
É un síntoma frecuente. Podémolo definir, como a sensación desagradable que induce
ao rascado e que mellora ou cede ao facelo e cuxo orixe pode ser cutáneo, neuropático ou
psicoxénico. Pode deberse a: sequidade de pel, infeccións, fármacos, obstrución vía biliar,
tumores hematolóxicos, de estómago ou pulmón ou síndrome carcinoide.

Medidas xerais

Medidas específicas

Deben proporcionarse coidados xerais da pel que inclúan unha
hidratación suficiente e prevención de lesións de rascado.
Utilice medidas para o manexo do prurito (como cremas de
protección pel perilesional e corticoides tópicos en pel perilesional
ou hidroxeles na lesión tumoral), (evidencia moi baixa)17.
Xel de lidocaína ao 2 %
Loción de calamina ou esteroides tópicos.
Tratamento farmacolóxico específico, (recomendación D)18.

8.3. LesiÓNS cutáneas noN tumoraIS asociadas AO
tratamento antineoplásico
O tratamento da radiodermite aguda, unha vez establecida, dependerá do grao de severidade:
• Dermatite leve (grao 1): medidas xerais + / - corticoides tópicos.
• Dermatite moderada (grao 2): Control do exsudado con apósitos de baixa adherencia.
Debe ser cambiado dependendo do exsudado. Pode asociarse ao uso dun axente tópico.
No caso de que haxa signos de sobreinfección bacteriana (exsudación purulenta ou
cheirenta) recoméndase o uso de antibióticos tópicos (mupirocina, ácido fusídico…) e /
ou sistémicos.
• Radiodermite severa (grao 3 e 4): ante a presenza de descamación húmida usariamos
apósitos absorbentes de escuma de silicona suaves, xa que estes apósitos son
atraumáticos para a lesión e pel perilesional15. Na práctica clínica, úsanse unha gran
diversidade de apósitos non adherentes incluíndo hidroxeles e hidrocoloides, e existe unha
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Deberemos distinguir entre o prurito da lesión e o da pel perilesional.
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escasa evidencia á hora de decantarse por uns ou outros (os escasos estudos existentes
parecen inclinarse polo uso de apósitos secos fronte a hidroxeles)17. A presenza dunha
radiodermite grao 3 con descamación húmida pode requirir a interrupción da radioterapia,
dependendo da localización corporal e o grao de incomodidade do paciente.
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Pacientes con necrose cutánea e ulceración asociada requiren unha aproximación terapéutica
individualizada e multidisciplinar (oncoloxía radioterápica, dermatoloxía, cirurxía plástica,
enfermería...18. En moitos casos implicará suspender a radioterapia, desbridamento cirúrxico,
enxertos de espesor total ou colgallos miocutáneos ou pediculados.
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09 RESUMO DAS RECOMENDACIÓNS
DE EVIDENCIA

Nivel / Grao

[E]

Realizar unha valoración inicial do paciente que incluirá
historia e exame físico completo (etioloxía da enfermidade,
prognóstico, situación actual, datos obxectivos, subxectivos,
valoración nutricional e valoración psicosocial para adecuar
as intervencións de enfermería ás necesidades detectadas.
Rexistrar a valoración e o plan de coidados.

ALTA
(GPC SAS, 2015)17.

[R]

En función da situación do paciente e co obxecto de non
realizar medidas agresivas, poderíase facer a valoración
do risco nutricional, con instrumentos validados como o Mini
Nutritional Assessement (MNA), o MUST ou o NRS 2002.

A
(Guía da Rioxa, 2009)19.

[BP] Aconséllase o uso de soro fisiolóxico para o lavado da
superficie da ferida e pel perilesional(C). Limpeza como
norma xeral con soro fisiolóxico, auga destilada ou auga
da billa abundante a unha temperatura + / - 37º (evidencia
alta)19. Utilizar a mínima forza mecánica que nos garanta o
arrastre de detritos e bacterias.

ALTA
(Guía da Rioxa, 2009)19.

[BP] Aplicar unha lixeira presión para arrastrar, tecidos necróticos,
esfácelos, detritos celulares ou restos doutros tratamentos
(1 - 4 kg / cm2 utilizando xiringa de 20 a 35 cc e unha auga
ou catéter de 19 mm de diámetro), evitar arrastrar células
novas.

MODERADA
(Guía da Rioxa, 2009)19.

[E]

Manter o tecido perilesional limpo e hidratado. O uso de
películas de poliuretano transparentes ou pomadas con
óxido de zinc protexen ben a pel perilesional.

[BP] Para manexar a dor local, valorar o uso de xeles opioides
como analxésicos tópicos.
[R]

Administración de metronidazol por vía tópica ante feridas
de olor incontrolable en concentración de 7,5 mgr / cc ou en
solución con concentracións que oscilan de 5 a 10 mgr / cc.

MODERADA
(GPC SAS, 2015)17.

MODERADA
(Guía da Rioxa, 2009)19.
ALTA
(GPC SAS, 2015)17.
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[R]

En canto ao risco de infección debemos manexar
adecuadamente a carga bacteriana aplicando apósitos
liberadores de prata ante a sospeita dunha infección e nos
casos en que fracasase o tratamento convencional e a
úlcera non evolucione satisfactoriamente no tempo previsto.

MOI BAIXA
(GPC SAS, 2015)17.

[R]

Manteña o tecido perilesional limpo e hidratado. Películas
de poliuretano transparentes ou pomadas con óxido de zinc
protexen ben a pel perilesional.

MODERADA
(GPC SAS, 2015)17.

[R]

Deben proporcionarse coidados xerais da pel que inclúan
unha hidratación suficiente e prevención de lesións de
rascado.
Utilice medidas para o manexo do prurito (como cremas
de protección pel perilesional e corticoides tópicos en pel
perilesional ou hidroxeles na lesión tumoral).

MOI BAIXA
(GPC SAS, 2015)17.

[R]

Para o prurito: xel de lidocaína ao 2 % Loción de calamina
D
ou esteroides tópicos. Tratamento farmacolóxico específico. (GPC Paliativos, 2008)18.
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11 ANEXO

ANEXO 1. Autoexploración cutánea para a detección precoz do
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	cancro cutáneo

Cabanillas-González M., Pulgarín-Sobrino S. B., Ananín-Fernández C. Guía práctica de lesións cutáneas neoplásicas. [Guía
práctica Nº 4]. En: Rumbo-Prieto J. M., Raña-Lama C. D., Cimadevila-Álvarez M. B., Calvo-Pérez A. I., Fernández-Segade J.,
editores. Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde. Santiago de Compostela (A Coruña): Xunta de
Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde; 2016.
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