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Introdução: O transplante de medula óssea (TMO), é a uma das últimas 

alternativas de tratamento a ser realizada, por se tratar de um procedimento de alta 

complexidade e um risco elevado para o paciente. O enfermeiro está ao lado do 

paciente, prestando uma assistência integral de 24 horas. Sua atuação tem uma 

grande magnitude, em virtude que a evolução adequada do tratamento tem uma 

ligação direta à educação e sistematização de enfermagem (SAE), baseada em fatos 

científicos, tem uma contribuição vasta para a equipe multiprofissional. Objetivo: 

Descrever e identificar quais as condutas e principais diagnósticos de enfermagem no 

cuidado do paciente pós transplante de medula óssea (TMO). Método: Trata-se de 

uma revisão de literatura com natureza qualitativa e descritiva que busca as principais 

condutas e principais diagnósticos de enfermagem no cuidado pós transplante de 

medula óssea (TMO).  Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Universidade Federal do Paraná 

(UFP), Scientific Electronic Library Online (Scielo), buscando artigos que responda ao 

objetivo. Os critérios de exclusão dos artigos, aqueles no qual não se abordavam a 

atuação da enfermagem, discutia apenas uma complicação do pós-transplante de 

medula óssea, artigos em duplicidade, pagos, público alvos dos estudos. Após os 

critérios de inclusão e exclusão serão analisados os artigos utilizando a leitura 

exploratória, com a finalidade de atender o assunto proposto, identificando principais 

ideias dos autores, organizaremos os conteúdos analisados em uma tabela contendo: 

título, ano, texto na íntegra, idioma e bases de dados. Em seguida realizaremos uma 

descrição dos resultados para chegarmos a uma conclusão. Descritores: Medula 

óssea transplante enfermagem; Cuidados de enfermagem no transplante de medula 

óssea; Medula óssea enfermagem; Cuidados pós transplante de medula óssea; 

Transplante de medula óssea enfermagem; Transplante de células tronco 

hematopoiéticas. Desenvolvimento: O presente projeto já concluiu as fases de 

construção, avaliado por banca examinadora, coleta de dados nas bases identificadas 

no método e no momento encontra-se na análise do material científico identificado 

para reposta ao objetivo proposto. Resultados Preliminares: Total de artigos nas 

bases de dados Medline // Lilacs // Universidade Federal do Paraná (UFP) // Scielo.  



 

 

 

A análise de estudos encontrados nas bases e dados evidenciaram até o momento 

que a competência do profissional de enfermagem é única, onde atua em todas as 

fases do tratamento, é de extrema importância para recuperação e possível cura do 

paciente, a implementação dos cuidados exige habilidade e responsabilidade. 

Principais Diagnósticos encontrados até o momento: Risco de infecção devido ao uso 

de imunossupressores, presença de vias invasivas e procedimentos, Integralidade da 

pele prejudicada evidenciada por descamações, exantemas, maculopapular, 

eritrodermia generalizada relacionada ao linfócito T e citotoxicidade, Conforto 

prejudicado evidenciado pela ansiedade e lamentação, relacionada à falta de 

satisfação com sinais e sintomas de GVHD. Conclusão: Em andamento. 

Fontes consultadas: 

KNOPF, K, E. Core Competencies For Bone Marrow Transplantation Nurses 

Practitioney. Clinical Journal of Oncology Nursing, University of Pennsylvania in 

Philadelphia, v.15, n.1, p 102-105, February. 2011. 

Descritores Encontrados Integra Excluídos Incluídos 

Cuidados de enfermagem 

transplante de medula óssea 

72 10 67 1 

Cuidados de enfermagem 

transplante de células tronco 

hematopoiéticas 

161 114 157 4 

Medula óssea enfermagem 1045 426 1041 4 

Medula óssea transplante 

enfermagem 

612 26 547 4 

Cuidados de enfermagem pós 

transplante de medula óssea 

156 110 155 1 

Cuidados de enfermagem no 

pós transplante de medula 

óssea 

118 107 115 3 

Cuidados de enfermagem no 

transplante de células tronco 

hematopoieticas 

217 139 214 3 

Total 2381 932 2296 20 



 

 

ARAUJO, D, D, et al. Diagnósticos e intervenções de enfermagem para pacientes com 

doença enxerto submetidos a transplante de células tronco hematopoiéticas. Cogitare 

Enfermagem. Universidade Federal de São João. Divinópolis (MG). v.20, n.2, p307- 

315,2015. 

LIMA, K; BERNADINO, E. O Cuidado De Enfermagem Em Unidade De Transplante 

De Células-Tronco Hematopoiética. Texto & Contexto Enfermagem, Florianópolis 

(SC), v.23, n.4, p. 845-853, Out-Dez, 2014. 

SOBRINHO, S, H; RADÜNZ, V; ROSA, L, M. Enfermagem em unidade de transplante 

de células-tronco hematopoiéticas: o perfil e o cuidador de si. Revista enfermagem 

UERI, Rio de Janeiro (RJ), v.22, n.3, p. 365-370, Maio/Jun 2014. 

NASCIMENTO, L, K, A, S, et al. Sistematização Da Assistência De Enfermagem A 

Pacientes Oncológicos: uma revista integrativa da literatura, Revista Gaúcha 

Enfermagem, Porto Alegre (RS), v.33, n.1, p.177-185,2012. 

BARBAN, A, et al. Analysis of the feasibility of early hospital discharge after autologous 

hematopoietic stem cell transplantation and the implications to nursing care, Revista 

Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, São Paulo (SP), v.36, n.4, p.264-

268,2014. 

 

 

 

 

 

 

 


