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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo abordar os cuidados da profissional de enfermagem volta-
dos aos pacientes com leucemia nas emergências e unidades de cuidado intensivo. Para isso, apre-
sentamos o que é a leucemia, os tipos da doença existentes, assim como em quais situações os pa-
cientes leucêmicos são encaminhados para as emergências e UTI. Em seguida, debruçamo-nos na 
atuação da enfermeira e o importante papel que essa profissional cumpre nos processos de manu-
tenção das funções orgânicas, na observação das respostas biológicas e, também, na atenção ao 
ambiente hospitalar onde o paciente está inserido. A metodologia adotada foi uma revisão biblio-
gráfica em que foram utilizados artigos das bases de dados Lilacs e BVS publicados nos últimos 
dez anos. Esta pesquisa pôde evidenciar quais cuidados devem ser adotados pela profissional de 
enfermagem para garantir um atendimento eficiente aos enfermos leucêmicos.
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NURSING CARE FOR LEUKEMIA PATIENTS IN EMERGENCIES AND INTENSIVE CARE UNITS

ABSTRACT

This paper aims to address the care of nursing professionals focused on leukemia patients in emer-
gencies and intensive care units. For this, we present what is leukemia, the existing types of disea-
se, as well as in which situations leukemic patients are referred to emergencies and ICU. Then, we 
looked at the nurse’s performance and the important role that this nurse plays in the processes of 
maintaining organic functions, in observing biological responses and also in the care of the hos-
pital environment where the patient is inserted. The methodology adopted was a bibliographic 
review in which articles from the Lilacs and BVS databases published in the last ten years were 
used. This research could highlight which care should be adopted by the nursing professional to 
ensure efficient care for leukemic patients.
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1 INTRODUÇÃO
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
cem doenças que têm, em comum, o crescimen-
to desordenado de células que invadem os teci-
dos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, essas cé-
lulas tendem a ser muito agressivas e incontrolá-
veis, determinando a formação de tumores que 
podem se espalhar para outras regiões do corpo 
(BRASIL, 2018).

A leucemia é uma doença maligna dos glóbu-
los brancos, geralmente, de origem desconhecida. 
Tem como principal característica o acúmulo de 
células doentes na medula óssea, substituindo as 
células sanguíneas normais. Na leucemia, uma cé-
lula sanguínea, que ainda não atingiu a maturida-
de, sofre uma mutação genética que a transforma 
em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não 
funciona adequadamente, multiplica-se mais rápi-
do e morre menos do que as células normais. Dessa 
forma, as células sanguíneas saudáveis da medula 
óssea vão sendo substituídas por células anormais 
cancerosas (BRASIL, 2018).

Existem mais de doze tipos de leucemia, sendo que 
os quatro primários são leucemia mieloide aguda 
(LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leuce-
mia linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica 
crônica (CLL) (BRASIL, 2018).

De acordo com Smeltzer et al (2009), o tratamento 
da Leucemia Mieloide Aguda e da Leucemia Lin-
focítica Aguda tem a finalidade de erradicar as cé-
lulas leucêmicas e permitir a restauração da hema-
topoese normal, utilizando a quimioterapia em al-
tas doses com uma sequência de indução destinada 
a obter o desaparecimento das células anormais da 
medula óssea e do sangue. Em seguida, com ciclos 
de terapia de consolidação ou de manutenção, tem-
-se a finalidade de prevenir a recidiva da doença.

Os agentes antineoplásicos são tóxicos e, conse-
quentemente, ocorrem as reações adversas, espe-
cialmente efeitos hematológicos, causando mie-
lodepressão (leucopenia, trombocitopenia e ane-
mia), náuseas e vômitos, limitando o uso do qui-

mioterápico. Esses agentes podem causar, dentre as 
várias reações adversas, mucosite, estomatite, cau-
sando dor e ulcerações, além da mielossupressão, 
neurotoxidade, depressão, confusão, sonolência, 
alucinações e tonturas (ARAÚJO, 2017 apud SAN-
TOS et al, 2019).

Sousa et al (2015) reforçam que um traço comum 
nas doenças onco-hematológicas é a ocorrência da 
hospitalização, seja pela baixa imunidade e pelo 
comprometimento sistêmico, ou para a realização 
do tratamento quimioterápico. Normalmente, as 
alterações hematológicas suscetibilizam os pacien-
tes às complicações, como infecção, dor, lesões em 
mucosa oral, fadiga e desnutrição, as quais podem 
agravar seu quadro clínico e interferir em sua recu-
peração, levando-os a buscarem emergências e, em 
alguns casos, a admissão em UTI.

Nesse contexto, o enfermeiro deve aperfeiçoar 
sempre suas habilidades em relação ao conheci-
mento técnico e científico e na capacidade de per-
cepção das necessidades do paciente. Faz-se neces-
sário que haja cuidados de enfermagem nas emer-
gências e unidades de cuidados intensivos, vis-
to que o profissional de enfermagem é quem está 
mais próximo do paciente, o qual deve ser tratado 
de forma efetiva.

Trata-se, aqui, de uma revisão bibliográfica inte-
grativa em que foram utilizados artigos das bases 
de dados Lilacs e BVS publicados nos últimos dez 
anos com os descritores: cuidados de enfermagem, 
leucemia, emergências oncológicas, cuidados in-
tensivos em oncologia. Excluíram-se da pesquisa 
os artigos repetidos, aqueles que se distanciavam 
do tema proposto, assim como os que não se en-
contravam na língua portuguesa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Leucemia

A leucemia está entre o grupo de doenças malig-
nas, caracterizando-se pela proliferação anormal 
de células hematopoiéticas mieloides ou granulo-
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cíticas na medula óssea. Essa complicação advém 
de uma ou mais alterações genéticas que vão atin-
gir a célula tronco ou células progenitoras da me-
dula óssea. Esses casos, geralmente, vão estar cor-
relacionados com alguns fatores do meio ambien-
te, como radiações, agentes químicos tóxicos, in-
fecções; e, também, com certas condições sociais 
que afetam pessoas mais suscetíveis à doença, co-
mo aquelas que possuam herança genética ou hábi-
tos individuais prejudiciais à saúde, como o de fu-
mar, que tenham convívio com situações de estres-
se ou de queda de resistência física, exposição fre-
quente a substâncias tóxicas e a predisposição de 
adquirir doenças virais. Com isso, apesar de não 
estar totalmente nítido, acredita-se que os indiví-
duos têm tendência à doença a partir da interação 
desses com fatores ambientais (FERREIRA et al, 
2010 apud SANTOS, 2019).

De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Câncer (2018), para o Brasil, foram estimados 
5.940 casos novos de leucemia em homens e 4.860 
em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. 
Esses valores correspondem a um risco estimado 
de 5,75 casos novos a cada 100 mil homens e 4,56 
casos novos para cada 100 mil mulheres, ocupando 
a nona e a décima posições, respectivamente, dos 
casos de câncer no país.

Hoffbrand e Moss (2013) reforçam que as leuce-
mias, de forma geral, são caracterizadas pelo acú-
mulo de leucócitos malignos na medula óssea e no 
sangue, podendo ser agrupadas com base na ve-
locidade em que a doença evolui e torna-se grave. 
Sob esse aspecto, a doença pode ser do tipo crôni-
ca que, em geral, agrava-se lentamente, na qual, no 
início, as células leucêmicas ainda conseguem fa-
zer algum trabalho dos glóbulos brancos normais 
e, à medida que seu número aumenta, aparecem os 
primeiros sintomas que vão se agravando aos pou-
cos;  ou aguda, que costuma  piorar de maneira rá-
pida. Nesta, as células leucêmicas não podem fazer 
nenhum trabalho das células sanguíneas normais 
e crescem de maneira rápida, agravando a doença 
em curto espaço de tempo (BRASIL, 2018).

Nesses dois grandes grupos, dependendo da cé-
lula que lhes deu origem, as leucemias podem ser 
do tipo mieloide ou linfoide. As que afetam as cé-
lulas linfoides são chamadas de linfoide, linfocíti-
ca ou linfoblástica. A leucemia que afeta as células 
mieloides são chamadas mieloide ou mieloblástica 
(BRASIL, 2018).

A leucemia linfoide crônica (LLC) afeta células lin-
foides, mais especificamente os linfócitos B, e se 
desenvolve de forma lenta. A maioria das pessoas 
diagnosticadas com esse tipo da doença tem mais 
de 55 anos. Raramente afeta crianças. A leucemia 
mieloide crônica (LMC) afeta células mieloides e 
se desenvolve vagarosamente a princípio. Carac-
teriza-se pela proliferação das células leucocitárias 
granulocíticas que se apresentam maduras e bem 
diferenciadas, acometendo principalmente adultos 
(SOUSA; SANTO, 2013). 

A leucemia linfoide aguda (LLA) afeta células lin-
foides e agrava-se de maneira rápida, marcada pe-
la presença de linfoblastos, que são linfócitos ima-
turos no exame sanguíneo (HEMORIO, 2009 apud 
SOUSA; SANTO, 2013). Mais comum em crian-
ças pequenas, mas apresenta ocorrência em adul-
tos (BRASIL, 2018). 

Ela pode evoluir de forma rápida e levar a óbi-
to em poucos meses, porém, com diagnóstico e 
tratamento precoces, a chance de cura em crian-
ças pode chegar a 90% (MELO, 2016). A leucemia 
mieloide aguda (LMA) afeta as células mieloides e 
avança rapidamente. Ocorre tanto em adultos co-
mo em crianças, mas a incidência ascende com o 
avançar da idade.

2.2 Situações em que os pacientes com 
leucemia são admitidos nas emergências 
e unidades de cuidados intensivos

As emergências oncológicas podem ter início súbi-
to ou demorar meses para desenvolverem e mani-
festam-se abruptamente, resultando em complica-
ções e agravamentos da doença, o que pode acarre-
tar em óbito, necessitando, assim, de intervenções 
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rápidas e invasivas. Essas situações emergenciais 
podem ocorrer a qualquer momento e implicam, 
na maioria das vezes, a busca por atendimento em 
unidades de urgência e emergência (GONÇALVES 
et al, 2018).

As pessoas em tratamento hemato-oncológico ex-
perimentam, pelo menos, uma situação de emer-
gência durante o curso da doença, sendo que o de-
senvolvimento de novos tratamentos tem resultado 
em prolongamento da vida e aumento do núme-
ro de emergências vividas (GABRIEL, 2012 apud 
BECK, 2018).

Sousa et al (2015) reforçam a afirmação identifi-
cando que um traço comum nas doenças onco-he-
matológicas é a ocorrência da hospitalização, se-
ja pela baixa imunidade e pelo comprometimento 
sistêmico, ou para a realização do tratamento qui-
mioterápico. Normalmente, as alterações hema-
tológicas suscetibilizam os pacientes às complica-
ções, como infecção, dor, lesões em mucosa oral, 
fadiga e desnutrição, as quais podem agravar seu 
quadro clínico e interferir em sua recuperação.

O tratamento para a leucemia tem o objetivo de 
destruir as células leucêmicas para que a medu-
la óssea volte a produzir células normais. O avan-
ço para obter cura total da leucemia foi consegui-
do por meio de associação de medicamentos (po-
liquimioterapia), controle das complicações in-
fecciosas e hemorrágicas e prevenção ou combate 
da doença no sistema nervoso central (cérebro e 
medula espinhal). O transplante de medula óssea 
é indicado para alguns casos (LIMA, 2012 apud 
MELO, 2016).

Nos últimos vinte anos, ocorreram enormes avan-
ços no tratamento das neoplasias, principalmente 
devido às novas drogas quimioterápicas, à radiote-
rapia e aos transplantes de medula óssea. No entan-
to, essas novas terapias podem provocar uma série 
de efeitos colaterais, comprometendo quase todas 
as funções orgânicas (SALPONIK, 2013).

De acordo com Melo (2016 apud BRUM; SIL-
VA, 2016), o tratamento consiste na associação de 
ações voltadas à administração de medicamentos, 
ao controle das complicações infecciosas e hemor-
rágicas, prevenção ou combate à doença no siste-
ma nervoso central (cérebro e medula espinhal) e, 
se indicado, o transplante de medula óssea.

As drogas quimioterápicas e a corticoterapia tam-
bém deprimem a produção medular. Além disso, 
esses medicamentos lesam a integridade do tegu-
mento, do trato respiratório e gastrintestinal, faci-
litando a penetração de microrganismos no hos-
pedeiro. Somam-se a esses fatores o uso de proce-
dimentos invasivos, como sondas, cateteres e pun-
ções, nutrição parenteral prolongada, comprome-
tendo mais ainda a integridade das barreiras mecâ-
nicas do organismo (SALPONIK, 2013).

São utilizados, na terapêutica da leucemia, medica-
mentos para inibirem a proliferação anormal dos 
leucócitos, assim como se administram quimio-
terápicos, antibióticos, alcaloides, corticosteroi-
des e hormônios. Ainda fazem parte do tratamen-
to a transfusão sanguínea, oxigenoterapia, os an-
tieméticos, antitérmicos e analgésicos, transplan-
te de medula óssea, complexos vitamínicos, a dieta 
nutritiva, hidratação adequada e a manutenção da 
unidade do paciente, mantendo-o livre de germes, 
evitando, dessa forma, infecções (LIMA; MATÃO, 
2010 apud MELO, 2016).

O paciente com leucemia, ao ser hospitalizado, é 
exposto a microrganismos patógenos, seja pelo 
ambiente hospitalar, pela própria doença de base 
ou, ainda, pelo tratamento terapêutico necessário 
para sua recuperação, o qual inclui a utilização de 
um acesso venoso para a administração dos fár-
macos de imunossupressão prescritos (SOUSA et 
al, 2015). 

A maioria das situações de emergência oncológicas 
pode ser dividida em categorias como metabólicas 
(hipercalemia, síndrome da lise tumoral), hemato-
lógicas (neutropenia febril), estruturais (compres-
são da medula espinhal e nervos periféricos, der-
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rame pericárdico maligno) ou efeitos colaterais da 
infusão de agentes antineoplásicos (náusea, vômi-
to, diarreia) (BECK, 2018).

Sendo o tratamento oncológico, isoladamente, fa-
tor predisponente a diversas intercorrências e alte-
rações clínicas, existem aquelas que são mais co-
muns para justificar a admissão em UTI. Cunha 
(2018 apud SOARES, 2010), em um estudo mul-
ticêntrico, apontou, como principais causas de ad-
missão de pacientes oncológicos em UTI, os cuida-
dos pós-operatórios (57%), septicemia (15%) e in-
suficiência respiratória (10%).

Valle e Garcia (2018), em seu estudo, identificam 
que a complicação clínica mais comum que re-
quer cuidados intensivos no paciente oncológico 
é a sepse, sendo que sua incidência é quatro vezes 
maior em pacientes com câncer do que em outros 
tipos de enfermos.

Pompermaier e Dallacosta (2018) destacam que 
a incidência da sepse em pacientes com câncer é 
estimada em 25%, com mortalidade em torno de 
28%, sendo ainda maior em pacientes com doen-
ças malignas hematológicas, como leucemia, lin-
foma e mieloma múltiplo. A identificação precoce 
da sepse nessa população é um desafio, visto que 
pacientes neutropênicos, seja pela doença ou seja 
pela exposição à quimioterapia citotóxica, podem 
não apresentar dois ou mais sinais de síndrome da 
resposta inflamatória sistêmica ou de rápida avalia-
ção de falência de órgãos, hoje previstos para tria-
gens da doença. Cabe à equipe de enfermagem es-
tar atenta às alterações de sinais vitais importantes 
para esses pacientes.

A neutropenia reduz o número de leucócitos pa-
ra menos de 1.500/mm3 e expõe o paciente ao ris-
co de infecção, sendo valores iguais ou menores 
a 1.000/mm3 considerados, respectivamente, co-
mo neutropenia moderada e severa (SOUSA et 
al, 2015).

Entre as alterações hematológicas comumente en-
contradas, destaca-se a anemia, que predispõe o 

cliente à fadiga, palidez, dispneia e taquicardia, 
além da trombocitopenia, que o suscetibiliza ao 
sangramento (principalmente quando o núme-
ro de plaqueta é ≤ 20.000/mm3, potencializando 
o risco de hemorragia cerebral e gastrintestinal) 
(SOUSA, 2015). 

2.3 Cuidados de enfermagem prestados 
aos pacientes com leucemia

O cuidado de enfermagem associado ao cenário da 
internação hospitalar, via de regra, dirige a atenção 
para a necessária demanda de cuidados relaciona-
dos à manutenção das funções orgânicas dos clien-
tes e à observação das suas respostas biológicas às 
terapêuticas. Por outro lado, o cuidado ao paciente 
onco-hematológico perpassa também o ambiente 
em que ele está inserido, especificamente o cenário 
hospitalar, já que este é permeado por elementos 
e situações que podem contribuir para o aumento 
no tempo de internação e causar o agravamento do 
quadro clínico, com consequente elevação da inci-
dência de óbitos principalmente por infecção (AL-
MEIDA, 2014).

A assistência de enfermagem prestada ao paciente, 
normalmente, tem por base uma série de técnicas 
no que se refere à alimentação, higiene, adminis-
tração de medicamentos e coleta de material para 
exames (LIMA, 2012 apud MELO, 2016). 

As intervenções de enfermagem são: avaliar exa-
mes laboratoriais, sinais vitais, atentar para as quei-
xas de dor, estimular a dieta hipercalórica e hiper-
proteica em intervalos regulares, aplicar compres-
sa direta em caso de sangramento, assegurar que o 
sangue é do paciente antes do início da transfusão, 
auxiliar no banho, realizar exame físico e balanço 
hídrico, informar ao cliente sobre terapia, procedi-
mentos diagnósticos e terapêuticos, bem como ex-
plicar a finalidade e importância de cada um, ante-
cipando possíveis reações e efeitos colaterais (NIC, 
2010 apud SANTOS, 2017).

O risco de infecção está associado à exposição am-
biental aumentada a patógenos, imunossupressão, 
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procedimentos invasivos, defesas primárias (pe-
le rompida) e secundárias (diminuição da hemo-
globina e leucopenia) inadequadas e agentes far-
macêuticos (imunossupressores) (SOUSA, 2015).  

Tal risco, associado à realização de procedimen-
tos invasivos, com destaque para a punção do ca-
teter totalmente implantado, é imprescindível para 
a implementação de intervenções de enfermagem 
que visem à punção segura com a utilização de téc-
nica asséptica. A manutenção e a troca do curati-
vo e a manutenção do sistema fechado para a pre-
venção de infecção são ações que objetivam a pre-
venção de eventos adversos com vistas a promover 
uma assistência segura para o paciente oncológico 
(CALEGARI et al, 2018).

O profissional de enfermagem que cuida do pa-
ciente onco-hematológico hospitalizado precisa 
saber identificar as fontes de infecção e suas formas 
de prevenção para, assim, desempenhar ações de 
cuidado de forma segura, minimizando os riscos a 
que os pacientes estão expostos durante a hospita-
lização (SOUSA; SANTO, 2013).

A mucosite é uma inflamação da mucosa bucal do-
se-dependente dos diversos agentes quimioterápi-
cos e se caracteriza como o efeito colateral mais co-
mum da quimioterapia, atingindo até 40% dos pa-
cientes em tratamento antineoplásico. 

A dor causada pela mucosite é tão intensa que po-
de interferir na alimentação do paciente e, com fre-
quência, leva à necessidade do uso de analgésicos 
e à interrupção do protocolo de tratamento. Além 
disso, ainda pode ser uma porta de entrada para in-
fecções secundárias locais e sistêmicas, que podem 
até levar o paciente a óbito. Dessa forma, observa-se 
a importância da Enfermagem na identificação 
precoce das lesões orais, bem como na prevenção 
das infecções oportunistas, já que essa profissional 
é a responsável pela higiene oral e manutenção de 
sua integridade (SOUSA et al, 2015).

Com relação à dor, intervenções educacionais, di-
rigidas aos pacientes, podem reduzir a intensida-

de da dor oncológica por meio de, pelo menos, 
um dos sete componentes principais: melhorar o 
conhecimento sobre a natureza da dor relaciona-
da ao câncer; ajudar na comunicação sobre a dor; 
melhorar a avaliação da dor; melhorar a prescri-
ção de analgésicos; abordar barreiras à não adesão 
analgésica; sensibilizar para estratégias não farma-
cológicas de gestão da dor e promover a reavalia-
ção. O manejo efetivo da dor oncológica resulta em 
aumento da qualidade de vida para pacientes com 
câncer e diminuição do período de hospitalização 
(CALEGARI et al, 2018).

Sousa e Santo (2013) destacam que a prevenção de 
sangramento é fundamental no cuidado ao pacien-
te onco-hematológico e que ocorre devido à dimi-
nuição do número de plaquetas, as quais auxiliam 
na coagulação sanguínea. Nesse caso, cabe à enfer-
magem atentar para as alterações físicas que po-
dem acontecer na vigência de plaquetopenia; mo-
nitorar hemograma completo; observar sinais e 
sintomas de sangramento como epistaxe, sangra-
mento conjuntival, gengivorragia, equimose, pe-
téquias, hematomas, hematúria, melena e hema-
toquezia; orientar o paciente e familiar da possibi-
lidade de ocorrência dessas manifestações e como 
ajudar a equipe a preveni-las. 

Portanto, é indispensável manter a organização do 
ambiente a fim de prevenir pequenos traumas e le-
sões; auxiliar os pacientes na deambulação, na hi-
giene oral e corporal; dar preferência a agulhas de 
menor calibre na punção venosa e, nesta, manter 
pressão local por um período de tempo prolonga-
do, e realizar demais procedimentos invasivos com 
extrema cautela, rigorosa avaliação e supervisão 
(SOUSA; SANTO, 2013).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo possibilitou introduzir um olhar 
diferenciado sobre as questões que perpassam 
a atuação das profissionais de Enfermagem no 
acompanhamento de pacientes com leucemia nas 
emergências e unidades de cuidados intensivos, 
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evidenciando quais cuidados devem ser aplicados 
nessas situações com foco em garantir a plena aten-
ção aos enfermos.

Para isso, identificaram-se tais cuidados, partin-
do da discussão acerca da doença leucemia, escla-
recendo as situações que levam os pacientes leucê-
micos a serem admitidos nas emergências e unida-
des de cuidados intensivos, assim como a descrição 
dos papéis executados pelas profissionais de Enfer-
magem no que tange ao acompanhamento desses 
pacientes.

Partindo do interesse de ampliar os estudos em tor-
no da atuação da enfermeira com pacientes de on-
cologia, este artigo abre espaço para mais formula-
ções sobre o tema, preenchendo lacunas que refle-
tem sobre a atuação prática da profissional, visto 
que tal questão é de alta relevância para a execução 
do seu trabalho.

As profissionais de Enfermagem devem conhe-
cer os conceitos sobre a doença, seus aspectos bio-
lógicos e fatores que influenciam no contexto da 
emergência oncológica, além de, obviamente, sa-
berem reconhecer os principais sinais e sintomas 
desse tipo de emergência. Apenas dessa forma po-
derão atuar em diversos níveis de atenção à saúde, 
segundo o grau de complexidade, desenvolvendo 
a assistência de enfermagem de qualidade aos pa-
cientes oncológicos.
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