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1 INTRODUÇÂO 

 

A Leucemia surgiu no século XVIII, e vem apresentando uma grande 

incidência desde então. Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é o tipo de câncer mais 

comum durante a infância e é conhecido pelo aumento do número de casos em 

crianças entre de 2 a 5 anos de idade. 

A LLA é o câncer que acontece nas células brancas do sangue conhecidas 

como leucócitos, onde há um crescimento desordenado de células que é 

caracterizado pela produção maligna de linfócitos imaturos na medula óssea. Um 

dos tratamentos mais eficientes é com a Terapia de Célula Tronco Hematopoética 

(TCTH). 

 As células tronco são células que tem a capacidade de se multiplicar e se 

diferenciar em células especializadas.Fora isso as células também podem ser 

programadas para desenvolver funções específicas (SILVA JUNIOR, 2009). 

No momento são conhecidas três tipos de células-tronco: célula tronco 

embrionária, célula tronco adulta e célula tronco induzida (BEGNINI, 2012). 

 As células troncos embrionárias, são conhecidas também como célula 

pluripotentes e totipotentes. 

 As células troncos totipotentes surgem sempre entre o 4° a 5° dia após a 

fecundação do óvulo, e este estágio do desenvolvimento embrionário é conhecido 

como blastocisto, é neste momento que a célula embrionária pode se transformar 

em qualquer um dos 216 tecidos do corpo e no período do 5° ao 14° dia ela é 

conhecida como célula pluripotente pois a partir daí ela pode se diferenciar em 

quase todos os tecidos do nosso corpo exceto a placenta e anexos embrionários. 

 As células adulta recebe o nome de multipotente pois sua capacidade de se 

diferenciar é mínima e ela pode ser encontrada em diversas partes do nosso corpo 

como: cérebro, medula óssea, neurônios, músculo cardíaco ou nas células 

sanguíneas etc. (SILVA JUNIOR, 2009). 

 A célula tronco induzida é uma célula em que o processo de reprogramação 

acontece através de um vírus contendo 4 genes. Estes genes são inseridos no DNA 

de uma célula adulta de um tecido da pele, depois de inserido o DNA na célula 

adulta do tecido é feito uma reprogramação do código genético, e é através deste 
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processo que as células voltam ao seu estágio de célula tronco embrionária,onde ela 

pode se auto renovar e ter a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tecido. 

 Bochi (2007) afirma que o tratamento com célula tronco vem provocando uma 

revolução nas últimas décadas tornando-se uma modalidade terapêutica importante 

para pessoas com doenças imunológicas, oncológicas e hereditárias.  

Lacerda (2007) identifica que este tratamento também pode ser destinado há 

pessoas com obesidade, osteoporose, Alzheimer, Parkinson, artrite reumatóide, 

paralisia cerebral, dentre outras. 

 De acordo com o autor acima a terapia com a célula tronco é a introdução de 

uma célula saudável na condição que ela possa substituir as células doentes, 

danificadas ou mortas, oferecendo ao paciente a possibilidade de recuperação total 

ou parcial aos danos causados pela mesma. 

No Brasil até o momento estão credenciadas no total de 320 clínicas para 

realizarem a TCTH, segundo os dados do Sistema Nacional de Transplantes do 

Ministério da Saúde (VOLTARELLI; FERREIRA; PASQUINI, 2009). 

 Para que a TCTH aconteça com êxito é necessário uma equipe 

multiprofissional e dentre eles estão: imunologista, oncologista,radiologista, 

epidemiologista, nutricionista,fisioterapeuta, psicólogo, odontológico, enfermeiro e 

assistente social (LACERDA, 2007). 

O papel do enfermeiro é de suma importância na terapia com célula tronco 

hematopoética (TCTH), mas para entendermos este papel precisamos conhecer 

primeiro o que são células tronco e como funciona este processo terapêutico dentro 

do nosso corpo (BOCHI, 2007). 

Lima (2014) destaca que o enfermeiro que atua na TCTH promove um 

desenvolvimento constante em suas habilidades, podendo assim adquirir novos 

aprendizados devido a vivência com situações de estresse, de morte e também por 

ser ele que tem a tomada de decisão. 

 O enfermeiro tem total responsabilidade com o paciente,pois requer uma 

assistência de qualidade e individualizada, avaliando e prevendo possíveis 

complicações. Além disso é ele que acompanha os profissionais em todos os  

procedimento, e cuida também dos serviços prestado ao paciente dando-lhe suporte 

técnico e terapêutico  

 Além de dar uma assistência diferenciada e individualizada, o enfermeiro 

deve passar de forma clara e transparente para o paciente transplantado e aos seus 
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familiares todos os procedimentos e tipos de tratamentos a serem seguidos,durante 

a terapia e após sua alta hospitalar. 

 Lacerda, (2007) sustenta que o enfermeiro da TCTH é um profissional 

qualificado, pois deve ter um conhecimento específico e terapêutico, podendo assim 

intervir de maneira educativa na fase do tratamento e na manutenção de técnicas 

especializadas,e assim dar apoio aos familiares e o suporte necessário que o 

paciente precisa antes do tratamento com a TCTH e após sua alta para que o 

mesmo continue seguindo sua vida. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 O interesse pelo presente tema justifica-se pelo fato do enfermeiro ter 

absoluta relevância no tratamento da TCTH, na execução de suas atividades que 

exige muita responsabilidade, habilidade e conhecimento, pois sua participação é 

fundamental para a recuperação do paciente e no fornecimento de um pronto 

atendimento de forma humanizada e individual. Cada transplantado é um ser único, 

com característica físicas e psicológicas diferenciadas, apesar dos sintomas e 

respostas em comum.  

1.3 OBJETIVO 

 

 O objetivo desta pesquisa é estabelecer a importância da atuação do 

enfermeiro no tratamento de Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas 

(TCTH) em crianças, expondo a prática de enfermagem no processo de apoio e 

suporte ao paciente transplantado até a sua recuperação e alta hospitalar. 

 



6 
 

4 METODOLOGIA 

 

De acordo com Conforto (2011), a revisão bibliográfica é conhecida como um 

método científico, onde fazem buscas e análises de artigos, revistas e livros. 

Podendo assim ter variações de artigos e de informações. 

Este trabalho foi realizado decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos como revistas, artigos, tese, etc. (SEVERINO, 2017). 

 Foi empregado como banco de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Literatura Latino-América em ciências da Saúde – LILACS, Scientific Electronic 

Library Online – SciElo, utilizando-se os seguintes descritores: Célula-Tronco, 

Célula-Tronco Hematopoética, Terapêutica Oncológica para Enferrmeiros, Cuidados 

Baseados em Evidências, Transplante Alogênico, Autológo e Transplante Sigênico, 

Assistência de Enfermagem. 

Foram encontrados no total de 2.550 referências, incluindo artigos, 

dissertações de mestrado e especialização, publicados de 2008 a 2016 com idioma 

em português, analisados 40 referências , restando apenas 30. 

Foram determinados como critérios de inclusão: estudos que não tivesse mais 

de 10 anos de publicação, que o idioma utilizado fosse apenas o idioma potuguês e 

que os objetos de estudos fossem direcionados diretamente para as pessoas com 

Leucemia Línfoide Aguda e o papel da enfermagem. Já os critérios de exclusão 

foram referências com mais de 10 anos de publicação, estudos realizados em 

animais ou referências repetidas. 

 A pesquisa deste trabalho foi realizada no início do mês de agosto de 2016, 

onde foram acessadas e a busca resultou no total de 2.550 referências. De acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão, resultou em uma seleção de 30 referências 

onde até o momento foram utilizados 1 tese, 1 mestrado, 2 livros e 10 artigos. 
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5 DESENVOLVIMENTO 

 

 A capacitação e o conhecimento técnico do enfermeiro que atua no setor de 

TCTH deve ser amplo,.pois esta etapa do tratamento é uma fase de grande 

complexibilidade tanto para o paciente e seus familiares como para o enfermeiro e 

toda equipe multidisciplinar que engloba este tipo de terapia. 

 Nas últimas décadas os avanços na área da saúde tem trazido numerosas 

contribuições e novos recursos para alguns tipos de tratamentos, um deles é a 

Terapia com Célula Tronco Hematopoética (TCTH), que é conhecido popularmente 

como um processo de substituição de uma medula óssea doente ou danificada por 

outra no seu estágio normal ou chamada de medula óssea sadia. 

 Quando há a transferência de uma célula tronco hematopóetica, de um 

indivíduo doador para o indivíduo receptor este processo tem como finalidade 

restabelecer o estado funcional da medula óssea (BRASIL, 2008). 

 

5.1 HISTÓRIA DO TRANSPLANTE DE CÉLULA TRONCO 

HEMATOPOÉTICA NO BRASIL 

 

 Muito tem se falado sobre o transplante de célula tronco hematopoética para 

o tratamento de várias doenças, mas nem todos tem o conhecimento de como este 

tipo de tratamento surgiu no Brasil. 

Voltarelli, Ferreira e Pasquini (2009), afirmam que a TCTH ficou conhecida 

pelas informações das próprias unidades de transplantes do país, algumas delas 

chegaram a ter um bom desempenho, já outras tiveram que encerrar suas atividades 

devido a diversos problemas de gerenciamento. 

 Em 2009 no Brasil já existiam 52 unidades credenciadas para realizar a TCTH 

autólogas, 36 TCTH alogênicos aparentados e 15 alogênicos não aparentados. 

 

 

 

 



8 
 

5.2 TIPOS DE TRANSPLANTES DE TCTH E OS MAIS INDICADOS 

 

 Mundialmente são conhecidos alguns tipos de transplantes para a TCTH, 

dentre eles estão:o autólogo, alogênico e singênico em qualquer um deles são 

encontradas células que podem ser obtidas da medula óssea, do sangue periférico 

ou do sangue do cordão umbilical e placentário (BONASSA, GATO, 2012). 

 AUTÓLOGO: Conforme são apontados em diversos estudos a terapia com 

Célula Tronco Hematopoética vem evoluindo nas últimas décadas e com isso 

aumenta sua eficácia com o decorrer dos anos, e tem conseguido resultados 

relevantes no tratamento de doenças oncológicas, hereditárias, malignas e 

benignas. 

 Para que isso ocorra é preciso saber qual tipo de Célula Tronco 

Hematopoética pode ser utilizado e qual delas se adequar melhor com cada 

patologia. 

 O transplante autólogo é um procedimento onde vão ser utilizados as células 

tronco do próprio paciente, que são tratadas com altas doses de radiação ou 

quimioterapia, para assim garantir que não existam células doentes ou mesmo 

cancerígenas, pois para que o procedimento seja efetuado com sucesso as células 

precisam estar saudáveis e livre de qualquer patologia. Este tipo de terapia é uma 

alternativa muito indicada para pacientes que são portadores de leucemia, linfoma e 

mieloma múltiplo. 

 ALOGÊNICO:Diferente do autólogo, o transplante alogênico vem a ser um 

procedimento em que as células tronco são retiradas de um doador aparentado ou 

não, nesses casos busca-se primeiro pessoas da própria família, irmão ou irmã e 

logo depois pelos pais. Caso não ache alguém compatível inicia-se uma busca, e ele 

vem a ser incluído imediatamente no Registro Nacional de Receptores de Medula 

Óssea. 

 Para que este procedimento ocorra é necessário que o doador tenha o 

mesmo tipo de tecido do receptor. Mas na maioria das vezes a realização desse 

transplante não é muito indicado devido aos efeitos colaterais que ocorre. 

 SINGÊNICO:Este é o tipo de transplante em que as células são retiradas de 

um irmão gêmeo idêntico, onde as células são totalmente compatíveis com a do 
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paciente. Este tipo de transplante é incomum, e ele também não apresenta 

toxidades e suas complicações são mínimas. 

 

5.3 FASES DA TCTH AUTÓLOGO, AVALIAÇÃO E OS CUIDADOS DO 

ENFERMEIRO. 

 

5.3.1 PRÉ TRANSPLANTE 

 

Este é um momento muito delicado para os familiares e o próprio paciente, 

principalmente por se tratar de uma criança, pois com o diagnóstico de leucemia 

linfóide aguda a criança passa a ser indicada à TCTH, pois as chances decura nesta 

fase são de 90%. Inicia-se uma corrida para evitar o avanço da doença, o que pode 

impedir a indicação para a terapia ou até mesmo influenciar na chance de cura 

(LACERDA, LIMA e BARBOSA, 2007). 

Logo após a avaliação pelo médico se houver a necessidade da TCTH, e o 

paciente apresentar condições físicas, psicológicas, sociais e clinicas será então 

encaminhado para a inclusão ou exclusão do programa de TCTH. Se o paciente for 

incluso no programa logo acontece o primeiro contato do enfermeiro com paciente 

que ocorre no ambulatório, onde inicia-se o protocolo de preparação que consiste na 

admissão na unidade e a sua permanência durante todo o processo. 

De acordo com o protocolo é um momento único entre paciente e enfermeiro, 

onde ele recebe o paciente e o responsável para a consulta de enfermagem onde 

será feita uma entrevista e em seguida um exame físico completo para avaliar 

possíveis alterações e dados atuais da doença, é neste momento que o enfermeiro 

tenta criar um possível vínculo com o paciente para que assim quebre aquele 

impacto da internação. 

O enfermeiro da TCTH responsável procura manter o paciente e a família 

orientados e integrados às rotinas diárias do ambiente hospitalar, onde também 

procura passar que será um momento delicado e irá interferir na sua vida e nos seu 

hábitos diários, e que também irá implicar na sua auto-imagem e auto-estima, pois é 

um tratamento severo que chega a interferir integridade física do paciente. 



10 
 

Feita a avaliação e através dos dados coletados, serão realizadas as 

intervenções de enfermagem onde toda equipe deverá participar, pois os mesmo 

devem ser capacitados e possuir habilidades e conhecimento para que possam 

observar qualquer tipo de sinais e sintomas e tomar decisões de acordo com cada 

situação.  

Lacerda, (2007) destaca que nesta fase é função do enfermeiro: 

Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de 

enfermagem ao paciente submetido a TCTH; 

Ele deve dar apoio ao paciente e aos familiares, feito isso encaminha o 

paciente ao centro cirúrgico para implantar o cateter, conferir prontuário do paciente 

e os exames pré transplante,administração de drogas, controlando seus efeitos 

colaterais, preparação do paciente se houver necessidade de radioterapia associado 

ao tratamento, observar alterações de suas condições vitais e fazer realização de 

intervenções terapêuticas. 

 

5.3.2 MOBILIZAÇÃO COLETA E ARMAZENAMENTO DAS CÉLULAS 

TRONCO-HEMATOPOÉTICAS 

 

A fase de mobilização é um procedimento clínico onde ocorre o recrutamento 

das células da medula óssea para o sangue períferico durante o tratamento de 

quimioterapia ou radioterapia para que haja uma diminuição do tumor. Logo após 

este procedimento será avaliado se houve um aumento significativo das células até 

dia da coleta. No momento de recuperação medular é que ocorre o aumento de 

CTHs no sangue periférico (SCHIMIEGUEL, 2009). 

Nesta fase de mobilização fica como função do enfermeiro:Promover o 

envolvimento da família, controle de infecção, controle da quimioterapia; realizar a 

administração dos medicamentos quimioterápicos, controle dos medicamentos, 

controle do vômito, fazer acompanhamento do paciente para avaliar sinais vitais 

durante o processo, controle da nutrição, controle de líquidos/eletrólitos, 

monitorização dos eletrólitos, cuidados com lesões e controle de infecções. 
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5.3.3 COLETA DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS DO 

SANGUE PERIFÉRICO AUTOLÓGO  

 

Neste caso onde doador e receptor são a mesma pessoa e por se tratar de 

uma criança, o transplante de célula tronco hematopética autólogo, passa a ser 

recomendados diversos cuidados: 

Todo doador recebe sulfato ferroso desde o momento que é indicado a 

terapia de TCTH, pois é importante que aumente o ferro de 2 a 3 g/100 mL a 

hemoglobina do doador. A coleta ideal está estimada em 15 a 20 mL de medula 

óssea por quilograma, mais por se tratar de uma criança não se pode ultrapassar o 

valor de 20 Ml/kg de peso para não haver o risco de haver um choque hipovolêmico; 

No mês uma criança com peso de 20 a 25 kg pode armazenar 1 ou 2 

unidades de sangue, para receber imediatamente após a doação e caso haja 

necessidade de mais de uma coleta, a criança deve permanecer internada com 

cateter rígido. 

Para a coleta das células tronco por aférese é necessário o uso de 

anticoagulante como o citrato (ACD). Por se tratar de uma criança ocorre diversos 

efeitos metabólicos como hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotassemia, 

hipofosfatemia e acidose metabólica com alcalose rebote. 

Depois de coletada, a bolsa com a CTH é estocada em freezer a 80ºC 

negativos. 

Nesta fase fica como função do enfermeiro:Fazer monitoração cardíaca 

contínua, dosagens frequentes de eletrólitos, reposição de cálcio e de potássio 

através de port-a-cath ou na via de retorno, complemetando-se com correções 

intermitentes de cálcio, quando houver necessidade. 

A coleta das células-tronco é feita pelo enfermeiro juntamente com toda 

equipe onde todos tem um conhecimento enorme em coletas pediátricas, e a coleta 

deve ser em um local adequado para a monitorização da criança, pois o volume 

extracorpóreo absorvido pela máquina é grande, a criança com menos de 20 kg 

pode haver a necessidade de priming do circuito do sangue total, onde ela corre o 

risco transfusional (SEBER et al, 2009). 
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Caso fosse um adulto, antes que a máquina acabasse com todo processo 

seria feita uma coleta de plasma autólogo, mais como se trata de uma criança esta 

coleta é contra indicada pois pode ocorrer um choque hipovolêmico; 

 

5.3.4 COLETA DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS DO 

CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO 

 

O sangue do cordão umbilical/placentário é rico em células-tronco 

hematopóeticas, e será utilizado em TCTH alogênicos não aparentado. 

A coleta do sangue do cordão umbilical é realizado no centro obstétrico, o 

cordão é clampiado até 30 segundos após o nascimento, (SILVA, 2012). 

 Voltarelli, Ferreira e Pasquini, (2009), afirmam que os Bancos de Sangue de 

Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP) existem no mundo todo, e podem ser 

públicos e privados.Quando há a utilização do sangue do cordão 

umbilical/placentário existem vantagens e desvantagens: 

Vantagens:A mãe e o bebê não correm nenhum tipo de risco, menor 

incidência de doença do enxerto contra o hospedeiro ( DECH) e menor 

chance de contaminação viral; 

 Desvantagens:As vezes é necessário fazer várias coletas em dias sucessivos; 

número de células limitado em cada unidade, é necessário que a equipe de coleta 

esteja de plantão, pode haver o retardo na pega de neutrófilos e plaquetas e maior 

chance de falha de pega. 

5.3.5 CONDICIONAMENTO 

 

Condicionamento é uma fase conhecida como um regime preparatório para a 

TCTH, que é utilizado tanto em pediatria como em adultos. 

Esta é a fase que a criança ou adulto receberá doses altas de 

quimioterápicos, onde sua função é exterminar as células malignas. 

Dependendo do tipo de câncer pode ser utilizado a Tiotepa que é um 

medicamento antineoplásico e sua função uma vez que injetado é impedir a 

replicação das células. 
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O paciente que será submetido ao transplante autólogo, as células-tronco 

hematopoéticas da medula óssea ou do sangue periférico, elas são coletadas 

durante a fase de remissão da doença e logo após congeladas. Logo depois do 

regime de condicionamento elas são descongeladas e serão infundidas por via 

intravenosa no próprio paciente para que sua recuperação seja mais rápida e para 

que também possa minimizar as toxidades hematológicas ( SEBER, 2011). 

Nesta fase é função do enfermeiro:Coleta do sangue da medula óssea no 

centro cirúrgico,infusão das células tronco hematopoéticas, monitorização do 

paciente onde avalia seu estado geral e controle de sinais vitais para observar 

possíveis reações adversas; 

 

5.3.6 INFUSÃO DAS CÉLULAS 

 

 Este é o momento é de muita ansiedade pelo paciente e familiares, onde eles 

tem a esperança de uma possível cura, ali está depositado todas as chances do 

paciente ficar livre da doença. 

 A realização desse procedimento acontece no quarto do paciente em seu leito 

através do cateter central duplo ou triplo. Este é o cateter que foi colocado antes da 

quimioterapia, onde pode ser usado para realizar exames laboratoriais, infusão de 

medicamentos entre outros. 

 No momento da infusão, é feito o descongelamento das células num banho-

maria com água a temperatura de 37°C. Este processo de descongelamento é muito 

rápido e a infusão da célula deve acontecer imediatamente, tolerando o tanto de 

volume que o paciente pode receber, sendo que o procedimento deve acontecer 

entre 30 minutos a 1 hora que terá a supervisão do enfermeiro responsável 

(FREIRE, 2014). 

 Ao término da infusão ás células se direcionam aos espaços da medula 

iniciando uma hematogênese normal, podendo ser chamada de pega medular. 

 Durante o procedimento de infusão o paciente pode apresentar reações 

adversas como: náuseas, vômito, rubor, desconforto torácico, hipotensão e em 

casos mais graves ocorre a diminuição da função renal; 

Nesta etapa é função do enfermeiro: 
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Conversar com o paciente e os familiares para que seja passado todo o 

procedimento que será realizado e para que eles possam também tirar qualquer 

dúvida possíveis, verificar o agendamento para a infusão celular durante a manhã no 

D0, confirmar juntamente ao setor de hemoterapia, 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 pérvio 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 horário 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; 

 

5.3.7 ALTA HOSPITALAR 

 

 Esse é o momento de expectativa para toda família e o próprio paciente, pois 

querem saber se houve a cura da doença e se as complicações foram superadas, e 

se há uma possibilidade de ir embora para casa. Quando ocorre o sucesso na TCTH 

e passa toda fase de complicações, logo vem a notícia da alta hospitalar, mais é 

fundamental que o paciente continue com o acompanhamento ambulatorial durante 

um período para a avaliação do seu estado atual, e para ter o controle caso haja 

algum tipo de complicação que podem surgir como: rejeição da célula-tronco 

infundida, toxidades que podem aparecer devido o uso de drogas e da quimioterapia 

e até mesmo infecções onde pode levar o paciente a óbito. 
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Isso também vai depender muito do tipo de transplante que foi feito. Se foi 

alogênico, autológo ou singênico, intensidade do regime de condicionamento,fonte 

de células hematopoéticas,precisa ver a condição socioeconômica, pois a paciente 

irá precisar de um cuidador, avaliação do local onde o transplantado irá ficar e que 

tenha menor chance de se contrair uma infecção. 

Após a alta o paciente fica sendo monitorado durante os 100 primeiros dias, 

onde o responsável por essa monitorização é o enfermeiro e sua função é: 

Acompanhar o paciente em suas visitas ambulatoriais para realizações de: 

coletas de sangue para exames laboratoriais,transfusões de glóbulos e 

plaquetas,hidratação parenteral,nutrição parenteral, se houver necessidade, 

aplicações parenterais de medicamentos; 

Conforme o tempo vai passando as visitas se tornam menores, o cateter é 

retirado e quando o quadro clínico se estabiliza o enfermeiro encaminha a paciente à 

equipe médica responsável, para uma avaliação onde poderá ocorrer a alta e a 

paciente voltara as atividades normais ( BONASSA, GATO, 2012). 
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