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1 INTRODUÇÃO 

 
A medula óssea é um tecido que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecido 

popularmente por “tutano”. A medula óssea tem a função de realizar o desenvolvimento 

das células sanguíneas, através dela são produzidos os leucócitos (glóbulos brancos), 

as hemácias (glóbulos vermelhos), e as plaquetas (BRASIL, 2014). 

O transplante de medula óssea (TMO) é um procedimento complexo, consiste na 

substituição de uma medula óssea doente, por células normais da medula do doador 

compatível. É realizado como forma de tratamento quando diagnosticadas algumas 

doenças do tipo hematológicas, oncológicas e congênitas com o objetivo de 

reconstituição de uma nova medula saudável, fornecendo uma maior qualidade de vida 

para o paciente (FONSECA e SECOLI, 2008). 

É realizado uma infusão celular com as células de um doador compatível 

podendo ser da medula óssea, sangue periférico e cordão umbilical, através de um 

familiar ou terceiros (LIMA e BERNARDINO, 2014). 

Existem três tipos de transplante de medula, que são mais realizados: o 

alogênico, autólogo e o singênico (MAIA, 2010). 

TMO alogênico é realizado quando são encontradas as células da medula com 

compatibilidade do material sanguíneo á  do paciente podendo ser de um irmão ou 

outro familiar, considerando  próximo ou de outro doador que seja compatível, 

desconhecido. TMO autólogo são células coletadas e congeladas do próprio paciente 

para  posteriormente ser utilizados no dia do transplante. TMO Singênico  realizado 

quando se tem um irmão gêmeo idênticos e compatíveis. É de extrema importância  a 

compatibilidade para que tenha chance mínima de uma rejeição futura independente do 

tipo de transplante.  

Para Maia (2010) as patologias mais indicadas para a realização do processo de 

tratamento do  transplante de medula óssea autólogo são: Mieloma múltiplo, leucemia 

mielóide águda, linfoma hodgkin  e o linfoma não hodgkin. 

 Fonseca e Secoli (2008) relatam que o transplante de medula óssea  é um 

procedimento que vem evoluindo com o decorrer dos anos, principalmente nos países 
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desenvolvidos. Em todo o mundo calcula se que sejam realizados de 30 á 50 mil de 

transplantes ao ano. 

A internação hospitalar é classificada como uma experiência desagradável  pelo 

paciente que o vivência surgindo medo onde muitas vezes ocorrem processos  

invasivos e dolorosos, ansiedade em saber a linguagem técnica referente ao seu 

diagnóstico, agitação por estar em um ambiente diferente e distante de amigos e 

familiares e se preocupando com á evolução da sua doença (NOBREGA et al, 2008). 

No desenvolvimento desse trabalho serão abordados temas exclusivos do 

transplante de medula óssea autólogo e suas fases; O pré transplante, mobilização, 

coleta e armazenamento das células, condicionamento, infusão das células, aplasia e 

recuperação medular chegando á alta hospitalar, e o papel do enfermeiro junto a sua 

equipe visando uma melhor assistência para esse paciente que permanece 

hospitalizado (MAIA, 2010). 

Durante o decorrer das fases do TMO autólogo são administrados medicamentos 

como  analgésicos, antieméticos, antimicrobianos e  imunossupressores  para evitar 

algumas complicações futuras, como por exemplo:infecções, complicações 

gastrointestinais, alterações bucais, diarréias, náuseas e vômitos, geralmente essas 

complicações surgem em menor quantidade e menos graves, sendo que as células que 

serão infundidas são os do próprio paciente (FONSECA e SECOLI, 2008). 

De acordo com Castro et al (2012) Dorothea Orem (teorista de enfermagem) 

afirma que todo individuo que possui uma dificuldade de realizar as suas próprias 

atividades independentes necessitam da assistência do enfermeiro e de toda a equipe 

de enfermagem. 

Durante o processo de hospitalização o enfermeiro tem por sua principal função 

estabelecer um vínculo com o paciente realizando medidas humanizadas, sabendo 

ouvir o paciente e respeitando as decisões tomadas por ele,  realizando sempre uma 

comunicação para que se inicie neste processo o desenvolvimento do SAE 

(Sistematização da Assistência de Enfermagem) visando o convívio do paciente junto a 

sua família (ANDRADE et al., 2012). 

O autor refere que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deve 

ser realizada de acordo com cada fase do transplante, pois cada enfermeiro realiza 
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uma sistematização e orientam os técnicos de enfermagem a realizar os cuidados 

através das recomendações e da prescrição de enfermagem. 

Zavadil (2010) destaca que todo enfermeiro presencia angústia e preocupação 

desde o primeiro contato com o paciente e seus familiares, e a partir desse momento 

são esclarecidas todas as dúvidas possíveis, os riscos e o tratamento. Essas 

preocupações prolongam-se durante todo o processo de tratamento, período em que a 

qualidade na assistência é essencial para a sobrevivência do paciente. 

A assistência do enfermeiro ao paciente portador de uma patologia hematológica 

e que será submetido ao transplante de medula, envolve aspectos de confiança, 

respeito e acolhimento. Porém na maioria das vezes o enfermeiro encontra-se 

despreparado para lidar com situações de perda, sofrimentos e morte, necessitando de 

apoio psicológico. 

O envolvimento do enfermeiro com o paciente torna-se bem maior do que 

qualquer outro profissional envolvido com o transplante, pois ele que acompanha o 

paciente em todas as suas fases desde a internação até após a sua alta. 

Lima e Bernardino (2014) comentam que todo enfermeiro que atua na unidade 

de transplante de medula óssea, deve ter conhecimentos teóricos e técnicos, 

experiências já vivenciadas e ter um treinamento especifico para saber lidar com esse 

paciente submetido ao transplante de medula óssea que permanece hospitalizado. 

De acordo com o processo complexo e a responsabilidade do enfermeiro o 

Conselho Federal de Enfermagem criou a Resolução COFEN 200/1997(2), que fala 

sobre as competências do enfermeiro no TMO onde ele pode realizar procedimentos 

específicos  à aspiração e infusão da medula óssea, sangue periférico e cordão 

umbilical, podendo realizar planejamentos, implementações e medidas para realização 

de um bom tratamento para o paciente, posteriormente houve uma atualização  da 

Resolução, que normatiza a atuação do enfermeiro em hemoterapia, e  foi publicada a 

Resolução COFEN 306/2006(3) (CURCIOLI E CARVALHO, 2010). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Através da assistência do enfermeiro ao paciente hospitalizado durante o 

transplante de medula óssea autólogo o foco é  buscar  o conhecimento e aprendizado 

sobre o contexto, onde é pouco divulgado e conhecido pela sociedade com intuito de 

realizar uma divulgação do tmo autólogo, destacando a importância do papel do 

enfermeiro durante todo  o processo do tmo, através de realização de pesquisas na 

literatura e informações coletadas. 

O transplante de medula óssea evoluiu muito nos últimos 10 anos com o intuito 

de tornar a cura possível, calcula se que sejam realizados de 30 a 50 mil transplantes 

por ano, principalmente nos países desenvolvidos. 
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3 OBJETIVO 

 

Destacar a assistência do enfermeiro durante o período do transplante e  em 

todas as fases que o paciente permanecerá no meio hospitalar, estabelecendo medidas 

adequadas para que á equipe de enfermagem desenvolva na assistência com esse 

paciente que será submetido ao transplante de medula óssea autólogo. 

Estabelecer medidas, através da realização da SAE, para prestar uma melhor 

assistência ao paciente que realizará um transplante de medula óssea. 
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4 METODOLOGIA  

 

Foram realizadas buscas utilizando como fonte de pesquisa o Google Acadêmico 

e Biblioteca virtual em saúde (BVS), portal do instituto nacional do câncer (INCA) e o 

Scielo.  

Realizando a busca através dos seguintes descritores:Transplante de medula 

óssea,Transplante de medula óssea autólogo, Papel do enfermeiro, equipe de 

enfermagem,  assistência de enfermagem e o paciente hospitalizado. 

 Foram encontrados 51.800 referências, incluindo artigos, Monografias, 

dissertações de mestrado, Revista escola de enfermagem da USP e Revista Latino 

Americana de Enfermagem, publicados de 2007 á 2014, utilizando o idioma em 

português, analisados 29 referências ao total, utilizando os determinados critérios de 

inclusão e exclusão foram selecionadas 18 referências. 

Através das 18 referências citadas foram utilizadas um total de 09 artigos, 04 

monografias, 01 dissertação de mestrado, 01 Revista escola de enfermagem da USP, 

02 Revista Latino-Americana de Enfermagem e 01 livro de enfermagem. 

Critérios de inclusão: Transplante de medula óssea autólogo, Contextos que 

apresentavam os  pacientes com os diagnósticos de mieloma múltiplo, leucemia 

mielóide aguda, linfoma hodgkin e  linfoma não hodgkin, paciente na fase adulta entre 

18 e 60 anos, paciente hospitalizado durante todas as fases do TMO, acompanhamento 

do enfermeiro e sua equipe, foram inclusos os artigos em português utilizando  

pesquisas dos últimos dez anos desde 2007 á 2016. 

Critérios de exclusão: Transplante de medula óssea alogênico e singênico, 

outras patologias com exceção daquelas citadas nos critérios de inclusão,  pacientes na 

fase infantil e adolescente menores de 18 anos, acompanhamento ambulatorial do 

enfermeiro durante o TMO, foram exclusos todos os artigos em inglês  e com mais de 

10 anos, onde foram encontrados uma grande quantidade. 

Este trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica, sendo uma pesquisa 

utilizada através de pesquisas anteriores, em documentos como livros, artigos, tese, 

etc. (SEVERINO, 2007). 
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5 DESENVOLVIMENTO 

 

A medula óssea é caracterizada como um  tecido esponjoso encontrado no 

interior dos ossos. Este tecido é rico em células sanguíneas que se dividem e 

apresentam sua respectiva função. Os leucócitos tem por função agir na defesa do 

nosso organismo, nos protegem das infecções. As hemácias,  realizam o  transporte de 

oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano,transportam também uma pequena 

quantidade de gás carbônico, e as  plaquetas tem por função realizar o processo de 

coagulação do sangue (BRASIL, 2014). 

O transplante de medula óssea evoluiu muito nos ultimo, 10 anos  buscando uma 

possível cura, o primeiro procedimento autólogo foi realizado há mais de 40 anos atrás 

com o objetivo de uma perspectiva para aqueles pacientes em fase final. 

Em 1891 foi realizado o primeiro tmo, utilizando  experiência com a 

administração das células quando Brown Sequard e D`Arsonaval realizaram a 

administração da medula óssea  por via oral em alguns pacientes que  apresentavam 

com  anemia e  leucemia (NARDI, 2011). 

 Em 1937 pacientes que apresentavam infecções receberam injeções intra- 

musculares de medula óssea alogênica e autóloga e presenciaram uma pequena 

evolução. O primeiro registro desse procedimento foi realizado com sucesso no ano de 

1939. 

           No decorrer de 1990 esse tipo de transplante veio crescendo e se tornou um tipo 

de tratamento para aqueles pacientes portadores das doenças hematológicas. 

O TMO é realizado como uma forma de tratamento para algumas doenças 

podendo ser hereditárias, imunológicas, congênitas e até mesmo oncológicas. O seu 

principal objetivo é  recuperar a função da medula  e  imunidade dos pacientes através 

de um procedimento invasivo (LIMA et al., 2012). 

Para o recebimento da medula todos os pacientes devem estar preparados, 

através de uma das fases do TMO chamada de condicionamento onde o paciente 

receberá dosagens altas de quimioterapia (GLUSZCZUK, 2008). 
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O procedimento é realizado através  de uma infusão endovenosa, onde são 

retiradas  ás células da medula óssea de um doador compatível ou do próprio paciente 

e assim as células  serão infundidas. 

Esse paciente submetido ao TMO permanecerá em um período de 

hospitalização que varia de 04 á 06 semanas, desde a sua internação até a alta 

(ANDRADE et al., 2012). 

Após a infusão celular inicia se uma ocupação dos espaços vazios da medula 

realizando a formação e o desenvolvimento de novas células sanguíneas, processo 

conhecido como hematopoese, e realiza se a contagem dos neutrófilos, os valores 

normais variam de 1800 a 7.700, é analisado no leucograma  uma parte do hemograma 

que analisa as células de defesa do organismo, nessa fase o paciente deve apresentar 

uma contagem de 500 de neutrófilos mantendo nesse valor por dois dias consecutivos 

ocorre a aplasia medular conhecido popularmente por pega medular. 

Gluszczuk (2008) relata que existem alguns tipos de coleta de células para que 

sejam utilizadas no TMO e podem ser adquiridas através da medula óssea, sangue 

periférico e até mesmo do cordão umbilical e da placenta 

 Durante o processo de internação hospitalar desse paciente submetido ao TMO 

é de extrema importância que o enfermeiro assistencial realize o isolamento do 

paciente, mantendo um protocolo de rotinas diárias que devem ser seguidas 

corretamente, realizando uma previsão aos efeitos colaterais que o tratamento vai 

causar (ANDRADE et al., 2012). 

 

5.1 FASES DO TMO AUTÓLOGO E OS CUIDADOS DO ENFERMEIRO 

 

5.1.1 PRÉ TRANSPLANTE 

 

O pré transplante se inicia assim que o paciente é diagnosticado com uma das 

patologias como leucemia mielóide aguda (LMA), linfoma não hodgkin (LNH), linfoma 
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hodgkin, (LH) mieloma múltiplo.(MM), o paciente que se apresentar com uma dessas 

patologias é indicado pelo médico para ir a um ambulatório de TMO, onde vai ser 

avaliado por uma equipe médica especializada e capacitada para saber se vai ter a 

indicação da realização do transplante ou não (MAIA, 2010). 

No período pré TMO os pacientes tem um contato  com toda a equipe para 

maiores informações e detalhes sobre o tratamento, tirando todas as dúvidas, e quando 

a equipe médica  tomar a conduta da realização do TMO o paciente é direcionado  e 

incluso no serviço de saúde  da comunidade mais próxima, conhecido como Serviço de 

Transplante de células-tronco hematopoiéticas (TOMASSINI, 2013). 

O Serviço de Transplante de células-tronco hematopoiéticas é um serviço 

diferenciado onde o enfermeiro tem a possibilidade de atuar e tem a autonomia de 

tomar decisões através dos cuidados de enfermagem com o paciente e sua família. 

  Após a conduta médica o paciente é encaminhado para realização da primeira 

consulta de enfermagem no ambulatório, podendo estar acompanhado por seus 

familiares, onde o enfermeiro vai realizar o exame físico completo com o objetivo de 

avaliar alterações importantes, realizando  as intervenções  até a data da realização do 

transplante (MAIA, 2010). 

Assim que o paciente for hospitalizado antes da realização da fase de 

mobilização, será implantado um cateter  venoso central de longa permanência, para 

utilização do sistema sanguíneo e circulatório, onde esse dispositivo será utilizado 

como via única  podendo adaptar outras vias para o recebimento da nutrição parenteral  

prolongada atendendo a necessidade de cada paciente. O cateter venoso central tem 

indicação para os pacientes que vão realizar o TMO pois se apresenta em grosso 

calibre para a infusão de grandes volumes, descartando a realização de punção 

periférica, é utilizado para a infusão das células e para coleta de exames laboratoriais 

(TOMASSINI, 2013). 

  Com a implantação do cateter central se tem bastante benefícios, mas podem 

ocasionar algumas complicações pós implantação: sinais flogisticos como vermelhidão, 

dor no local, edema, rubor, sinais de infecção, trombose, oclusão do cateter e embolia, 

nesse caso o cateter deverá ser retirado quanto antes para a realização do tratamento 

da complicação e após o paciente será submetido a uma outra implantação. 
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No pré transplante é  de função do enfermeiro  realizar orientações sobre todas 

as fases do procedimento em que o paciente  permanecerá  hospitalizado, 

apresentação da equipe de enfermagem é fundamental para estabelecimento de 

vínculo e conhecimento da unidade e do quarto onde  o paciente permanecerá para o 

procedimento realizando medidas que ele se sinta menos ansioso (MAIA, 2010). 

Deve explicar para o paciente e sua família  sobre a importância do isolamento 

do paciente enfatizando a lavagens das mãos, utilização de avental e máscara, 

alimentos que podem ser ingeridos e as roupas que poderão ser utilizadas,  para que 

seja realizado uma  medida de prevenção de infecções  para o paciente (ZAVADIL, 

2010). 

Na admissão hospitalar do paciente devem ser realizadas as seguintes 

intervenções de enfermagem: observação e controle do ambiente onde paciente 

permanecerá, pensando em benefícios psicológicos, diminuição da ansiedade, controle 

e avaliação na nutrição, supervisão, segurança, identificações de risco, proteção dos 

direitos do paciente. Para o alcance do sucesso devem ser resolvidos os problemas 

através da cumplicidade juntamente com o paciente (TOMASSINI, 2013). 

O enfermeiro realiza nessa fase medidas de prevenção contra as infecções para 

o paciente  e os cuidados com o cateter central, desenvolvendo as prescrições de 

enfermagem e orientando sua equipe para que realizem as ações corretamente, como 

a: técnica da lavagem das mãos, antes e após a manipulação com o paciente, técnicas 

assépticas na manipulação e realização do curativo do cateter, sinalizando os sinais 

flogisticos, controle de alergias e realização das medicações prescritas com cautela 

comunicando sempre o enfermeiro no caso de alguma alteração. 

 

5.1.2 MOBILIZAÇÃO COLETA E ARMAZENAMENTO DAS CÉLULAS 

 

5.1.2.1 MOBILIZAÇÃO 
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É uma fase onde ocorre a utilização da quimioterapia ou não, associada a um 

medicamento em altas dosagens conhecido como granulokine, que tem por função 

aumentar a produção das células, geralmente é utilizada durante 04 dias consecutivos 

e no 5º dia é realizado uma coleta de sangue  para avaliar  o aumento quantitativo da 

produção das células tronco  e mobilizando as para circulação sanguínea (MAIA, 2010). 

É realizado também uma monitorização da contagem das células CD 34+ no 

sangue periférico para determinar o dia correto para iniciar a coleta das células. 

 Conhecido como antígeno CD 34+ é uma glicoproteína localizada nas células 

progenitoras hematopoiéticas, endoteliais e tecido nervoso, sua quantificação é 

realizada em laboratório  conhecido por citometria de fluxo,  tem por função quantificar 

a presença de células tronco no sangue e na medula óssea. A sua contagem pode ser 

realizada nos materiais como: sangue periférico, medula óssea após aspirada e sangue 

do cordão umbilical, pois neles estão presentes as células progenitoras ou as células 

tronco (SOUZA, JÚNIOR, BOUZAS, 2009). 

 

5.1.3 COLETA DA MEDÚLA ÓSSEA 

 

As células podem ser coletadas diretamente da medula óssea através de 

processos de aspiração que podem ser realizados no osso do esterno ou crista ilíaca 

anterior. Esse processo é realizado no centro cirúrgico sob anestesia geral, que dura 

em torno de uma à duas horas, após a coleta ocorre um processo de filtragem onde são 

extraídas partículas de ossos e gorduras, e  assim o produto será armazenado em uma 

bolsa de infusão que passará por um processo de congelamento até o dia da infusão. A 

quantidade de medula que será coletada deve ser de acordo com o peso do paciente 

(NARDI, 2011). 
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5.1.3.1 COLETA DO SANGUE PERIFÉRICO 

  

O processo da coleta do sangue periférico se inicia após o término da fase da 

mobilização quando as células se apresentarem em uma grande quantidade e com a 

monitorização das células CD 34+  dosados do sangue periférico (MAIA, 2010). 

 A coleta de células tronco do sangue periférico é realizada através de uma 

técnica conhecida como aférese. 

Aférese é uma maquina, que tem por função realizar a separação das células 

sanguínea. É puncionado um acesso venoso periférico calibroso ou podendo ser por 

acesso venoso central. O sangue coletado entra pela máquina de Aférese e passa por 

um circuito descartável onde é realizado uma separação das células como os 

eritrócitos, leucócitos, plaquetas e as células hematopoiética, cada um se localiza em 

um circuito, assim as células necessárias são coletadas, e o sangue do cliente será 

reenfundido. 

Em alguns casos serão necessários a realização de mais de uma sessão até que 

a quantidade de células sejam necessárias. As sessões variam de 4 a 6 horas. 

Durante a coleta podem surgir algumas reaçoes como : parestesias, taquicardia, 

frio, agitação, distúrbios respiratórios entre outros que são causados pelo 

anticoagulante utilizado na Aférese chamado de citrato. Com o término da coleta das 

células elas serão processadas e conservadas com o Dimetiu sufóxido (DMSO) e 

mantida no freezer a 80ºc. 

 

5.1.3.2 COLETA DO SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL E 

PLACENTÁRIO 

 

O sangue do cordão umbilical e placentário possui uma grande quantidade de 

células a coleta é realizada após o parto normal ou cesariano onde o bêbe doador não 

corre nenhum risco. O sangue coletado passa por um processo de tipagem e assim é 

armazenado (NARDI 2011). 
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Geralmente as coletas são realizadas no centro obstétrico, o cordão é clampiado 

até 30 segundos após o nascimento onde uma equipe capacitada e responsável pelo 

volume coletado que varia de 70 a 100 ml após é congelado  

Durante essa fase é função do enfermeiro incluir o paciente no protocolo da 

instituição para iniciar a mobilização. Orientar o paciente sobre a importância da 

administração do granulócito, realizando sempre de acordo com o período  que ocorra o 

pico da medicação e que seja próximo a coleta das células. 

O enfermeiro deve ser treinado para acompanhar o processo de afêrese 

avaliando, intervindo, registrando possíveis complicações e observando reações 

possíveis que o paciente pode apresentar durante o processo (MAIA, 2010). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária todo processo de coleta 

pode ser realizado por um enfermeiro capacitado para o procedimento onde deve ser 

realizado algumas práticas antes da sua realização como: levantamento de dados do 

paciente, avaliação das condições fisiológicas consulta e entrevista mantendo um bom 

relacionamento e comunicação em toda a equipe (LOPES, 2016). 

 

5.1.4 CONDICIONAMENTO 

 

O condicionamento é uma fase onde o paciente receberá doses altas de 

quimioterápicos com o objetivo de exterminar as células malignas e preparar a medula 

para o recebimento das novas células. Ele é realizado alguns dias antes da infusão 

celular (GLUSZCZUK, 2008). 

A principal função do condicionamento é de diminuir o grande numero de células 

malignas para evitar qualquer tipo de rejeição após a  infusão celular. Durante esse 

processo o paciente permanece hospitalizado os custos são extremamente altos como 

acomodação, leito e o tipo do transplante a ser realizado será de acordo com cada 

diagnóstico. 

A quimioterapia é utilizada através de um procedimento com várias substâncias 

químicas conhecidas por quimioterápicos que possuem  efeitos colaterais podendo ser 
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de imediato após a infusão da quimioterapia como a dor  a fadiga e com o tempo a 

queda do cabelo (LISBOA, 2009). 

Alguns pacientes realizam o condicionamento associado com a radioterapia que 

apesar de ser indolor causam no paciente ansiedades e alguns efeitos colaterais o 

acompanhamento do paciente a radioterapia devem ser realizados pelos enfermeiros 

habilitados (TOMASSINI, 2013). 

A radioterapia é uma forma de  tratamento utilizado através de um aparelho que 

gera as radiações e tem por objetivo destruir as células cancerígenas e impedir o seu 

aumento, os efeitos colaterais iniciam a partir da terceira sessão de radioterapia 

podendo ser perda do apetite, cansaço e alterações da pele (VITORIA, 2014). 

Cada equipe médica utiliza um protocolo voltado diretamente na assistência do 

paciente levando em consideração o tipo do TMO a ser realizado e o estado clínico do 

paciente (NARDI, 2011). 

As doses utilizadas nessa fase causam toxicidades ao paciente e com o uso 

durante a fase atingem diretamente o fígado, sistema gastrintestinal e a mucosa oral 

ocasionando a mucosite oral que se caracteriza por edema, eritema e sensibilidade na 

mucosa oral (SANTOS, 2009). 

Durante essa fase é função do enfermeiro avaliar e prevenir alguns efeitos 

colaterais que se manifestam no paciente, fornecer alguns materiais que sejam do seu 

uso exclusivo como aparelho de pressão estetoscópio e termômetro. Orientar o cliente 

de forma objetiva sobre as complicações, decorrentes da fase, utilização do acesso 

venoso central e seus respectivos cuidados. 

Quando é realizada a radioterapia o enfermeiro deve intervir sob os cuidados 

com a pele do paciente, transporte e monitoramento dos sinais vitais, durante  o 

processo de radiação corporal, realizando também medidas do controle de infecções, 

prescrições de medicamentos, visualização dos exames realizados, monitorização de 

eletrólitos e controle com a nutrição e líquidos (TOMASSINI, 2013). 

Conversar com o paciente e orientar sobre a importância de se pesar 

diariamente em jejum e realizar o balanço hídrico, explicar sobre a realização do alto 

cuidado,  higiene oral e corporal. Manter hidratação venosa continua por bomba de 

infusão, conforme o protocolo da instituição e realizar os cuidados com o cateter central 
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observando sinais flogisticos como vermelhidão edema e dor ou qualquer outro indício 

de infecção, realizar troca do  curativo central sempre que necessário.  

 

5.1.5 INFUSÃO DAS CÉLULAS 

 

Após a realização da fase de condicionamento inicia se o dia tão esperado, a 

medula óssea é infundida podendo ser chamada de dia zero e assim por diante serão 

chamados (0, +1, +2, +3) e assim sucessivamente (MAIA, 2010). 

O procedimento é realizado no quarto do paciente. Antes da infusão o paciente 

receberá as medicações pré transplante: soro fisiológico 0,9% 500 ml, manitol 20% 

100ml, furosemida 10 mg, prometazina 12,5 mg que devem ser administrados 

endovenosos e o paracetamol 750 mg que deve ser via oral ou conforme prescrição 

médica com o objetivo de reduzir os riscos de reações  alérgicas durante a infusão do 

produto e a sensibilidade ao solvente chamado de Dimetilsulfoxido que auxilia na 

conservação  das células.. 

No quarto do paciente se inicia o descongelamento das bolsas que são 

criopreservadas devem ser preparadas e descongelada sem banho maria que varia de 

37º a 38°C (NARDI, 2011). 

As bolsas criopreservadas devem ser infundida imediatamente, assim que 

descongeladas pois em temperatura ambiente ela passa a ser tóxica para o produto 

que segue armazenado na bolsa. Com a bolsa conectada ao equipo macro gotas inicia 

se a infusão no paciente, que será em bolus, o volume do produto a ser infundido 

dependerá da quantidade que foi coletada (MAIA, 2010). 

Com as bolsas não criopreservadas  ás células devem ser infundidas também 

em bolsa conectada ao equipo macro gota, o tempo de infusão varia de 1 á 4 hs 

dependendo da quantidade da bolsa e de acordo com a conduta e orientação do 

médico. 

As células são infundidas através do cateter venoso central, acompanhado por 

um enfermeiro capacitado um técnico de enfermagem e um médico. Ao término da 
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infusão ás  células se direcionam aos espaços da medula iniciando uma hematogênese 

normal, podendo ser chamada de pega medular (NARDI, 2011). 

Durante a infusão o paciente pode apresentar algumas reações como: prurido, 

frio e febre, devem ser administrados os medicamentos conforme prescrição médica e a 

velocidade da infusão deve  ser diminuída imediatamente 

Nessa fase é função do enfermeiro verificar o agendamento para  a infusão 

celular durante a mãnha no D0, confirmar juntamente ao setor de hemoterapia 

comfirmando o procedimento (MAIA, 2010). 

Separar todos os materiais a serem utilizados como: gazes, soro fisiológicos, 

luvas de procedimento agulhas e equipo macro gotas de acordo com a quantidade de 

bolsas a serem infundidas. Manter carrinho de parada cardiorrespiratória completo e 

organizado próximo ao quarto. Manter acesso venoso periférico para necessidade de 

administração de medicamentos se necessário. Aferir os sinais vitais  antes e após a 

infusão de cada bolsa. Antes de finalizar a primeira bolsa solicitar o descongelamento 

da segunda bolsa e o encaminhamento imediato. Orientar e acompanhar o paciente se 

houver a necessidade de  se alimentar e ir ao banheiro durante o procedimento. 

Observar sinais e sintomas de hipersensibilidade e diminuir a infusão quando 

necessário. Orientar o paciente referente ao odor característico que será expelido 

durante as 24 horas, medicar conforme prescrição medica após término da infusão. 

Ao término da infusão registrar em prontuário a realização da infusão anotando o 

horario de inicio e término de cada bolsa que foi infundida o volume total das bolsas, os 

sinais vitais durante o procedimento as orientações realizadas e as intercorrêcias. 

 

5.1.6 APLASIA E RECUPERAÇÃO MEDULAR 

 

Aplasia medular: Ocorre quando as células  que foram infundidas ainda não são 

capazes de se reproduzir. É uma fase que se inicia após a infusão celular. Geralmente 

no D+5  as células tronco invadem a medula óssea e se inicia o processo de 

multiplicação celular conhecido por pega (MAIA, 2010). 
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No TMO autólogo ocorre a pega entre os dias D+10 e D+15 é avaliado através 

da realização do exame de hemograma e a contagem dos neutrófilos e das plaquetas. 

O enfermeiro nessa fase tem por função avaliar os exames de hemograma do 

paciente sempre junto ao médico responsável e a partir do  D+5  é administrado um 

medicamento que ajuda a  realizar  a produção das células chamado de fator de 

granulócito, para que quanto antes ocorra a pega. 

Nessa fase o enfermeiro atua realizando o controle rigoroso e prescrevendo 

medidas para ajudar a diminuir as complicações relacionadas as fases do TMO como a 

toxicidade da fase do condicionamento e as infecções na fase da aplasia medular. 

Se o paciente apresentar temperatura elevada de 37.8 o enfermeiro deve entrar 

em contato com o médico para uma possível coleta de hemoculturas e iniciar 

antibioticoterapia, após as 48 horas da administração do antibiótico a temperatura 

permanecer elevada,  nova coleta de hemocultura deve ser realizada. Deve se atentar a 

qualquer sinal e sintoma que o paciente apresentar nessa fase, para a realização da 

intervenção de imediato. 

 

 

5.1.7 ALTA HOSPITALAR 

 

Quando há sinais de sucesso da pega medular e as complicações superadas o 

paciente pode ser liberado do hospital.  Assim que o paciente receber a alta hospitalar é 

essencial que eles continuem realizando  um acompanhamento ambulatorial por um 

longo e indeterminado tempo, pois existe a possibilidade de complicações e de recidiva 

da doença que varia de acordo com o tipo de transplante que foi realizado. Possuem 

algumas complicações que são decorrentes da toxicidade que são causadas pelas 

drogas e quimioterapias, rejeição da medula infundida, e processos infecciosos que 

podem levar a morte (ANDRADE, 2012). 

O dia da alta é um momento muito aguardado pelo paciente pois geram  

momentos ruins e boas lembranças, sentimentos positivos que chegam a chamar de 
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segundo aniversário e com o intuito de que nasceu de novo gerando ao paciente á 

expectativa da cura. 

Antes da alta hospitalar o enfermeiro deve se  comprometer e se preocupar com 

o paciente e ensinar as técnicas e cuidados necessários que o paciente deverá realizar 

assim que deixar o ambiente hospitalar com a intenção de evitar reinternações 

(DELLATORE, 2013). 

Nessa fase da alta hospitalar o enfermeiro deve falar para o paciente e seus 

familiares  sobre os cuidados que devem ser indispensáveis durante alguns meses 

após a alta como não deixar de ir as consultas no ambulatório para  realização dos 

hemogramas pariódicos  avaliando os níveis da produção sanguínea, funcionamento 

dos rins e do fígado, realização de raio x, avaliando os pulmões, evitar pessoas que 

estejam doentes,  ambientes fechado e lugares públicos (TOMASSINI, 2013). 

 

 

5.1.8 COMPLICAÇÕES DECORRENTES DURANTE  AS FASES DO 

TMO AUTÓLOGO 

 

5.1.8.1 
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