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RESUMO: A leucemia é um câncer no sangue que pode envolver vários tipos de células e também 

podem se desenvolver  de varias maneiras existem vários tipos de leucemias e diante da literatura ela 

pode ser identificada em: Leucemia Linfócita Aguda,  Leucemia Linfócita Crônica, Leucemia Mielóide 

Aguda e Leucemia Mielóide Crônica. Ela é identificada através das proliferações de células malignas 

que se acumulam e impedem a ação das células maduras. para cada uma dela tem um tipo de 

tratamento como vamos ver abaixo temos a quimioterapia, a radioterapia, terapias com 

corticosteróides, recidivas.  

PALAVRAS-CHAVE: Câncer, Quimioterapia, Radioterapia, células-tronco, medula óssea 

TEMA CENTRAL: Leucemia 

ABSTRACT: Leukemia is a blood cancer that can involve multiple cell types and may also develop in 

many ways there are several types of leukemias and literature before it can be identified: acute 

lymphoid leukemia, chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and leukemia Chronic 

Myeloid. She is identified through the proliferation of malignant cells that accumulate and block the 

action of mature cells. for every one it has a kind of treatment as we shall see below we have 

chemotherapy, radiotherapy, therapy with corticosteroids, relapses. 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 1.1Tipos de Leucemias 

A leucemia envolve vários tipos de células, sendo assim podem se 

desenvolver de diversas maneiras, existem alguns tipos de leucemias e diante da 

literatura são identificada em: Leucemia Linfócita Aguda (LLA), Leucemia Linfócita 

Crônica (LLC), Leucemia Mielóide Aguda(LMA) e Leucemia Mielóide Crônica(LMC). 

 A leucemia é identificada através das proliferações de células malignas que 

se acumulam e impedem a ação das células maduras, para cada um tem um tipo de 

tratamento, como por exemplo a quimioterapia, a radioterapia e transplante de 

medula óssea (NETTINA, 2007). 

 

1.2 Leucemia mielóde crônica 

Definição 

Segundo Nowell, no inicio do século XIX a LMC foi descrita peal primeira vez 

onde ate a década de 60 pouco se sabia da sua biologia, onde os pacientes 

morreram devido as consequências de uma leucocitose e hepatoesplenomegalia.   

A leucemia ocorre quando a célula-tronco acabam sofrendo  transformações 

maligna, onde elas se proliferam  de uma forma idêntica, ou seja, se multiplicam e se 

formam idênticas as verdadeira células, é também  um grande número de glóbulos 

brancos anormais tendo uma alta contagem nas plaquetas, monócitos e também um 

aumento no baço, sendo mais  comum em adultos (NETTINA, 2007). 

 De acordo com Hamerschlak (2008), a LMC é identificada através da 

presença de uma anormalidade genética adquirida, a qual foi chamada de 

cromossomo Ph que é uma anormalidade onde ocorre a translocação dos braços 

longos do cromossomo de números 9  para o cromossomo de numero 22.  

1.3Incidência 

A LMC é mais a comum acometer pessoas entre 55 à 60 anos, pois é de 

acordo com a progressão da faixa etária, sendo que não é de regra, essa patologia 



se desenvolve a partir dos 20 à 60 anos. A LMC tem expectativa de vida 

aproximadamente de 3 à 5 anos, mas quando a doença se encontra num estágio 

mais avançado que é a fase terminal conhecida como Leucemia Mielóide Aguda 

(LMA) essa expectativa cai para somente alguns meses de vida.  

 

1.4Etiologia 

Sua etiologia é diversificada podendo ser  devido a exposição de produtos 

químicos como a benzeno, alterações genéticas onde a translocação entre os 

cromossomos 22 e 9 o chamado cromossomo philadelphia é identificada em quase 

95% dos pacientes com LMC. Com esse cromossomo ocorre a produção do gene 

BCR-ABL responsável pela codificação da enzima tiroquinase com maior potencial 

para  estimulação da  proliferação hematopoiética, e a hereditariedade onde 

pessoas com o grau de parentesco de 1 grau com paciente LMC tem três vezes 

mais risco de desenvolver esse tipo de leucemia ( Mohallem. A. G. C. et al., 2007). 

1.5Fisiopatologia 

A leucemia Mielóide Crônica é constituída pelos linfócitos que se origina 

através de uma mutação que ocorre na célula-tronco, onde ocorre uma translocação 

do braço longo do cromossomo 22 para o cromossomo 9, quando esses genes se 

fundem produzem uma proteína anormal que é a tirosina cinase que faz com que os 

leucócitos  se proliferem rapidamente dando origem  a células anormais  na célula-

tronco e se espalham pelo corpo inteiro. A LMC se desenvolve maneira gradativa e 

insidiosa 

1.6 Manifestações Clínicas 

O quadro clínico da leucemia mieloide crônica é variável, muitos  pacientes 

acabam detectando a leucocitose através de um hemograma completo por causa de 

outro motivo, pois muitos dos pacientes são assintomáticos (Mohallem. A. G. C. et 

al.,2007). 

Quando é realizada a contagem de leucócitos normalmente excede a 

100.000/ mm³. Assim os pacientes poderão apresentar falta de ar ou confusão 

devido a uma perfusão capilar diminuída para pulmões e cérebro a partir a 



leucocitose (o volume excessivo de leucócitos inibe o fluxo sanguíneo através do 

capilar). O fígado e baço do paciente podem estar aumentados trazendo um 

desconforto dolorosamente (Mohallem. A. G. C. et al.,2007). 

 Em partes dos casos os pacientes poderão apresentar sintomas indecisos, 

como: mal-estar, anorexia e perda de peso. Na leucemia mieloide crônica existem 

três estágios: crônico, de transformações e acelerado ou crise blástica. Com a 

progressão a doença poderão desencadear mais sintomas e complicação.  

1.7Diagnóstico 

Segundo BEERS (2008) e as Condutas do INCA Leucemia Mielóide crônica               

( 2003) o diagnostico de LMC é identificado através da avaliação  hematológica onde 

se tem leucócitos < 100.000/mm³ , aumento no numero de eosinófilos e basófilos, 

plaquetas normais ou aumentadas,através da anamnese e exame físico, morfologia 

de sangue periférico,fosfatase alcalina, mielograma, citoquímica e 

imunofenotipagem citogenética da medula óssea, PCR qualitativo: pesquisa do 

marcador molecular, biópsia de medula óssea incluindo determinação de fibrose 

medular. 

1.8Tratamento 

 O nível molecular levaram a grandes alterações no tratamento da patologia 

LMC devido aos avanços e compressões. Inibidor da Tirosina Cinase, Mesilato de 

imatinibe (Gleevec), age bloqueando os sinais dentro das células leucêmicas que 

expressam a proteína BCR-ABL, impedindo assim uma série de reação químicas 

que fazem com que as células cresçam e dividam. 

 Dependendo do estagio da doença a terapia pode ser utilizado na fase 

crônica em que os resultados esperados é a correção da anormalidade 

cromossomial (ou seja é a conversão da população tronco-malignos de volta para o 

normal). Os agentes utilizados para esse propósito são: Interferon, Alfa (Roferon-A) 

e Citosina, frequentemente em combinação esses agentes  são administrados 

diariamente com injeção subcutânea.  

  Os agentes quimioterápicos do tipo antraciclina (dalnonicina) também pode 

ser empregado para abaixar a contagem de leucócitos. Os pacientes que recebem o 



transplante na fase crônica da doença tende a apresentar maior probabilidade do 

aqueles que recebem na fase aguda.   

 

1.8.1 Radioterapia 

 

É um tipo de tratamento onde se é utilizado radiações que podem tanto como 

destruir ou impedir que as células cancerígenas se aumente, ela pode ser utilizada 

em combinação com a quimioterapia entre outros recursos no tratamento para de 

LMC.  A radioterapia pode ser dividida de duas maneiras: radioterapia externa ou 

teleterapia e radioterapia de contato, lembrando de ira depender muito de onde o 

tumor se localiza. A radioterapia de contato é realizada  através de aparelhos que 

ficaram afastados do cliente e radioterapia  de contato é realizada também por meio 

de aparelhos onde o material radioativo entrará em contato com o organismo do 

cliente.Hoje em dia ainda existe um índice muito alto de clientes com câncer sendo 

tratados com esse tipo de tratamento podendo ou não contribuir com a cura, mas ela 

pode contribuir para a melhora da qualidade de vida. As sessões  desse tratamento 

faz com que o tamanho dos tumores diminuam, aliviando a pressão  e reduzindo as 

hemorragias.Sabemos que cada organismo reage de uma maneira diferente e diante 

desse tipo de tratamento os efeitos vão depender muito da dosagem, da área do 

corpo tratada dentre outros fatores. As reações mais comuns após a terceira sessão 

de radioterapia é o cansaço, a perda de apetite, dificuldade para ingerir alimentos e 

algumas reações da pele. 

Sabemos eu para todo procedimento arriscado requer um certo cuidado, uma 

orientação e para esse tipo de tratamento as orientação são: quando lavar a área 

que recebeu radiação sempre  secar com delicadeza sem esfregar; evitar o uso de 

cremes e loções; não usar nenhum tipo de curativo no local apenas se for 

recomendação do seu medico; evitar bolsas de água quente ou frias;para proteger a 

pele da luz solar sempre usar um protetor solar de fator 15 ou usando uma blusa de 

manga comprida; sempre dar preferência as roupas de algodão e evitar roupas que 

comprimem o local.  

Logo após as primeiras sessões de radioterapia a pele ficará muito sensível 

onde poderá apresentar vermelhidão,  irritação, descamação ou ate mesmo 



bronzeamento. É importante que entre em contato com o seu medico se houver 

dores, febre, assaduras, bolhas ou ate mesmo secreção 

1.8.2 Quimioterapia 

 

A quimioterapia é um procedimento  que é utilizado varias substancias 

químicas conhecidos como quimioterápicos quando utilizada a tratamentos 

oncológicos é chamada de quimioterapia antineoplásica ou quimioterapia 

antiblástica  

A partir do gás mostarda se deu origem ao primeiro quimioterápico 

antineoplasico que foi utilizado em guerras mundiais como uma arma química. Logo 

após os soldados observaram que eles desenvolveram uma hipoplasia medular que 

se levou ao uso dos linfomas malignos. A partir do ano 1946 observou- se o avanço 

na quimioterapia antineoplasica. Hoje em dia os quimioterápicos mais utilizados que 

são os menos toxico já se encontram disponíveis  para o uso clinico. Sabe-se que o 

avanço gradual nas ultimas décadas na área da quimioterapia antineoplasica tem 

oferecido varias oportunidade consideráveis na aplicação. 

Esse tipo de tratamento atinge tanto as células normais quanto as células 

neoplásicas, mas geram dano maior as células malignas devido as suas diferenças 

quantitativas e o seu metabolismo celular. O DNA age de forma modeladora na 

produção especificas do RNAt (acido ribonucleico transportador), RNAr (acido 

ribonucleico ribossômico) e no RNAm (acido ribonucleico mensageiro) onde sera 

determinado  qual enzima será sintetizada por cada célula. A maioria dessas 

enzimas é responsável pela função das células e se houver intercorrencias em 

algum desses processos acabará afetando  na função e na proliferação das células 

normais e nas células malignas. cada substancia utilizada nesse tipo de tratamento 

ira interferir nesse mecanismo celular.  

 A quimioterapia antineoplasica pode ser realizada com a combinação de um 

ou mais de quimioterápicos como também com a radioterapia, ela pode ser dividida 

em quatro especialidades: curativa, adjuvante, neodjavante, paliativa. A curativa tem 

o objetivo de conseguir o controle por completo do tumor, a adjuvante tem como 

objetivo de esteriliza as células residuais ou circulantes, a neoadjuvante tem o 

objetivo para se reduzir o tumor parcialmente podendo permitir a complementação 



coma radioterapia, a paliativa já se tem o objetivo de melhorar a qualidade de 

sobrevida do paciente. 

1.8.3 Transplante de medula óssea 

 

  Transplante de medula óssea  ou transplante de células tronco  é tipo de 

terapia adicionada para alguns tipos de doenças hematológicas, neoplasias e ate 

mesmo anormalidades genéticas. Esse tipo de procedimento tem o objetivo de 

recuperar a função da medula. 

 Segundo Tabak (2000) o transplante de medula óssea (TMO) foi descoberto 

no final da década de 70 onde já se tinha um grande potencial para a cura da LMC, 

mas apenas está disponibilizado para um pequeno grupo de jovens que já possuíam 

doadores. Hoje em dia o transplante de medula óssea alogênico é o mais indicado 

para o tratamento da LMC. A TMO hoje em dia é considerada como uma terapia 

bem sucedida. 

Segundo a PORTARIA Nº 2.600/GM (21/10/2009) o transplante de medula óssea 

é classificado em três partes transplante autológico que são  utilizadas as células do 

próprio paciente  que são armazenadas, congeladas e reinfundidas, transplante 

alogênico que são as células de um doador compatível, e transplante singênico 

quando  se é em casos de irmãos gêmeos. 

A TMO é considerado um processo agressivo onde pode-se existir varias 

complicações onde pode acabar deixando lesões ou ate mesmo consequências 

fatais. Durante esse processo os clientes passam por uma internação diferenciada 

tanto em suas necessidade de ser isolada quanto no protocolo rigoroso  de normas 

e rotinas alem das reações que esse tipo de tratamento causa ( DORO MP. 2000)  

A expectativa de que ira acontecer ou as mudanças  na sua nova rotina diária 

acaba provocando um sentimento por ansiedade, e os deixando mais fragilizados 

resultando numa atenção seletiva que é chamada de capacidade de direcionar  

 Segundo  ANVISA a atenção (CDA) onde a pessoa desenvolve uma habilidade 

de impedir distrações e estímulos de acordo com o ambiente que estará 

frequentando. Após todo esse processo de diagnostico e também do tratamento 



nota-se uma mudança no paciente tanto em seus conhecimentos obtidos através de 

todo esse processo quanto em seu comportamento existem alguns fatores efetivos 

como o pensamento do que será o seu amanha associações a perdas isso acaba 

sendo como uma distração que interfere na participação do próprio para a realização 

das atividades propostas.  

1.8.4 ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 

 

 O enfermeiro diante esse tipo de atendimento tem como foco em executar  

ações onde tornam os familiares e o paciente apto a lidarem com toda essa 

mudança em sua trajetória. O apoio e a educação domiciliar é muito importante ao 

paciente onde poderá lhe ajudar na fase do tratamento e ate mesmo na alta 

hospitalar cabe  ao enfermeiro estimulará a participação de sua família para que 

estejam prontos para auxiliar e apoiar o paciente durante todo esse processo. 

 A educação individualizada é induzida através do enfermeiro onde se é 

motivada a evitar o desanimo principalmente nessa fase onde o lado emocional, 

físico e psíquico do paciente esta afetado. 

 Qualquer tipo de terapia se é exausto, mas diante de uma TMO deve-se 

motivar o paciente a interagir, participar e ate mesmo  decidir sobre sua ações no 

seu auto cuidado. Esses estímulos devem ser proporcionados tanto pelos familiares 

quanto pelo profissional de saúde que esta envolvida nesse processo, caso contrario 

se não tiver todo esse preparo do profissional e orientações aos familiares esse 

tratamento acaba sendo ao paciente de uma forma desanimadora, um processo 

difícil. 

 Sabe-se que durante uma consulta de enfermagem o cuidador tem como foco 

proporcionar uma acompanhamento mais especifico onde nos ajuda a conhecer o 

seu universo junto com o cliente para que possamos identificar algumas barreiras 

onde podem afetar o desenvolvimento e o autocuidado do mesmo. 

  Para  se dar uma boa assistência de enfermagem com eficácia é analisado a 

situação emocional do cliente que por muitas vezes é relevante para a continuação 

da assistência 



2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada através de um levantamento bibliográfico,  num 

período de Março/ 2012 à Outubro/2012, utilizando livros da Faculdade Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva, artigos científicos disponíveis na internet através das 

paginas de biblioteca virtual Bireme, Scielo ( Scientific Eletronic Library Online ), 

Lilacs e manuais relacionados com a patologia e terapias em estudo do site 

Ministério da Saúde e ANVISA 

3.RESULTADO E DISCUSSÃO 

O profissional de saúde, em especial, o enfermeiro, ao prestar assistência pode, 

pelo cultivo da sensibilidade, oferecer um relacionamento interpessoal mais afetivo 

minimizando a ausência da família. A qualidade dessa relação depende da 

competência do profissional e de sua habilidade em estabelecer relacionamentos 

interpessoais adequados no processo do cuidar (Lak,H.,2004). 

Segundo Hamerschlak ( 2008) A fase inicial de tratamento é chamada de 

indução e deve incluir o tratamento ou prevenção da doença no sistema nervoso 

central que inclui a quimioterapia. Uma vez obtida a remissão, os pacientes são 

submetidos a ciclos de quimioterapia pós-remissão e posteriormente passam a usar 

medicamentos quimioterápicos, geralmente via oral, como manutenção por 2 a 3 

anos. 

O atendimento das necessidades específicas dos pacientes submetidos ao TMO 

se completa pela presença do enfermeiro ao seu lado, que é a mais extensa e 

estreita entre a de todos os profissionais envolvidos ( ANDERS et al, 2000). 

Em estudo realizado com pacientes submetidos a TMO, foi verificado que os 

pacientes diferem em termos de necessidade de informação sobre o processo de 

TMO. Alguns sentem estar preparados e adequadamente informados para 

essa experiência e, eventualmente, solicitam conhecimento e informações 

adicionais. Entretanto, nem todos os pacientes desejavam obter informações 

completas sobre o processo de TMO ( HACKER ED, FERRANS CE. 2003). 



Acredita-se a informação seja um elemento importante para os pacientes 

submetidos ao TMO, porém, quando claras e objetivas e, talvez, de forma mais 

coloquial, mais participativa (PONTES L., GUIRARDELLO E. B., CAMPOS C. J. G. 

2005) 

Segundo Pontes et al. ( 2005) a  atenção no processo do TMO desenvolve 

interações tanto da enfermagem quanto do paciente onde se é focado na 

capacidade de direcionar a sua atenção para a terapia. 

Desta forma, o enfermeiro necessita conhecer as diferentes fontes de 

demandas de atenção a que esses pacientes estão expostos, já que eles ocupam 

um papel essencial no processo de cuidar, por isso ele pode atuar de maneira a 

intervir e implementar estratégias para minimizá-las ou eliminá- las. Uma forma de 

minimizar essas demandas consiste em alterar ou reconstruir a rotina de trabalho, 

rever o processo de comunicação e contribuir com a equipe interdisciplinar para as 

mudanças do ambiente hospitalar ( PONTES L.,  GUIRARDELLO E. B., CAMPOS 

C.J.G. 2005 ). 

4.CONCLUSÃO 

Ainda não foi possível concluir o TCC, pois este não foi finalizado, porem, os 

autores até agora analisados indicam que o enfermeiro ao presta assistência 

proporciona o cultivo da sensibilidade oferecendo  um relacionamento intrapessoal 

mais afetivo minimizando assim a ausência dos seus entes queridos. Essa 

assistência profissional promovera a qualidade  dessa relação com competência e 

habilidades em relacionamentos no processo de cuidar. 
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