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RESUMO 

 

O estudo analisa as principais infecções em pacientes neutropênicos com leucemia, pois 

através do melhor entendimento da causa do problema, alguns aspectos podem ser evitados, 

fazendo com que o paciente não fique ainda mais debilitado com outro diagnóstico. Desta 

forma o objeto desse estudo é o papel do enfermeiro frente à minimização de infecções em 

pacientes neutropênicos com o diagnóstico de leucemia. O objetivo geral é analisar o papel da 

enfermagem frente à minimização dos riscos de infecções em pacientes neutropênicos com 

leucemia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com uma abordagem qualitativa do 

conteúdo identificado. Os critérios de inclusão são: artigos e teses publicados na íntegra sobre 

as temáticas: leucemia, infecção, neutropenia, hematologia e enfermagem; artigos e teses 

publicados em português; artigos e teses publicados durante o período de 10 anos. Os critérios 

de exclusão são: publicações em duplicidade; artigos relacionados à neutropenia devido a 

outros tipos de câncer; artigos relacionados à neutropenia através de tratamento não 

quimioterápicos. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os 

descritores pré-selecionados, onde foi possível identificar 15 artigos relacionados com a 

temática distribuídos nas bases de dados LILACS e HSPM-PRODUÇÃO. Após a coleta de 

dados, foi realizada uma análise comparativa do material selecionado e uma posterior 

categorização das evidências, diagnósticos e intervenções mais frequentes na literatura 

nacional. As principais infecções foram identificadas e os diagnósticos de enfermagem 

evidenciados foram: Risco de Infecção, Integridade da Pele Prejudicada, Proteção ineficaz, 

Hipertemia e Risco de Integridade da Mucosa Oral Prejudicada. Através de um conhecimento 

mais abrangente da área, é possível intervir de uma maneira mais eficaz, reduzindo os riscos 

de infecção. Conclui-se que o enfermeiro compreendendo os riscos mais prevalentes nesses 

pacientes pode oferecer melhor assistência, através de ações de prevenção e controle de 

infecções.  
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ABSTRACT 

 

The study analyses the main infections in neutropenic patients with leukemia, because 

through better understanding the cause of the problem, some aspects can be avoided, so that 

the patient does not get more impaired with another diagnosis. The object this study is the role 

of nurse in front minimization of infections in neutropenic patients with diagnosis of 

leukemia. The overall objective is to analyze the role of nurse in front minimization risks 

infections in neutropenic patients with leukemia. It is an integrative literature review with a 

qualitative approach of content identified. The criteria for inclusion are: articles and theses 

published in full on the issues: leukemia, infections, neutropenia, hematology and nursing; 

articles and theses published in Portuguese; articles and theses published during the period of 

10 years. The exclusion criteria are: publications in duplicity; articles related to neutropenia 

due other types of cancer; articles related to neutropenia untreated with chemotherapy. The 

data were collected in the Virtual Health Library with pre-selected descriptors, where it was 

possible to identify 15 articles distributed in the data bases LILACS and HSPM-

PRODUÇÃO. After data collection, was carried out a comparative analysis of selected 

material and a subsequent categorization of evidence, diagnostics and more frequent 

interventions in the national literature. The main infections were indentified and the nursing 

diagnoses highlighted were: risk of infection, impaired skin integrity, ineffective protection, 

hyperthermia and risk of oral integrity impaired. Though a more comprehensive knowledge of 

the area, it is possible to intervene in a more effective, reducing the risk of infection. It is 

concluded that the nurse understanding the risks more prevalent in these patients can provide 

better assistance, though prevention and control of infections. 

 

 

Key words: Febrile neutropenia, Leukemia, Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2015), o câncer abrange uma 

centena de doenças que tem como semelhança o crescimento desordenado de células que 

invadem os órgão e tecidos, podendo ocupar outras regiões do corpo. As causas podem ser 

externas ou internas ao organismo e estarem relacionadas uma com a outra. O câncer pode 

surgir em qualquer parte do corpo, mas alguns órgãos são mais afetados do que outros. Entre 

os mais afetados estão pulmão, mama, colo do útero, próstata, cólon e reto (intestino grosso), 

pele, estômago, esôfago, medula óssea (leucemias) e cavidade oral (boca). Cada órgão, por 

sua vez, pode ser afetado por tipos diferenciados de tumor, menos ou mais agressivos. 

No Brasil, a estimativa no biênio 2016-2017, ressalta a ocorrência de cerca de 600 mil  

casos novos de câncer. Exceto o câncer de pele não melanoma (aproximadamente 180 mil 

casos novos), ocorrerão cerca de 420 mil casos novos de câncer. (INCA, 2016). 

Entre os diferentes tipos de cânceres, existem as neoplasias hematológicas, no qual se 

encontra a leucemia, que é uma doença maligna dos leucócitos, que tem como característica 

principal o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem as células 

normais do sangue, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos (causando 

anemia), dos glóbulos brancos (causando infecções) e das plaquetas (causando hemorragias). 

(BARRICHELLO, 2012, p. 256). 

O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 

hormonioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos pode ocorrer 

a combinação de mais de uma modalidade.  

Pacientes com doenças onco-hematológicas são submetidos a tratamentos que 

debilitam o sistema imunológico, como no caso da quimioterapia, estes são propensos a terem 

algum tipo de infecção, que pode ser através de cateteres, feridas, mucosas, uso prolongado de 

antibióticos, tempo de internação e até mesmo por bactérias endógenas.  

A quimioterapia é um dos métodos mais empregado para o tratamento e pode ser 

realizado por meio de aplicação de um ou mais quimioterápicos, podendo utilizar somente 

uma droga, a monoquimioterapia de uso mais restrito e a utilização de mais de uma droga, a 

poliquimioterapia, mais frequentemente utilizada. A poliquimioterapia atinge um maior 

número de populações de células em diferentes fases do ciclo celular e tem a maior eficácia 

no tratamento. Entretanto, os quimioterápicos não atuam somente nas células tumorais, 

atingindo também nas células normais, que sofrem constantes renovações, como a medula 

óssea, mucosas e pêlos. Os efeitos terapêuticos e tóxicos da quimioterapia dependem da 
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concentração plasmática da droga e o tempo de exposição. E podem ter como consequência 

alguns efeitos colaterais, como por exemplo, as alterações hematológicas como leucopenia, 

trombocitopenia, anemia e neutropenia febril, que é um aspecto de grande relevância que será 

discutido no presente estudo. (INCA, 2015). 

De acordo com Torres (2011, p.36), a neutropenia é comumente conceituada como a 

contagem absoluta de neutrófilos < 500 células/mm
3
 ou <1000 células/mm

3
, com estimativa 

de diminuição no patamar <500 células/mm
3
 nos dois dias seguintes. Durante o período de 

neutropenia pós-quimioterapia, a febre pode ser o único indicativo de infecção, já que os 

sinais e sintomas de inflamação estarão atenuados. 

Os pacientes com neutropenia febril podem apresentar algum tipo de infecção que 

pode evoluir rapidamente devido à depressão do sistema imunológico. Por isso, deve-se 

detectar o mais rápido possível o quadro infeccioso, para dar inicio ao tratamento adequado.  

No momento da terapia empírica, deve considerar as bactérias mais frequentemente 

envolvidas nas infecções de pacientes neutropênicos avaliando sempre o perfil microbiológico 

da comunidade local e do hospital onde o paciente realiza tratamento. (HEMORIO, 2014, 

p.252).  

O sistema imunológico de pacientes com câncer em tratamento com quimioterapia fica 

muito debilitado, pois as células de defesa, como os neutrófilos, também são destruídas pelos 

quimioterápicos, fazendo assim com que o individuo fique exposto a agentes infecciosos. A 

infecção ocorre quando bactérias, vírus ou fungos invadem o organismo e o sistema 

imunológico não é capaz de destruí-lo com facilidade. Os neutrófilos têm a função de destruir 

bactérias nocivas, porém o seu baixo nível, chamado de neutropenia, pode aumentar os riscos 

de infecções bacterianas. O paciente neutropênico que se encontra hospitalizado está propenso 

a desenvolver vários tipos de infecções, tanto endógenas, por causa das condições patológicas 

e do tratamento, quanto exógenas, que está relacionada ao ambiente, materiais e técnicas de 

procedimentos. 

„‟Os agravos ao sistema imune, repercutem em efeitos colaterais como a mucosite, que 

rompe barreiras de proteção do organismo, acarreta déficit alimentar e infecções bacterianas 

secundárias‟‟. (SANHUDO, et al, 2011, p.406). 

Durante o período de hospitalização, deve-se ter uma atenção maior para estes 

pacientes, pois além do hospital ser um ambiente propenso a adquirir infecção, estes 

indivíduos apresenta a imunidade muito baixa e a própria microbiota é favorável para 

desenvolver essa condição. Por isso, os profissionais da área da saúde devem seguir 
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corretamente as normas para prevenir infecções, como por exemplo, higienizar as mãos de 

forma adequada e manejo correto das técnicas empregadas para o tratamento.  

Diante da perspectiva descrita e da prevalência dos riscos, emerge o interesse na 

temática da associação da infecção com a neutropenia em pacientes internados. Considerando 

que a infecção pode agravar ainda mais o quadro destes pacientes, pois em alguns casos o 

agente infeccioso é difícil de ser combatido devido à multirresistência que algumas bactérias 

adquirem a antibióticos. Isso faz com que o paciente fique ainda mais debilitado, prolongando 

o seu tempo de internação, e com isso, aumentando ainda mais as chances das bactérias se 

disseminarem para a corrente sanguínea (bacteremia), podendo evoluir para uma condição 

clinica mais grave. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Por ter afinidade pela área onco-hematológica e por vivenciar durante um período de 

ensino teórico e prático no setor de hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense, surgiu o interesse de aprofundar nos estudos em relação ao 

paciente com leucemia, que durante o seu tratamento quimioterápico pode desenvolver a 

neutropenia febril, que é uma condição no qual este paciente com o sistema imunológico 

debilitado tem o risco de desenvolver infecções. Por tanto, diante de algumas questões em 

relação ao tema, surgiram dúvidas como: Quais são as infecções comuns em pacientes 

neutropênicos com diagnóstico de leucemia? Qual o papel do enfermeiro para a minimização 

de infecção em pacientes neutropênicos com leucemia? Essas perguntas são fundamentais 

para iniciar o presente estudo. 

 

 

1.2 OBJETO 

 

O papel do enfermeiro frente à minimização de infecções em pacientes neutropênicos 

com o diagnóstico de leucemia. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Analisar o papel da enfermagem frente à minimização dos riscos de infecções em 

pacientes neutropênicos com leucemia. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar na literatura nacional as evidências empíricas relacionadas ao quadro 

clínico de pacientes com leucemia com quadros de infecções associadas à neutropenia devido 

ao tratamento quimioterápico. 

Identificar na literatura nacional os diagnósticos e intervenções de enfermagem, 

relacionados ao quadro clínico de pacientes com leucemia com quadros de infecções 

associadas à neutropenia devido ao tratamento quimioterápico. 

Discutir o papel da enfermagem frente à minimização dos riscos de infecções em 

pacientes neutropênicos com leucemia. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo os conceitos pontuados sobre pacientes neutropênicos e os riscos de 

desenvolverem algum tipo de infecção devido às alterações hematológicas decorrentes do 

tratamento do câncer, este estudo visa compreender quais são os riscos mais prevalentes neste 

grupo de pacientes.  

Através do melhor entendimento sobre a causa do problema alguns aspectos podem 

ser evitados, através de medidas preventivas, fazendo com que o paciente não fique ainda 

mais debilitado com outro diagnóstico. 

 

[...] risco de infecção é um dos diagnósticos de enfermagem mais destacados nos 

clientes com câncer, em decorrência do processo de adoecimento, efeitos de drogas 

imunossupressoras e procedimentos invasivos terapêuticos ou diagnósticos que 

geram graus variados de imunossupressão [...]. (SANHUDO, et al, 2011, p.403). 

 

Ao categorizar os tipos de infecções quanto à origem, podem-se desenvolver medidas 

relacionadas ao controle do ambiente, boas práticas de cuidado e higienização das mãos, 
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prevenindo infecções exógenas. As ações de prevenção também incluem nas formas 

endógenas, através do reconhecimento dos sinais e sintomas de infecção. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011, p. 145-

146), a prevenção e o controle das IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde) são 

fundamentais para a segurança do paciente, para isso é preciso diminuir os riscos de IRAS 

evitáveis através de mudanças na cultura, na forma de agir e na abordagem da assistência 

prestadas aos pacientes. Para que isso ocorra, é necessário entender quais são os fatores que 

aumentam os riscos dos pacientes adquirirem infecção e quais são as medidas a serem feitas 

na organização, estrutura e nas práticas assistenciais para reduzir as ameaças e aumentar a 

segurança do paciente. 

O controle de infecção deve atuar durante a formação dos profissionais de saúde, pois 

a intervenção neste momento irá contribuir na construção de seus conhecimentos e 

habilidades técnicas. A infecção hospitalar envolve uma serie de fatores que não é apenas 

biológico, requerendo investimentos científicos, tecnológicos e humanos para incorporar 

medidas de prevenção e controle, tendo em vista a qualidade no cuidado feito pela 

enfermagem. (PERERIRA, 2005, p.256). 

O presente estudo está inserido no Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em 

Oncologia (GIEPO) e pretende contribuir com o ensino e a atuação da enfermagem em 

oncologia, através da análise dos fatores que podem ocasionar infecção em pacientes 

neutropênicos com leucemia após a quimioterapia. Compreende a importância de uma boa 

formação profissional com ênfase no controle de infecção, a fim de que o enfermeiro atue de 

forma segura em sua assistência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEUCEMIA 

 

O câncer é um relevante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, requerendo cada vez mais pesquisas com o objetivo de conseguir uma 

melhor qualidade de vida na assistência aos pacientes oncológicos. Estima-se que, em 2020, o 

número de casos novos por ano seja da ordem de 15 milhões, sendo que aproximadamente 

60% ocorrerão nos países em desenvolvimento. (SCHLOSSER, et al, 2012, p.601). 

Segundo o INCA (2015), o câncer é o conjunto de mais de cem doenças, que tem 

como característica comum a capacidade das células neoplásicas de se reproduzirem 

descontroladamente, formando células tumorais que podem invadir órgãos e tecidos ao redor, 

além de poderem se espalhar (metástase) para outras regiões do corpo. Essas células podem se 

dividir de forma rápida, agressiva e de difícil controle, fazendo com que esse processo seja 

determinante para a formação do tumor ou neoplasias malignas.  

De acordo com a Fundação do câncer (2015), as causas do câncer podem ser externas 

ou internas ao corpo e as duas estão relacionadas. As externas têm relação com o meio 

ambiente e os hábitos e costumes de um meio social e cultural. As causas internas geralmente 

são ligadas a fatores geneticamente pré-determinados e a habilidade do organismo de se 

defender das agressões. As causas podem relacionar-se, fazendo com que aumente as chances 

de se transformar em células malignas. 

De acordo com INCA (2015), „‟São raros os casos de cânceres que se devem 

exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer 

um importante papel na oncogênese‟‟. 

Conforme Calefi, et al (2014, p.42) „‟Entre os tipos de câncer, as neoplasias 

hematológicas são doenças que se expressam por alterações localizadas no sangue ou em 

tecidos formadores dele‟‟.  

A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos), que em geral é 

de origem desconhecida. Tem como principal característica a acumulação de células jovens 

anormais na medula óssea, que substituem as células normais do sangue. A medula é o local 

de formação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos, conhecida por tutano. Nela 

são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos 

(hemácias ou eritrócitos) e às plaquetas. (INCA, 2015). 
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Os tipos de leucemia mais comum são: Leucemia Linfóide Aguda (LLA), Leucemia 

Mielóide Aguda (LMA), Leucemia Mielóide Crônica (LMC) e Leucemia Linfóide Crônica 

(LLC - só em adultos)‟‟. (GRAACC, 2015). 

A leucemia linfóide crônica afeta as células linfóides e se desenvolve vagarosamente, 

sendo a maioria das pessoas diagnosticadas com esse tipo tem mais de 55 anos e raramente 

afeta crianças.  A leucemia mielóide crônica afeta as células mielóides e a principio, se 

desenvolve vagarosamente, acometendo principalmente adultos.  A leucemia linfóide aguda 

afeta as células linfóides e agrava-se rapidamente, sendo o tipo mais comum em crianças 

pequenas, mas também acomete em adultos.  A leucemia mielóide aguda afeta as células 

mielóides e avança rapidamente e ocorre tanto em adultos como em crianças. (INCA, 2015). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cancerologia (2015), a apresentação clínica 

desses cânceres é inespecífica, porém o diagnóstico é realizado na maioria das vezes pela 

história clínica e o exame físico. Em geral, o paciente apresenta-se com uma queixa de 

fraqueza há cerca de 1 a 3 meses, pequena perda de peso, febre, dor óssea e abdominal, falta 

de ar e, mais importante, o sangramento e fácil formação de hematomas. Ao exame físico 

pode-se notar a presença de sinais de sangramento (hematomas e petéquias) e a palidez que 

condiz com a anemia e com o sangramento. O aumento do tamanho do fígado, do baço e dos 

gânglios linfáticos e são achados mais comuns na leucemia crônica. Já os exames 

laboratoriais, demonstram uma diminuição das plaquetas e das células vermelhas. As células 

da série branca do sangue podem variar muito em quantidade. 

Segundo Andrade, (2007, p. 331), existem vários tipos de tratamento oncológico que 

podem ser divididos em tratamento cirúrgico, radioterápico e tratamento clínico, no qual 

engloba quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e uso de bloqueadores enzimáticos. 

Atualmente, a quimioterapia é a modalidade de tratamento com maior incidência de cura e a 

que mais aumenta a sobrevida de pacientes com câncer. Essa terapia utiliza agentes químicos 

que interferem no crescimento e na divisão celular, e que pode ser usado de forma isolada ou 

combinada com propósito de eliminar as células cancerosas do organismo. Pode ser 

administrada pelas vias oral, intramuscular, subcutânea, intravenosa, intra-arterial, intratecal, 

intraperitoneal, intravesical, aplicação tópica e intra-retal, sendo a intravenosa a mais 

utilizada. Pode ser dividida em quimioterapia neo-adjuvante, quando é realizada antes da 

cirurgia com o objetivo de avaliar a resposta antineoplásica e diminuir o tumor, e em 

quimioterapia adjuvante, que é realizada após a cirurgia a fim de erradicar micrometástase. 

Para Andrade (2007, p.331), a poliquimioterapia é a utilização de mais de um agente 

citotóxico que é capaz de atrasar o processo de crescimento tumoral, fazendo com que 
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ocorram melhores respostas ao tratamento. As principais vantagens são o efeito adicional que 

é produzido, o aumento do efeito terapêutico de uma droga com o uso de outra, o atraso da 

resistência do tumor, a probabilidade de doses menores e consequentemente, a diminuição dos 

efeitos colaterais e tóxicos. 

Segundo o INCA (2015), o tratamento da leucemia é feito em etapas e tem como 

objetivo destruir células anormais. A primeira etapa tem como intenção obter a remissão 

completa, ou seja, um estado aparente normal após a poliquimioterapia. Esse resultado é 

alcançado um a dois meses após o início do tratamento (fase de indução de remissão), quando 

os exames (de sangue e da medula óssea) não mais constatam células leucêmicas. Entretanto, 

algumas pesquisas comprovam que ainda restam no organismo muitas células leucêmicas 

(doença residual), o que obriga a continuação do tratamento para que não haja recaída.  

O tratamento nas etapas seguintes varia de acordo com o tipo de célula afetada pela 

leucemia. Nas linfóides, pode durar mais de dois anos, e nas mielóides, menos de um ano. São 

três fases: consolidação (tratamento intensivo com substâncias não usadas anteriormente); 

reindução (repetição dos medicamentos empregados na fase de indução da remissão) e 

manutenção (o tratamento é mais brando e contínuo por vários meses). Por ser uma 

poliquimioterapia agressiva, pode ser necessária a internação do paciente nos casos 

decorrentes de infecção devido à queda dos glóbulos brancos normais pelo próprio 

tratamento. (INCA, 2015). 

De acordo com Mantovani, et al (2014, p.42), os tratamentos do câncer permitem 

aumento da sobrevida e também a cura dos doentes, mas, por outro lado, esses mesmos 

tratamentos condicionam alguns estigmas relacionados à doença. Pela atuação ampla dos 

medicamentos antineoplásicos nas diferentes fases do ciclo celular, estes podem atingir tanto 

as células tumorais, como também os tecidos normais, sendo assim responsáveis por vários 

efeitos colaterais. Os efeitos invasivos deixam o organismo vulnerável e debilitado, fazendo 

com que interfira de forma negativa na qualidade de vida destes pacientes.  

Conforme Sawada, et al (2009, p.402), „‟as principais toxicidades da quimioterapia 

são: supressão da medula óssea, imunossupressão, náuseas e vômitos, alopécia, lesão gonadal, 

esterilidade, toxicidades cardíacas, renal, neural e pulmonar‟‟.  

Segundo Sanhudo (et al, 2011, p.406), as neoplasias debilitantes ao organismo, levam 

ao tratamento quimioterápico, fazendo com que gere graus variados de neutropenia, sendo 

que o principal problema do paciente com câncer é de origem infecciosa, estando relacionada 

com a intensidade e o período de supressão do sistema imunológico, que em muitos casos são 

consequentes da quimioterapia. 
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 „‟O sistema imunológico ajuda o organismo a se proteger contra infecções. O 

tratamento quimioterápico pode danificar o sistema imunológico, reduzindo os números de 

glóbulos brancos que combatem infecções‟‟. (ONCOGUIA, 2015). 

 

 

2.2 NEUTROPENIA FEBRIL E INFECÇÃO 

 

De acordo com Borges, et al (2013, p.93), a neutropenia é uma complicação frequente 

e com potencial grave em pacientes com câncer e em tratamento com quimioterapia 

citotóxica. Segundo Pasqualotto (2004, p.10), a neutropenia é conceituada como quantidade 

de neutrófilos < 500 células/mm3, ou contagem < 1000/mm3 com previsão de queda para < 

500/mm3.  

Para Leitão (2007, p.9), a febre geralmente é a única manifestação de infecção, ocorre 

devido liberação de substância pirogênicas nos áreas de inflamação ou destruição tecidual. De 

acordo com Hemorio (2014, p.252), a febre pode ser definida como a medida de temperatura 

axilar maior ou igual a 37,8°C. Quadros infeccioso pode evoluir rapidamente e ser fatal, 

devido à depressão do sistema imunológico, por isso não deve passar de uma hora o tempo 

entre o primeiro atendimento e o inicio do tratamento.   

De acordo com Torres (2011, p.36), a ocorrência de febre associada à neutropenia é 

relatada entre 10% e 50% em pacientes com tumores sólidos e até 80% nas neoplasias 

hematológicas após pelo menos um ciclo de quimioterapia. A chegada dos antibióticos de 

largo espectro proporcionou o uso de tratamentos quimioterápicos mais agressivos, visto que 

as infecções correspondiam cerca de 75% da mortalidade associada a quimioterapia. 

Segundo Belesso (2010, p. 403), é importante que a neutropenia febril seja sempre 

suspeitada para um paciente em tratamento com quimioterapia com queixa de febre e/ou 

sinais e sintomas de infecção. O paciente deve ser considerado neutropênico, quando se 

encontra nesse estado, até que o hemograma confirme ou descarte este problema. Portanto, na 

avaliação inicial é preciso analisar a condição do câncer, a quimioterapia prévia, o exame 

físico e os exames laboratoriais. 

Para Pasqualotto (2004, p.9), „‟A probabilidade de um paciente neutropênico 

desenvolver infecção depende da intensidade da neutropenia e da duração da mesma‟‟. 

 

 



22 
 

Os pacientes com neutropenia febril podem ser classificados de acordo com o risco 

de complicações infecciosas em alto risco e baixo risco. Pacientes de baixo risco 

podem receber terapia oral e pacientes de alto risco devem ser tratados com 

medicação parenteral. (HEMORIO, 2014, p.254). 

 

 

De acordo com Hemorio (2014, p.254), o grau de neutropenia atribui-se ao estado 

clínico geral do paciente influenciado pela neutropenia febril. Para Carvalho (et al, 2013, p.3),  

a avaliação pode ser feita através de uma pontuação de risco de acordo com o score 

“Multinational Association for Supportive Care in Cancer” (MASCC). Pacientes que 

apresentem pontuação abaixo de 21 devem ser considerados neutropênicos de alto risco e 

pontuação maior ou igual a 21 de baixo risco. A escala é aplicada de acordo com: sintomas 

mínimos ou ausentes (5 pontos), sintomas moderados (3 pontos), sintomas graves (0 pontos). 

Esses dois scores não são cumulativos. A avaliação de risco é ilustrada na tabela a seguir.  

 

 

Tabela 1. Escore de avaliação de risco da Multinational Association on for 

Supportive Care (MASCC).
 

 

Característica  Escore  
Presença de sintomas clínicos  

sem sintomas  

sintomas leves  

sintomas moderados  

 

5 

5 

3  

Ausência de hipotensão  5  

Ausência de DPOC  4  

Tumor sólido ou ausência de infecção fúngica  4  

Ausência de desidratação  3  

Início da febre no domicílio  3  

Idade < 60 anos  2  

Fonte: Baden LR, 2012 

 

 

Segundo Torres (2011, p. 36), as recomendações atuais para avaliação, tratamento e 

profilaxia são baseadas na avaliação de risco. Decisões em torno da escolha do antibiótico 

empírico, da necessidade de terapia antibiótica venosa e de internação hospitalar devem ser 

feitas após a devida classificação de risco de complicações infecciosas graves. 

„‟A antibioticoterapia empírica deve ser direcionada aos patógenos mais comuns e 

mais virulentos, que podem oferecer risco iminente de morte ao neutropênico‟‟. (TORRES, 

2011, p. 37). 

Segundo Torres (2011, p.37), o isolamento de bactérias gram-positivas acontece com 

maior frequência se comparado ao isolamento de gram-negativas. Entretanto, as infecções por 
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gram-negativas estão associadas a maior taxa de mortalidade. A cobertura inicial contra 

Peseudomonas aeruginosa continua sendo amplamente recomendada pela alta mortalidade 

relacionada a essa infecção. 

A infecção ocorre quando bactérias, vírus ou fungos invadem o corpo e o sistema 

imunológico não tem a capacidade de destruir com rapidez. As pessoas com câncer têm maior 

possibilidade de desenvolver infecções, pois os tratamentos enfraquecem o sistema de defesa. 

(ONCOGUIA, 2015). 

„‟Alguns glóbulos brancos, como os neutrófilos, são capazes de destruir bactérias 

nocivas, entretanto seu baixo nível, a chamada neutropenia, pode aumentar o risco de 

infecções bacterianas‟‟. (ONCOGUIA, 2015). 

Segundo Torres (2011, p. 36), pacientes de alto risco que fazem tratamento com 

quimioterapia agressiva apresentam um risco maior de desenvolver de infecções fúngicas. Os 

principais agentes responsáveis são as leveduras (primariamente Candida sp) e os fungos 

filamentosos (aspergilose, fusariose, scedosporiose e zigomicose). 

De acordo com Belesso, et al (2010, p. 402), „‟[...] o risco de infecção bacteriana e 

fúngica é inversamente proporcional à contagem de neutrófilos e que este risco aumenta 

quanto maior for o período de neutropenia‟‟.  

Para Leitão (2007, p. 10), alguns fatores ocasionam o desenvolvimento de infecção, 

como, a alteração da imunidade humoral e celular, a perda da integridade da pele e mucosas, a 

presença de cateteres venosos, a desnutrição, a modificação da microflora normal, o uso 

prolongado de antibióticos e a hospitalização. 

Segundo Sanhudo, et al (2011, p. 404), é considerada infecção endógena, quando as 

medidas de controle de infecções são voltadas direto às condições clínicas, que pelo processo 

de adoecimento e tratamento pode gerar um processo infeccioso, bem como associada a 

profilaxia medicamentosa. A infecção exógena foi vinculada aos estudos que favorecem 

métodos para serem adotados pelos profissionais como medidas de controle, na transmissão 

associada aos fatores ambientais, como objetos, materiais e veiculação de micro-organismos 

pelos profissionais que prestam serviços entre os clientes. 

Segundo, Agência Nacional de vigilância sanitária (ANVISA, 2013, p.43), „‟As 

infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS), são aquelas infecções de consequências 

sistêmicas graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário identificável‟‟. 

A bacteremia (bactéria na corrente sanguínea) é um problema relativamente comum 

nos pacientes com neutropenia febril. A mortalidade parece ser elevada nesses pacientes que 
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tem o seu quadro complicado principalmente quando o sítio clínico de infecção está presente 

(bacteremia complexa). (BELESSO, 2010, p. 405). 

De acordo com Guilarde (2007, p.34), a bacteremia pode indicar que a infecção está 

disseminada, de acordo com a variação clínica, que pode alternar desde quadros leves e 

autolimitados até o óbito. A gravidade da bacteremia foi classificada de acordo com o quadro 

a seguir. 

 

Quadro 1: Classificação da bacteremia de acordo com a gravidade: 

 

Febre ou hipotermia Temperatura axilar >38°C ou <36°C, 

respectivamente. 

Sepse Presença de duas ou mais das seguintes 

condições: temperatura axilar >38°C ou 

<36°C, freqüência cardíaca maior que 90 

bpm, freqüência respiratória maior que 20 

ipm ou PaCO2 <32 mmHg, contagem de 

leucócitos >12.000 leucócitos/mm
3
 ou 

<4.000 leucócitos/mm
3
, ou >10% de formas 

imaturas. 

Sepse grave Sepse relacionada à disfunção de órgão, 

hipoperfusão ou hipotensão. 

Choque séptico Hipotensão provocada pela sepse, que 

perdura apesar da reposição adequada de 

fluidos. 

 

Fonte: Guilarde, 2007. 

 

Segundo Dias, et al (2014, p.1), „‟A sepse é uma síndrome caracterizada por um 

conjunto de alterações graves em todo o organismo e que tem, como causa, uma infecção‟‟. 

Conforme Sanhudo (et al, 2011, p.403), a ocorrência de infecção também está 

relacionada na adesão dos profissionais de saúde às medidas para prevenção e controle. De 

acordo com a ANVISA (2011, p.147), os fatores de risco para as IRAS são frequentemente 

classificados em áreas: iatrogênicas, organizacionais ou relacionadas à pacientes. Os fatores 

de risco iatrogênicos englobam os procedimentos invasivos, como a intubação, cateteres 
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vasculares e urinários e o uso de antimicrobianos. Os fatores de risco organizacionais 

abrangem sistema de ar condicionado contaminado, sistema de água contaminada, recursos 

humanos insuficientes (por exemplo: relação enfermeiro e paciente) e desenho físico do 

serviço (por exemplo: leitos muito próximos). Os exemplos de fatores de risco associados a 

pacientes incluem seriedade da doença, imunossupressão e tempo de permanência. 

 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO 

DE INFECÇÃO 

 

A ocorrência de infecção é uma complicação frequente nos pacientes com câncer, por 

isso, o enfermeiro deve priorizar estratégias para sensibilizar e motivar a equipe para a 

prevenção de agravos. (SANHUDO, et al, 2011, p.406). 

Segundo SANHUDO, et al (2011, p.408), „‟As ações para o controle de infecções 

enfatizam o reconhecimento prévio dos sinais e sintomas e orientação dos riscos de infecção 

para esses clientes‟‟. 

Os serviços de saúde devem estabelecer ações para minimizar e eliminar a incidência 

de IRAS. Desta forma, a educação dos profissionais da saúde, e visitantes deve abordar a 

higiene das mãos, o uso adequado de equipamentos de proteção individual, instituição de 

barreiras de precauções (isolamentos), identificação de micro-organismos multirresistentes, 

profilaxia adequada de antibiótico e as práticas adequadas de limpeza. (ANVISA, 2013, p.47). 

 
 

O controle de infecção hospitalar constitui um dos parâmetros para garantir a 

qualidade do cuidado prestado. Na elaboração de programas com este objetivo, além 

da organização hospitalar, devemos examinar as características e finalidades do 

hospital, tipo de gerenciamento, assistência e clientela, bem como, os aspectos 

relacionados à infra-estrutura. (PEREIRA, et al, 2005, p.254). 

 

 

O controle é possível, apesar das dificuldades de quantificar. Por isso parece ser mais 

útil fazer uso de indicadores de estrutura ou de processo, que permitem ao investigador avaliar 

se a instituição adota mecanismos de controle cuja utilização já se mostrou associada à queda 

da frequência das infecções. (CREMESP, 2010). 

Por certo, a prevenção de infecção é um tema relevante na enfermagem em oncologia, 

na medida em que clientes com câncer apresentam complicações significativas de morbidades 

e mortalidade e, os enfermeiros desempenham um importante papel no controle da infecção 

através da prática, pesquisa e educação. (SANHUDO, et al, 2011, p.403). 
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O profissional enfermeiro é visto como o principal responsável pelo papel educativo 

de toda a equipe de saúde, considerando o melhor vínculo com a equipe, assim como sua 

supervisão contínua, tendo como funções planejar, implementar e participar dos programas de 

formação, qualificação contínua e promoção da saúde dos trabalhadores. (GIAROLA, et al, 

2012, p.155). 

A intervenção na formação profissional é de grande valia, pois é quando está sendo 

elaborado o conhecimento e as habilidades técnicas de cada indivíduo. Assim, durante a 

graduação é o melhor momento para formar um pensamento crítico a respeito do controle de 

infecção nos futuros profissionais. (GIAROLA, et al, 2012, p.155). 

A mudança de comportamento, no sentido de refletir procedimentos e aperfeiçoar 

normas e rotinas, expressa condição essencial ao controle de infecção, sendo necessário o 

estímulo dos profissionais, através de debates, treinamentos, divulgação de informações. 

Contudo, ocorrem dificuldades para a mudança de comportamento dos profissionais da área 

de saúde, indicando-nos que é necessário um maciço investimento na sua formação. 

(PEREIRA, et al, 2005, p.254). 

A estratégia para melhorar o cuidado de enfermagem ao paciente pode ser pensada 

através de uma formação com maior ênfase no tema de infecção hospitalar, constante 

capacitação/conscientização dos profissionais frente à prevenção e controle de infecções, além 

da ética que envolve a questão das ações dos profissionais. (GIAROLA, et al, 2012, p.156). 
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura com uma abordagem 

qualitativa do conteúdo identificado. Segundo Mendes (et al, 2008, p.759), a revisão 

integrativa analisa as pesquisas significativas que irão sustentar as tomadas de decisões para 

uma melhor prática profissional, fazendo com que haja uma síntese do conhecimento de um 

determinado tema e um reconhecimento de se fazer novos estudos para elucidar áreas de 

pouca pesquisa. 

Na pesquisa qualitativa, o processo de pesquisa é indutivo e tem objetivos 

exploratórios mais extensos. Este desenho de pesquisa é utilizado quando existe uma lacuna 

no conhecimento, ou quando pouco se sabe a respeito de um determinado assunto. 

Pesquisadores qualitativos estudam pessoas em ambientes naturais e tentam entender 

atribuição das pessoas de acordo com suas experiências. A característica que difere é que o 

pesquisador também é considerado um instrumento de coleta de dados, e os resultados dos 

dados são palavras ou narrativas ao invés de números. (DRIESSNACK, et al, 2007, p.184).  

De acordo com Mendes (et al, 2008, p.761),  a elaboração da revisão integrativa 

consiste em seis etapas para a pesquisa: 1) estabelecimento da hipótese ou questão da 

pesquisa; 2) busca na literatura; 3) análise e categorização dos estudos; 4) avaliação dos 

estudos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) síntese do conhecimento. 

 

3.1. ETAPA 1: ESTABELECIMENTO DA HIPÓTESE OU QUESTÃO DA 

PESQUISA 

Para elaborar a revisão integrativa é preciso determinar o objetivo específico e os 

questionamentos a serem respondidos para então realizar a busca, a fim de identificar e coletar 

o máximo de pesquisas relevantes dentro dos critérios de inclusão e exclusão que foram 

estabelecidos. (MENDES, et al, 2008, p.760). 

Para elaboração da pesquisa é necessário definir o problema para formular uma 

questão de pesquisa. Nesse estudo os questionamentos são: Quais são as infecções comuns em 

pacientes neutropênicos com diagnóstico de leucemia? Qual o papel do enfermeiro para a 

minimização de infecção em pacientes neutropênicos com leucemia? 

Para Mendes, et al (2008, p.761), essa primeira etapa é considerada norteadora para 

conduzir uma revisão integrativa bem elaborada. 
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3.2. ETAPA 2: BUSCA NA LITERATURA 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a junho de 2016, através da 

busca de artigos e teses encontrados por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

utilizando os descritores definidos pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Neutropenia febril; leucemia; enfermagem; enfermagem oncológica; infecção; hematologia. 

Esses descritores foram utilizados individualmente e/ou associados uns com outros para 

fornecer mais resultados sobre a temática.  

Foram encontrados um total de 247.715 artigos utilizando apenas os descritores. De 

acordo com o quadro 2, observa-se a quantidade de artigos distribuídos conforme o descritor e 

suas associações.  

 

Quadro 2: Quantidade de artigos/teses encontrados de acordo com o descritor: 

Neutropenia Febril 643 

Leucemia 246.866 

Enfermagem e Hematologia 83 

Enfermagem Oncológica e 

Infecção 

123 

Total 247.715 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Foram utilizados filtros de artigos disponíveis, com idioma português e publicado 

entre o período de 2006 a 2016 e foram encontrados 415 artigos, sendo distribuídos nas bases 

de dados conforme o quadro 3. 

 

Quadro 3: Quantidade de artigos encontrados após os filtros: 

 LILACS COLECIONA 

SUS 

MEDLINE HSPM -

PRODUÇÃO 

BBO     

ODONTOLOGIA 

SESSP TOTAL 

Neutropenia 

Febril 

12 2 0 1 0 1 16 

Leucemia 240 55 34 4 8 7 348 

Enfermagem 

e 

Hematologia 

33 1 0 0 0 0 34 

Enfermagem 16 1 0 0 0 0 17 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

A estratégia de busca não fez seleção prévia das bases de dados visto que a temática é 

limitada. Os artigos encontrados foram selecionados obedecendo aos seguintes critérios de 

inclusão: artigos e teses publicados na íntegra sobre as temáticas: leucemia, infecção, 

neutropenia, hematologia e enfermagem; artigos e teses publicados em português; artigos e 

tese publicados durante um período de 10 anos. Os critérios de exclusão são: publicações em 

duplicidade; artigos relacionados à neutropenia devido a outros tipos de câncer; artigos 

relacionados à neutropenia através de tratamento não quimioterápico. 

Foram selecionados 17 artigos, porém após análise dos critérios de inclusão e 

exclusão, dois artigos foram excluídos, pois repetem duas vezes, por isso foram considerados 

15 artigos para a síntese do estudo, sendo distribuídos nas bases de dados LILACS e HSPM-

PRODUÇÃO, sendo estas que mais forneceram evidências em relação ao desenvolvimento do 

estudo e por estar direcionada com a área da saúde e da enfermagem, sendo então utilizadas 

para esta pesquisa, no qual pode ser observado no quadro 4. 

 

 

Quadro 4: artigos selecionados após critérios de exclusão e inclusão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte:Elaboração própria, 2016. 

 

 

 

 

oncológica e 

Infecção  

 LILACS HSPM - 

PRODUÇÃO 

Neutropenia Febril 4 1 

Leucemia 3 1 

Enfermagem e 

Hematologia 

3 - 

Enfermagem 

oncológica e Infecção  

3 - 
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3.3. ETAPA 3: ANÁLISE E CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

Após a coleta de dados, foi feita uma análise comparativa do material selecionado e 

uma posterior categorização das evidencias, diagnósticos e intervenções mais frequentes na 

literatura nacional. As categorias emergentes do material obtido durante a coleta foram: 1- 

Principais infecções e complicações em pacientes neutropênicos com leucemia; 2- 

Diagnósticos e intervenções de enfermagem relacionada à infecção em pacientes 

neutropênicos com leucemia; 3- Implicações da enfermagem na infecção em neutropenia nos 

pacientes com leucemia. 

Os artigos correspondentes de cada categoria vão estar numerados de acordo com o 

quadro apresentado nos resultados da pesquisa para então serem comparados uns com outros a 

fim de sintetizar os tópicos predominantes de cada temática. 

 

3.4. ETAPAS 4 E 5: AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO E 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram discutidos, organizados e comparados um com outros de 

forma sistemática através de uma sequência descritiva dos temas. „‟Desenhos descritivos 

descrevem o que existe de fato, determinam a frequência em que este fato ocorre e categoriza 

a informação‟‟. (SOUSA, et al, 2007, p.3). 

Os estudos abordam as principais infecções em pacientes neutropênicos com leucemia 

e as intervenções e a atuação da enfermagem frente a esses problemas. Com isso, os 

resultados foram divididos em três categorias conforme citado a cima, a fim de comparar os 

materiais uns com outros para descrever os pontos mais relevantes das pesquisas.  

De acordo com Souza, et al (2010, p. 104), a avaliação dos estudos busca uma 

abordagem organizada para analisar a precisão e as características de cada estudo. A 

experiência clínica do pesquisador colabora para apurar a validade dos métodos e dos 

resultados, além de auxiliar para determinar a sua função na prática. 

Na interpretação dos resultados é feita uma comparação dos dados evidenciados na 

análise dos artigos ao referencial teórico. Além de reconhecer prováveis lacunas do 

conhecimento, é possível determinar prioridades para futuros estudos. No entanto, para 

preservar a validade da revisão integrativa, o pesquisador deve enfatizar suas conclusões, bem 

como esclarecer os vieses. (SOUZA, et  al, 2010, p. 104). 
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3.5. ETAPA 6: SÍNTESE DO CONHECIMENTO 

Nesta etapa é realizada a elaboração de um documento que deve considerar a descrição 

das etapas percorridas pelo revisor e os resultados relevantes que foram evidenciados na 

análise dos artigos abrangidos. É um trabalho significativo, pois produz impacto em virtude 

de acumular o conhecimento que já existe sobre a temática pesquisada. (MENDES, et al, 

2008, p.763). 

Os materiais selecionados abordam os tipos de infecções comuns em pacientes 

neutropênicos com leucemia em tratamento com quimioterápicos, os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem prevalentes e a importância do enfermeiro no âmbito gerencial e 

assistencial com a utilização de estratégias para o controle dessas infecções.    

Através da revisão integrativa é possível fazer uma construção do conhecimento em 

enfermagem, produzindo, um entendimento fundamentado para os enfermeiros executarem 

uma prática clínica de qualidade. Além disso, pode diminuir alguns obstáculos da aplicação 

do conhecimento científico, tornando os resultados de pesquisas mais alcançáveis, uma vez 

que em um único estudo o leitor tem alcance a diversas pesquisas realizadas, ou seja, esse 

método permite uma divulgação ágil do conhecimento. (MENDES, et al, 2008, p.760). 
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4 RESULTADOS 

Os resultados foram sintetizados e numerados de 1 a 15 nas referências para serem 

associados na análise do estudo, conforme observado no quadro 5. 

Quadro 5: Síntese dos resultados: 

Descritores Base de 

dados 

Título Referências Categoria 

Neutropenia 

febril 

LILACS Triagem para o 

tratamento 

ambulatorial 

da neutropenia 

febril 

1- BELLESSO, Marcelo; 

COSTA, Silvia Figueiredo; 

CHAMONE, Dalton 

Alencar Fischer; LLACER, 

Pedro Enrique Dorlhiac. 

Triagem para o tratamento 

ambulatorial da neutropenia 

febril. Rev. Bras. Hematol. 

Hemoter, São Paulo, v.32, 

n.5, 2010. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rb

hh/v32n5/aop97010.pdf >. 

Acessado em: 17/05/2015. 

1 

Neutropenia 

febril 

LILACS Tratamento 

antimicrobiano 

em crianças 

com 

câncer durante 

a 

quimioterapia 

– revisão de 

830 episódios 

de neutropenia 

febril 

2- RONDINELLI, 

Patrícia. Tratamento 

antimicrobiano em crianças 

com câncer durante a 

quimioterapia – revisão de 

830 episódios de 

neutropenia febril. Revista 

da AMRIGS, Porto Alegre, 

v.51, n.3, 2007. Disponível 

em: < 

http://www.amrigs.com.br/r

evista/51-03/ao01.pdf>. 

Acesso em: 11 fev. 2016. 

1 

Neutropenia 

febril 

LILACS Avaliação 

clínica de 

proteínas 

modeladoras 

da 

permeabilidade 

endotelial 

como 

biomarcadores 

para 

3- FIUSA, Maiara Marx 

luz. Avaliação clínica de 

proteínas modeladoras da 

permeabilidade endotelial 

como biomarcadores para 

estratificação de risco na 

sepse em pacientes com 

neoplasias hematológicas e 

neutropenia febril. 
Campinas, 2013. 155f. Tese 

1 
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estratificação 

de risco na 

sepse em 

pacientes com 

neoplasias 

hematológicas 

e neutropenia 

febril. 

(Mestrado em clínica 

médica) - Faculdade de 

Ciências Médicas, 

Universidade de Campinas, 

São Paulo, 2013. Disponível 

em: 

<http://www.bibliotecadigita

l.unicamp.br/document/?cod

e=000907144.>. Acesso em: 

01 jun. 2016. 

Neutropenia 

febril 

LILACS Novas 

diretrizes na 

abordagem 

clínica da 

neutropenia 

febril e da 

sepse 

em oncologia 

pediátrica 

4- MENDES, Ana 

Verena Almeida; 

SAPOLNIK, Roberto; 

MENDONCA, Núbia. 

Novas diretrizes na 

abordagem clínica da 

neutropenia febril e da sepse 

em oncologia pediátrica. J. 

Pediatr, Porto Alegre,  v. 

83, n. 2, 2007. Disponível 

em: 

<http://www.scielo.br/scielo

.php?script=sci_arttext&pid

=S00217557200700030000

7&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 22 fev. 2016. 

1 

Leucemia  LILACS Avaliação de 

eventos 

infecciosos 

oportunistas 

em crianças 

portadoras de 

leucemias. 

5- GABE, Cristina; 

ALMEIDA, Denise; 

SIQUEIRA, Luciano. 

Avaliação de eventos 

infecciosos oportunistas em 

crianças portadoras de 

leucemias. Rev. Bras. 

Hematol. Hemoter,  São 

Paulo,  v. 31, n. 

2,  2009.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo

.php?script=sci_arttext&pid

=S15168484200900020000

7&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 20 fev. 2016. 

1 

Leucemia HSPM- 

PRODUÇÃO 

Leucemia 

linfoide aguda: 

relato de caso 

e revisão de 

literatura. 

6- ROCHA, Bianca 

Corrêa. Leucemia linfoide 

aguda: relato de um caso e 

revisão de literatura. São 

Paulo, 2012. 18f. Trabalho 

(Residência médica) - 
Hospital do Servidor Público 

Municipal, São Paulo, 2013. 

1 
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Leucemia LILACS Manifestações 

Orais 

Decorrentes da 

Quimioterapia 

em Crianças de 

um Centro de 

Tratamento 

Oncológico. 

7- LOPES, Ivna Albano; 

NOGUEIRA, Daniela 

Nunes; LOPES, Ingrid 

Albano. Manifestações 

Orais Decorrentes da 

Quimioterapia em Crianças 

de um Centro de Tratamento 

Oncológico. Pesq Bras 

Odontoped Clin Integr, 

João Pessoa, v.12, n.1, 2012. 

Disponível em: 

<http://revista.uepb.edu.br/i

ndex.php/pboci/article/view

File/1102/810.>. Acesso em: 

01 jun. 2016.     

1 

Leucemia LILACS Manifestações 

orais em 

crianças 

portadoras de 

leucemia 

8- VENTRIGLIA, 

Milena; AZNAR, Lauren 

Cardoso Alves; Diniz, 

Michele Baffi. 

Manifestações orais em 

crianças portadoras de 

leucemia. Revista Pediatria 

Moderna, São Paulo, v.50, 

n.4, 2014. Disponível em: 

<http://www.moreirajr.com.

br/revistas.asp?id_materia=5

749&fase=imprime>. 

Acesso em: 01 jun. 2016.  

1 

Enfermagem 

oncológica e 

Infecção 

LILACS Tendência da 

produção do 

conhecimento 

de 

enfermagem 

no controle de 

infecção em 

oncologia. 

9- SANHUDO, Nádia 

Fontoura; MOREIRA, 

Marléa Chagas; 

CARVALHO, Vilma de. 

Tendência da produção do 

conhecimento de 

enfermagem no controle de 

infecção em oncologia. Rev 

Gaúcha Enferm, Rio 

Grande do Sul, v.32, n.2, 

2011. Disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/rge

nf/v32n2/a26v32n2.pdf >. 

Acesso em: 21 abr. 2015. 

2 
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Enfermagem 

oncológica/ 

Infecção 

LILACS Diagnósticos 

de 

enfermagem 

identificados 

em pacientes 

onco-

hematólogicos: 

mapeamento 

cruzado 

10- SOUSA, Renata 

Miranda de; SANTO, 

Fátima Helena do Espírito; 

SANTANA, Rosimere 

Ferreira; LOPES, Marcos 

Venicius de Oliveira. 

Diagnósticos de 

enfermagem identificados 

em pacientes onco-

hematólogicos: mapeamento 

cruzado. Esc. Anna Nery, 

Rio de Janeiro, v.19, n.1, 

2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo

.php?script=sci_arttext&pid

=S14148145201500010005

4&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 11 jan. 2016. 

2 

Enfermagem 

e 

Hematologia 

LILACS A 

hospitalização 

do cliente 

oncohematológ

ico subsídios 

para o cuidado 

de 

enfermagem. 

11- SOUSA, Renata 

Miranda; SANTO, Fátima 

Helena do Espírito; COSTA, 

Rodrigo. A hospitalização 

do cliente oncohematológico 

subsídios para o cuidado de 

enfermagem. R. pesq.: cuid. 

Fundam, Rio de Janeiro, v.4, 

n.3, 2012. Disponível em: < 
http://www.seer.unirio.br/index

.php/cuidadofundamental/articl

e/view/1715/pdf_601>. Acesso 

em: 02 jun. 2016. 

2 

Enfermagem 

oncológica/ 

Infecção 

LILACS Diagnósticos 

de 

enfermagem 

em adultos 

com leucemia 

mielóide 

aguda. 

12- SOUZA, Luccas Melo 

de; GORIN, Maria Isabel 

Pinto Coelho. Diagnósticos 

de enfermagem em adultos 

com leucemia mielóide 

aguda. Rev Gaúcha 

Enferm, Porto Alegre, v.27, 

n.3, 2006. Disponível 

em:<http://seer.ufrgs.br/Rev

istaGauchadeEnfermagem/a

rticle/view/4660>. Acesso 

em: 26 abr. 2016. 

2 

Neutropenia 

febril 

HSPM- 

PRODUÇÃO 

Neutropenia 

febril em 

13- MIYAHARA, Maíra 

de Souza. Neutropenia 

2 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1.1- Principais infecções e complicações em pacientes neutropênicos com leucemia. 

Segundo estudo, a neutropenia devido à quimioterapia é uma complicação comum que 

pode ser até fatal. O risco de infecção por bactérias e fungos é inversamente proporcional à 

pacientes 

oncológicos – 

Revisão 

bibliográfica.  

febril em pacientes 

oncológicos: Revisão de 

literatura. São Paulo, 2013. 

22f. Trabalho (Residência 

médica) - Hospital do 

Servidor Público Municipal, 

São Paulo, 2013.  

Enfermagem 

e 

Hematologia 

LILACS Gestão de 

segurança de 

enfermagem 

em 

enfermarias de 

onco-

hematologia 

pediátrica. 

14- SILVA, Marcelle 

Miranda da; CURTY, Bruna 

Irene Cunha; DUARTE, 

Sabrina da Costa Machado; 

ZEPEDA, Karen Gisela 

Moraes. Gestão de 

segurança de enfermagem 

em enfermarias de onco-

hematologia pediátrica. Rev 

Rene, Fortaleza, v.15, n.6, 

2014. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufc.

br/index.php/rene/article/vie

wFile/3279/2520.>. Acesso 

em: 02 jun. 2016. 

3 

Enfermagem 

oncológica e 

Infecção. 

LILACS Liderança de 

enfermagem 

na prevenção e 

controle de 

infecções nos 

pacientes com 

câncer. 

15- SANHUDO, Nádia 

Fontoura. Liderança em 

enfermagem na prevenção 

e controle de infecções nos 

pacientes com câncer. Rio 

de Janeiro, 2013. 263f. Tese 

(Doutorado em 

Enfermagem) – Escola de 

Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, Rio de 

Janeiro, 2013. Disponível 

em: < 

http://objdig.ufrj.br/51/teses/

813144.pdf>. Acesso em: 11 

jan. 2016. 

3 
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contagem de neutrófilos, aumentando ainda mais o risco de acordo com o maior período de 

neutropenia
1
. 

A granulocitopenia é o principal fator de risco para infecção e sua gravidade e a sua 

duração interferem diretamente na evolução do quadro de neutropenia febril (NF)
2
.  

O paciente no período de quimioterapia com queixa de febre e/ou sinais e sintomas de 

infecção deve ser suspeitada a neutropenia febril
1
. Embora a maioria dos sinais e sintomas de 

infecção sejam imperceptíveis ou mesmo ausentes em pacientes com neutropenia, a febre 

permanece uma manifestação precoce. Um estudo constatou que mais de 60% dos pacientes 

neutropênicos febris apresentam infecção, que se não tratada rapidamente pode progredir para 

choque séptico e óbito, com taxas de mortalidade de até 50% nas primeiras 48 horas, 

especialmente naqueles pacientes com evidência microbiólogica de infecção
3
.  

Nas circunstâncias de neutropenia, entende-se por febre uma medida única de 

temperatura oral ≥ 38,3 °C, ou uma temperatura ≥ 38 °C por 1 hora contínua ou em dois 

episódios com intervalo de pelo menos, 12 horas
4
. 

 Neste contexto, o paciente é considerado neutropênico até que o hemograma confirme 

ou descarte esta complicação. De acordo com isso, deve-se avaliar o estado atual da neoplasia, 

a quimioterapia prévia, o exame físico e a solicitação de exames laboratoriais. As principais 

referências definem o termo neutropenia como a contagem de neutrófilos < 500 cel/mm3 ou < 

1.000 cel/mm3
1
.  

A neutropenia grave como resultante de toxicidade hematológica dos quimioterápicos 

é definida como a quantidade de neutrófilos menor ou igual a 500/μl e caracteriza como o 

mais importante fator de risco de infecção nestes pacientes. Este risco é determinado pela 

intensidade da neutropenia e pela sua duração e ambos também influenciam diretamente a 

gravidade do quadro clínico
3
. 

As infecções são importantes causas de morbidade e mortalidade em pacientes 

portadores de neoplasia hematológica. A doença hematológica por si pode predispor o 

paciente a infecções graves e frequentes como resultados de anormalidades quantitativas e /ou 

qualitativas em um ou mais componentes do sistema imunológico. Adicionam-se a estas, 

complicações relacionadas ao tratamento quimioterápico, como a utilização de dispositivos de 

acesso venoso de longa duração, a mucosite, com ruptura da integridade da mucosa da 

cavidade oral, do esôfago e do intestino, favorecendo a translocação bacteriana, e a 

neutropenia
3
. 

Uma complicação comum nos pacientes com neutropenia febril é a bacteremia, que 

tem índices elevados de mortalidade, principalmente quando o sítio de infecção está presente
1
. 
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Nos pacientes com leucemia, há uma maior predisposição para desenvolver quadros sépticos, 

quando comparados aos tumores sólidos, talvez pelo uso de terapia mieloablativa mais 

agressiva. Crianças com protocolos intensivos de quimioterapia têm seis vezes mais chances 

de desenvolverem sepse do que as de protocolos mais conservadores
4
.  

Uma das principais complicações do paciente com leucemia é a supressão do sistema 

imunológico consequente da própria doença e/ ou induzida pela quimioterapia. Além disso, 

pacientes pediátricos ainda apresentam alterações de caráter fisiológico na imunidade. Com o 

sistema imune deficiente, aumenta a suscetibilidade a infecções, as quais são importantes 

causas de morbidade e mortalidade. Atualmente, mesmo com os avanços das tecnologias em 

relação aos processos diagnósticos e terapêuticos, os quais aumentaram o tempo de sobrevida 

e as taxas de cura dos pacientes, o quadro de imunossupressão ainda ocorre e, 

consequentemente ao aumento no tempo de sobrevida, aumentou o tempo de exposição a 

agentes infecciosos e causadores de doenças oportunistas
5
. Pacientes com neutropenia 

decorrente do tratamento de neoplasias hematológicas não podem ser considerados como 

baixo risco
4
. 

Na faixa etária infantil as leucemias agudas configuram o principal tipo de câncer, 

sendo a Leucemia Linfoblástica Aguda a forma mais comum nesses casos, nos adultos se 

destacam as leucemias da linhagem mielóide, em especial a LMA – Leucemia Mielóide 

Aguda, doença cujo índice aumenta com a idade, aparecendo como um diagnóstico 

importante em indivíduos acima de 65 anos
6
.  

Em um dado estudo, também é relatado que há muitos anos as infecções são a 

principal causa de óbito nos pacientes com leucemias agudas, seja pela imunossupressão 

própria da doença ou mesmo a induzida pela quimioterapia. Foi citado um estudo realizado 

em 1976, que investigou durante 7 anos a causa de morte em 315 pacientes. As causas 

infecciosas estiveram envolvidas em 75% dos casos, a maioria sistêmica ou pulmonar e tendo 

bactérias como agente etiológico predominante. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa foram os microorganismos isolados com mais frequência nesse 

estudo, enquanto os fungos levaram a 13% das infecções sistêmicas, sendo as espécies de 

Candida e Aspergillus as mais comuns. Foi constatado que estudos mais recentes realizados 

no Brasil ainda apontam as infecções como a mais frequente causa de óbito, com destaque 

para as pulmonares, porém o alvo principal foi a população infantil
6
. 

Outra pesquisa analisou 92 prontuários de crianças e adolescentes com leucemia e foi 

possível dividir os tipos de leucemia, mostrando 72 casos de LLA (78,2%), 18 casos de LMA 

(19,6%) e apenas 2 casos de LMC (2,2%). Foi apresentado um total de 156 eventos 
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infecciosos oportunistas, sendo 128 (82%) nos casos de LLA e 28 (18%) nos de LMA. 

Apenas 17 pacientes (13 LLA, 4 LMA) não apresentaram casos de doença oportunista. Assim 

foi possível identificar que houve maior frequência de infecção na LLA.
5
 

Neste mesmo estudo, a doença predominante foi pneumonia, correspondendo a 38,5% 

dos episódios, não possuindo identificação do agente causador na maioria dos casos. A 

septicemia (14,7% dos episódios) foi principalmente causada pelas bactérias Escherichia coli 

e as do gênero Staphylococcus. Infestações/infecções intestinais compreenderam 10,3% dos 

episódios de doenças, onde o Ascaris lumbricoides e a Entamoeba coli foram os principais 

parasitas identificados e a Escherichia coli a principal bactéria. Das infecções de cateter 

(8,3% dos episódios), a Candida sp. e bactérias do gênero Staphylococcus foram os agentes 

mais isolados. Outras doenças apresentaram menor frequência, como a sinusite (5,8%), 

infecção urinária (4,5%) principalmente causada por bactérias gram-negativas, fungemia 

(3,8%) sem identificação do agente causador, varicela (3,8%), herpes labial (2,6%), tiflite 

(1,9%), toxoplasmose (1,9%), citomegalovirose (1,3%) e apenas um caso (0,6%) de 

conjuntivite, amigdalite e peritonite, este último causado por Pseudomonas aeruginosa
5
. 

As taxas de sobrevida em crianças com câncer aumentaram progressivamente nas 

últimas décadas. Porém, a maior agressividade terapêutica determina um maior risco 

infeccioso para esse tipo de paciente
2
. 

As melhorias no tratamento e o diagnóstico mais rápido fizeram com que as taxas de 

cura elevassem, chegando a 80% nas crianças com LLA e a 50% naquelas com LMA. 

Entretanto, a leucemia ainda apresenta a maior causa de óbito dentre as neoplasias pediátricas, 

sendo as infecções as principais complicações e causa de morte secundária ao tratamento na 

leucemia. Na casuística deste estudo, a taxa de mortalidade foi elevada e a septicemia foi a 

principal causa de óbito
5
. 

Essa alta suscetibilidade a infecção e/ou doenças oportunistas é relatada como 

consequência da imunossupressão decorrente da própria neoplasia, da quimioterapia, uso de 

corticoesteróides, uso de cateteres ou antibióticos de largo espectro. Assim, principalmente 

nas leucemias agudas, os indivíduos apresentam-se neutropênicos e com comprometimento de 

componentes da imunidade celular e da barreira física (pele e mucosas). Esta última, quando 

lesada (mucosite), é fator de risco importante para infecções sistêmicas, frequentemente 

causadas por micro-organismos da microbiota endógena. A tiflite ou enterocolite neutropênica 

é um exemplo, onde a necrose na mucosa serve de porta de entrada a toxinas produzidas por 

bactérias como o Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, sendo uma doença de 

alta mortalidade devido à ausência de sintomas específicos
5
. 
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No paciente neutropênico, entre os sítios mais comuns envolvidos em infecções 

encontram-se os pulmões, a corrente sanguínea, a pele e partes moles. Sendo assim, este 

estudo observou as seguintes doenças oportunistas ou sítios de infecção em ordem 

decrescente de frequência: pneumonia, septicemia, infecção/infestação intestinal, infecção de 

cateter, sinusite, infecção urinária, fungemia e varicela, herpes labial, tiflite, toxoplasmose e 

outras de menor ocorrência. É descrito que a infecção pulmonar tem um prognóstico ruim 

principalmente em crianças, ocorrendo em quase 80% dos pacientes com leucemias agudas. 

Já as septicemias em pacientes neutropênicos são frequentes, variando de 11% e 38%, e a 

mortalidade atingindo 18% a 42% 
5
. 

As bactérias foram os micro-organismos mais isolados, correspondendo a 52,4%, 

prevalecendo as gram-negativas, consequência da alta frequência da Escherichia coli, 

principal causadora das septicemias, seguida da Pseudomonas aeruginosa. Porém, a 

proporção de gram-negativas e gram-positivas foi similar. As bactérias gram-positivas mais 

identificadas foram os Staphylococcus sp. coagulase-negativa (incluindo o S. epidermides) e o 

Staphylococcus aureus, especialmente nas septicemias e infecções de cateter
5
. 

Em outro estudo, foram relatados oitocentos e trinta episódios consecutivos de 

neutropenia febril (NF) que ocorreram em 390 pacientes pediátricos durante o período de 

janeiro de 2000 a dezembro de 2003. Constatou-se que neutropenia prolongada superior a 10 

dias de duração ocorreu em 48% dos episódios. A LLA foi a doença mais incidente em 257 

episódios (31%). A ocorrência de um episódio de NF ocorreu durante a fase da indução do 

tratamento em 48% das leucemias agudas
2
. 

Em 53% dos episódios houve a identificação de um foco clínico, em ordem 

decrescente: mucosite que necessitou de tratamento antimicrobiano (24,5%), infecções do 

trato gastrointestinal (22%), infecções em tegumento (16%), pneumonia (15,5%), infecções 

urinárias (11%), infecção de vias aéreas superiores (10%) e outros focos (9%). Em 33 

episódios (4%), os pacientes evoluíram para o óbito consequente ao quadro infeccioso. Dentre 

os óbitos por infecção, 7 ocorreram em pacientes portadores de LLA, 10 em portadores de 

LMA. Os micro-organismos identificados teve a prevalência um pouco maior em gram-

negativos, correspondendo 50% dos casos, os gram-positivos foram identificados em 42% e 

os fungos foram constatados em 8% dos casos
2
.  

A maioria dos quadros de neutropenia febril é tratada de forma empírica sem 

identificar o sítio ou agente etiológico, como febre de origem desconhecida. Nos demais casos 

de infecção registrada, diversas são as causas envolvidas na etiologia. Fatores como 

internação hospitalar recente, uso prévio de antimicrobianos profiláticos ou terapêuticos, 
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doença de base, intensidade e duração da neutropenia, uso de cateteres venosos centrais de 

longa permanência ou outros dispositivos invasivos devem ser considerados para determinar a 

terapia empírica inicial. Os sítios comuns mais envolvidos são infecções pulmonares, 

infecções de corrente sanguínea relacionada a cateteres, infecções de pele e partes moles, 

dentre outras
4
. 

Em determinado estudo, considera-se que entre as complicações, cerca de 40% dos 

pacientes em tratamento quimioterápico desenvolverão problemas bucais, uma vez que os 

quimioterápicos atuam nas células em proliferação, sem diferenciar as células malignas das 

células normais da mucosa oral. Variáveis relacionadas com a terapia, como o tipo de droga, a 

dose e frequência do tratamento, juntamente com variáveis em relação ao paciente, como a 

idade, diagnóstico e o nível de higiene bucal antes e depois do tratamento, afetam a frequência 

com que os pacientes submetidos à quimioterapia apresentam problemas bucais. A higiene 

bucal deficiente ou a pré-existência de focos infecciosos aumenta o risco de infecção bucal 

durante a quimioterapia
7
. 

As manifestações orais são frequentemente encontradas durante as fases de 

diagnóstico e tratamento de leucemias. As manifestações decorrentes da infiltração leucêmica 

na cavidade oral (gengivas, amígdalas) podem ocorrer ao diagnóstico, enquanto outras são 

decorrentes da imunossupressão e do tratamento antineoplásico (ulcerações, sangramentos, 

infecções). Deve-se ressaltar que esses problemas podem atrasar o tratamento, agravar o 

quadro da doença e levar o paciente a óbito
8
. 

A manifestação oral mais prevalente foi a mucosite que possui etiologia de vários 

fatores e sua prevalência está entre 40% a 76% dos pacientes em quimioterapia. É uma 

resposta inflamatória da mucosa bucal às altas doses de quimioterapia, caracterizando-se pelo 

aparecimento de áreas eritematosas, seguidas de ulcerações, sangramento e edema, 

acompanhado de intensa dor, que gera severo desconforto, resultando em má higienização 

oral, disfagia, diminuição da qualidade de vida, distúrbios do sono e debilidade sistêmica para 

o paciente. Vários fatores associados contribuem na origem de infecções orais em pacientes 

oncológicos submetidos à quimioterapia: doenças orais pré-existentes, perda de integridade da 

mucosa oral, o comprometimento do sistema imunológico, xerostomia e a proliferação da 

microbiota anfibionte oral e/ou oportunista podendo ocasionar infecções graves que podem 

interferir nos protocolos de tratamento antineoplásico e representarem risco de morte aos 

pacientes
7
. 

A principal infecção fúngica em um indivíduo leucopênico por mielossupressão é 

causada pela Candida albicans, denominada candidíase. Ela caracterizada por placas brancas, 
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removíveis, na mucosa oral, língua e palato. Esta infecção aparece em períodos de 

imunossupressão e neutropenia, consequente de antibióticos de amplo espectro, 

quimioterápicos, higiene bucal ineficaz, má nutrição e condição física debilitada. Muitos 

casos de óbito em pacientes com câncer resultam da septicemia fúngica, sendo 60% dos casos 

relacionados a infecções pré-existentes. Neste estudo, a candidíase foi uma lesão relatada em 

41,6% dos casos
7
. 

Um estudo com crianças em tratamento quimioterápico revela que as infecções orais 

estavam presentes em 48,7% dos casos. A ausência ou diminuição dos sinais e sintomas pela 

mielossupressão pode ocultar a infecção, trazendo ao indivíduo consequências grave, como o 

óbito. A origem das infecções está associada à deficiência do sistema imune e outros fatores, 

como doenças orais preexistentes, xerostomia e proliferação de micro-organismos 

oportunistas. As infecções tanto podem ser ocasionadas pela microbiota oral como também 

pela aquisição de bactérias não orais, adquiridas no ambiente hospitalar. O controle das 

infecções orais deve ser rígido, de modo a prevenir às infecções sistêmicas
8
. 

As infecções bacterianas mais graves geralmente são associadas aos micro-organismos 

gram-negativos que, na cavidade bucal, poderão causar pericoronarites, sialoadenites de 

glândulas maiores, abscessos periodontais e outras infecções mucosas ou dentárias que podem 

levar à septicemia
8
. 

As úlceras que resultam da quebra da barreira epitelial, quando se fundem podem 

gerar em grandes lesões, que elevam o risco às infecções orais e sistêmicas. As ulcerações da 

mucosa caracterizam por lesões profundas, perfuradas, com base branco-acinzentada e 

predileção por lábios, língua e mucosa jugal, e são consideradas uma das principais 

manifestações clínicas primárias da leucemia na cavidade oral, podendo estar associada com a 

neutropenia
8
.  

A ulceração oral foi constatada em 26,5% e 34,7% dos indivíduos com leucemia em 

dois estudos de prevalência, sendo considerada uma das manifestações orais mais frequentes 

da leucemia. Além do que, essa manifestação também está relacionada à mucosite oral em 

pacientes em tratamento oncológico
8
. 

Pacientes com grave neutropenia podem apresentar uma forma específica de úlcera 

estomatológica, chamada de úlcera neutropênica. Nesse quadro as úlceras são grandes, 

doloridas e de difícil tratamento, sendo caracterizadas por uma invasão profunda na 

submucosa e com bases cobertas por uma camada de necrose fixada de coloração 

esbranquiçada. Essas lesões são mais prevalentes nas áreas mais suscetíveis a danos e 

traumas, como palato e mucosa da região de linha de oclusão
8
.  
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De forma geral, na abordagem diagnóstica inicial destes pacientes, a conduta clínica 

deve ser aplicada de forma sistemática, atentando especialmente à pele, mucosas e fâneros, às 

regiões genital, anal, oral, aos locais de inserção de cateteres, de punção medular e ao sítio 

cirúrgico, quando presentes. Nesta avaliação, é imprescindível saber que os sinais 

inflamatórios de calor, edema, eritema e supuração podem estar diminuídos e, muitas vezes, 

somente a presença de dor discreta a moderada indica para possível infecção. Este dado é 

importante principalmente nas infecções relacionadas a cateteres e nas infecções de sítio 

cirúrgico
4
. 

A abordagem terapêutica do paciente com neutropenia febril deve atender uma ação 

voltada para vários fatores. Esta deve ir desde a terapia antimicrobiana adequada até a 

utilização de fatores que auxiliem na imunidade e no controle de danos relacionados à doença 

de base, ao tratamento quimioterápico ou ao quadro séptico
4
. 

 

4.1.2- Diagnósticos e intervenções de enfermagem relacionada à infecção em pacientes 

neutropênicos com leucemia. 

O controle de infecção é um dos fatores prioritários na enfermagem oncológica, visto 

que o risco de infecção é um dos diagnósticos de enfermagem mais empregado nos clientes 

com câncer, devido ao processo de adoecimento, efeitos de drogas imunossupressoras e 

procedimentos terapêuticos invasivos ou diagnósticos que geram diferentes graus de 

imunossupressão; sendo um dos principais fatores de risco para esse diagnóstico, de acordo 

com a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)
9
. 

A exposição do paciente onco-hematológico é proporcional à quantidade de dias de 

internação, pois, durante a hospitalização, além da patologia de base, o mesmo é submetido a 

procedimentos invasivos e a própria quimioterapia, que compromete seu sistema 

imunológico, expondo-o agentes infecciosos e, consequentemente, levando a maior tempo de 

internação
10

.  

A assistência de enfermagem aos clientes com alterações hematológicas necessita que 

a equipe considere as dimensões bio-psico-social. A enfermagem deve conhecer melhor as 

características, os sinais e sintomas, tipos de tratamentos, efeitos colaterais e os cuidados de 

enfermagem necessários e adequados para atender as necessidades desses clientes, pois os 

enfermeiros e demais componentes da equipe de enfermagem, assumem função indispensável 

na recuperação do paciente
11

. 
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A ocorrência de infecção também está relacionada à adesão e condutas dos 

profissionais para prevenção e controle. Nesse parâmetro, pode-se dar destaque a equipe de 

enfermagem na prevenção de risco de infecção e promoção da segurança dos pacientes, pela 

possibilidade de construir estratégias de interrupção na cadeia de transmissão dos micro-

organismos de forma endógena e exógena
9
. 

A infecção é focada como evento que pode ser evitado, destacando-se a necessidade 

de estudos para avaliar estratégias para identificar e prevenir esse evento adverso relacionado 

ao tratamento. Por isso, a prevenção de infecção é um tema importante na enfermagem 

oncológica, na medida em que os pacientes com câncer apresentam complicações 

significativas de morbidades e mortalidade e, os enfermeiros desempenham importante função 

no controle da infecção através da prática, pesquisa e educação
9
. 

Entre os cânceres mais agressivos, na área da oncologia, destacam-se as leucemias, 

dentre elas, segundo estudo, a mais frequente é a Leucemia Mielóide Aguda (LMA), 

abrangendo cerca de 40% dos diagnósticos, e ocorrendo com mais frequência em adultos. 

Além da medicação quimioterápica, o sujeito com LMA requer tratamento profilático para 

diversas doenças, devido, principalmente, ao risco para infecção. Aproximadamente 70% dos 

clientes obtêm resposta completa após o primeiro tratamento, entretanto, somente cerca de 

25% são curados com quimioterapia
12

. 

Diante das complicações surgidas com o diagnóstico e o tratamento da LMA, torna-se 

importante o cuidado de enfermagem aos pacientes com esta doença. E para que esse cuidado 

seja oferecido de forma adequada, faz-se necessário a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. O Diagnóstico de Enfermagem, de acordo com o processo de enfermagem, é o 

levantamento dos dados obtidos, sendo que o objetivo deste levantamento é identificar as 

necessidades de cuidado de enfermagem, direcionando as intervenções de forma individual e 

específica para cada paciente
12

. 

Em determinado estudo, foi realizado 6 entrevistas com pacientes com leucemia, e foi 

constatado o diagnóstico de enfermagem “Risco para infecção” estava presente em todos os 

pacientes, e este é conceituado como “o estado em que o indivíduo apresenta o risco de ser 

invadido por um agente oportunista ou patogênico [...] de fontes externas, endógenas ou 

exógenas”. Devido o período de internação hospitalar prolongado e a necessidade de 

quimioterapia, foi inserido um cateter de demora em uma veia de grande calibre nos 

pacientes, sendo então, um meio de entrada para agentes infecciosos. Além disso, adiciona-se 

a situação dos pacientes com LMA apresentarem distúrbios hematológicos, dentre os quais 

leucopenia, outra característica que aumenta a probabilidade para desenvolver infecção. Foi 
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constatado também, o DE “Risco para alteração da temperatura corporal”, que é conceituado 

como “o estado em que o indivíduo apresenta o risco de ser incapaz de manter a temperatura 

corporal dentro dos limites normais” 
12

. 

Em virtude da quimioterapia e da neutropenia, os pacientes da pesquisa apresentaram 

também lesões na cavidade oral em algum momento durante a internação hospitalar. Por isso, 

constatou-se o Diagnóstico de enfermagem “Mucosa oral alterada”, que é conceituado como 

“o estado em que o indivíduo apresenta, ou corre risco de apresentar, lesões na cavidade oral”. 

Outro fator importante para o aparecimento de mucosite está associado com o aparecimento 

de hemorragia na gengiva, sendo este, um mecanismo importante de entrada para micro-

organismos quando relacionado com leucopenia
12

. 

A infecção endógena é caracterizada quando as medidas de controle de infecções são 

relacionadas diretamente às condições clínicas, que pelo processo de adoecimento e 

tratamento pode gerar um quadro infeccioso, bem como associadas à profilaxia com 

medicações. A infecção exógena foi direcionada aos estudos que fornece estratégias para os 

profissionais adotarem medidas de controle, na transmissão agregada aos fatores do ambiente, 

como objetos, materiais e veiculação de micro-organismos pelos profissionais que prestam 

assistência nos pacientes
9
. 

Outro estudo analisou 24 prontuários de pacientes hospitalizados com leucemia 

mieloide e linfoide aguda ou crônica. Em relação à exposição a agentes infecciosos, 

constatou-se o predomínio dos diagnósticos de Risco de infecção, Proteção ineficaz, Mucosa 

oral prejudicada e Hipertermia. O Risco de infecção esteve relacionado à exposição ambiental 

aumentada a patógenos, imunossupressão, procedimentos invasivos, defesas primárias (pele 

rompida) e secundárias (diminuição da hemoglobina e leucopenia) inadequadas e agentes 

farmacêuticos (imunossupressores)
10

.  

Cerca de 80% dos indivíduos com leucemia linfoide crônica apresentam complicações 

relacionadas à infecção em algum ponto durante o andamento da doença. As infecções foram 

as principais complicações e causa de morte secundária ao tratamento na leucemia, 

demonstrando a relevância de se considerar a Proteção ineficaz e o Risco de infecção na 

implantação do processo de Enfermagem. Nesta pesquisa, a mortalidade foi elevada (66,7%), 

sendo a sepse ou choque séptico (37,5%) a principal causa de óbito. Dois (8,3%) óbitos se 

deram por infecção por aspergillus sp., a qual pode ocorrer pela neutropenia causada pela 

terapia prolongada, concomitante com corticosteroides ou tratamento prolongado com 

antibiótico de amplo espectro
10

. 
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Considerando que o sistema imune dos pacientes com leucemia linfoide crônica 

apresenta vários aspectos defeituosos e múltiplas deficiências convivem num mesmo paciente, 

a imunodeficiência humoral tem sido considerada o defeito principal na leucemia. A 

neutropenia, a disfunção celular e humoral, a hipogamaglobulinemia, bem como as lesões 

causadas à mucosa oral, predispõem os pacientes à infecção. O diagnóstico de Mucosa oral 

prejudicada esteve frequentemente notado nos pacientes, se caracterizando por dificuldade 

para engolir, lesões orais, sangramentos, hiperplasia gengival, palidez da mucosa, desconforto 

oral, dificuldade na fala, para comer, dor oral, halitose e língua saburrosa
10

.  

A mucosite é conceituada como uma inflamação da mucosa bucal, caracterizando-se 

como o efeito colateral mais comum da quimioterapia, que atinge até 40% dos pacientes em 

tratamento antineoplásico. A dor causada pela mucosite é tão intensa que pode prejudicar na 

alimentação do paciente e, constantemente, leva à necessidade do uso de analgésicos e à 

interrupção do protocolo de tratamento. Além do mais, pode ser uma porta de entrada para 

infecções secundárias locais e sistêmicas, que podem até levar o indivíduo à morte. Isso 

ocorre devido à quimioterapia antineoplásica que atua nas células que estão em mitose, ou 

seja, tanto nas células neoplásicas como nas sadias. Portanto, como as células da mucosa oral 

estão em constante processo de mitose, elas também são atingidas, acarretando em lesões 

orais conhecidas como mucosite
10

. O uso da antibioticoterapia intensifica o desequilíbrio da 

flora e aumento de leveduras, agrava ainda mais esse quadro
9
. Por isso, é importante a 

Enfermagem identificar precocemente as lesões orais, bem como prevenir as infecções 

oportunistas, já que esse profissional é o responsável pela higiene oral e manutenção de sua 

integridade
10

, além de fazer administração correta de antifúngicos como medida profilática
9
. 

O predomínio do diagnóstico de Hipertermia nestes pacientes foi constatado por pelo 

menos uma medição de temperatura ≥ 38º C. Relacionada ao tratamento quimioterápico, a 

neutropenia febril existe quando um paciente apresenta quantidade de neutrófilo < 1,0 

(x109/L) e possui uma temperatura ≥ 38º C. Além do mais, se o paciente estiver 

sistemicamente indisposto, tem-se a suspeita clínica de sepse
10

. 
 

Neste estudo, dez pacientes apresentaram contagem de neutrófilos < 1,0x109/L, sendo 

considerada uma emergência médica e requerendo atenção imediata, pois a degradação clínica 

ocorre dentro de dias ou até mesmo horas. Ressalta-se, então, a importância da Enfermagem 

em identificar precocemente os fatores de risco, os sinais e sintomas de hipertermia, e 

acompanhar o leucograma, a fim de avaliar a presença de neutropenia febril e contribuir para 

reduzir as complicações provenientes dela e, consequentemente, da infecção e do óbito por 

sepse
10

. 
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Em clientes oncológicos, é fundamental garantir bom acesso venoso para assegurar o 

tratamento, geralmente é através de acesso venoso central que é realizado a administração de 

quimioterápicos. Entretanto, esta técnica deve ter cuidado especial nesses clientes, uma vez 

que os mesmos possuem alteração imunológica e estão mais propensos a riscos que danificam 

a manutenção e recuperação da hemostasia. Assim, considera-se que o risco de infecções é 

elevado ao máximo a indivíduos com imunossupressão e potenciais problemas técnicos na 

inserção e manipulação do cateter
11

. 

Os estudos em relação ao cateter venoso central (CVC) se deve a condição 

imprescindível de ações voltadas para prevenção de infecção, na complexidade que abrange a 

prestação da assistência de enfermagem, como no caso dos pacientes críticos com esse 

dispositivo, onde a infecção reflete em óbitos e ou aumento significativo do período de 

internação. Destaca-se o papel da equipe de enfermagem na implementação das medidas que 

direcionam a prática de prevenção de infecção em todas as atividades que envolvem os 

cuidados de enfermagem. Nesta pesquisa foi evidenciado um estudo que implementou um 

programa educativo, a fim de ampliar o conhecimento de enfermeiros em relação aos 

cuidados para reduzir as taxas de infecções relacionada ao CVC, e foi constatado que houve 

redução de 36% de culturas positivas após a intervenção educativa. Fato este que demonstra 

que a atuação da equipe de enfermagem através das melhores evidências disponíveis para o 

controle de infecções é por meio de questões comportamentais que envolvem os 

profissionais
9
. 

Este mesmo estudo categoriza os tipos de infecções, quanto à origem exógena ou 

endógena, constatou-se que a preocupação dos enfermeiros em relação ao controle de 

infecções compreende as duas esferas. No entanto, identificou-se uma leve tendência na 

prevenção de infecções de origem exógena, por meio de estratégias de controle, cujos 

destaques são para a higienização das mãos dos profissionais, as boas práticas de manutenção 

de CVC, e o controle do ambiente através da vigilância epidemiológica de micro-organismos. 

Ainda que em menor expressão quantitativa, foi observado que os estudos que abordam as 

infecções relacionadas aos mecanismos endógenos, apresentam orientações para o cuidado de 

pacientes submetidos à quimioterapia, que geram graus variados de neutropenia. As ações 

para o controle de infecções ressaltam o reconhecimento prévio dos sinais e sintomas e 

orientação dos riscos de infecção para esses clientes. Outras medidas também são 

demonstradas, como a importância da higienização da cavidade oral na prevenção da 

mucosite e a manipulação dos pacientes com neutropenia em consequência do processo de 

adoecimento
9
. 
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Os estudos que avaliaram o emprego de protocolos pelos profissionais de enfermagem 

evidenciam efetividade na diminuição dos índices de infecções. Configurando como um 

conhecimento necessário na abordagem do gerenciamento de riscos no controle de infecções. 

Para os enfermeiros na gerência do processo assistencial também é indispensável, pois são 

estes profissionais que encaram o desafio de aplicar junto à equipe as políticas de controle de 

infecções
9
. 

Esta tendência da produção cientifica evidencia que a prioridade na oncologia no 

controle de infecções, tanto para os pacientes adultos quanto pediátricos, é focada para os 

indivíduos neutropênicos
9
.  

Evidenciou-se que em relação às crianças neutropênicas febris, a abordagem deve 

incluir anamnese e exame físico meticuloso, observando sinais e sintomas de infecções 

localizadas. Primeiramente deve-se averiguar o dia do início da febre e a data da última 

quimioterapia, para estimar a duração da neutropenia. Essa investigação deve ser realizada 

para identificar uma possível fonte de infecção. Deve-se iniciar com pesquisa dos sinais vitais, 

como temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de 

oxigênio e peso. A modificação de algum desses dados pode ser o único indicativo de 

infecção ativa. Após isso, deve-se realizar o exame físico sistemático que consiste na análise 

céfalo caudal do paciente. Deve-se avaliar: ouvidos, nariz e garganta; sintomas respiratórios; 

aparelhos cardiovascular e gastrintestinal; alterações de pele e sintomas neurológicos. 

Qualquer modificação encontrada no exame físico deve ser de grande importância e deve ser 

abordada rapidamente
13

. 

De modo geral, as intervenções de enfermagem no momento da internação 

contemplam os cuidados na admissão, controle do ambiente, redução da ansiedade, 

supervisão, segurança, orientação quanto à rotina, troca de informações sobre cuidados de 

saúde, avaliação de saúde, identificação dos riscos e proteção dos direitos do cliente. Nesse 

contexto, é fundamental que o cliente compreenda o processo de cuidado, pois assim, poderá 

identificar os sinais e sintomas da doença, maneiras de minimizar riscos, formas de prevenir 

complicações e medidas de promoção da saúde
11

. 

Em determinado estudo, os membros da equipe de enfermagem ressaltam que o maior 

risco que os clientes onco-hematológicos estão sujeitos durante a hospitalização é a infecção 

hospitalar. Esta é a infecção adquirida após a admissão do cliente no ambiente hospitalar e 

que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando associada à internação ou aos 

procedimentos hospitalares. Por isso, faz-se necessário que os enfermeiros tenham uma 



49 
 

observação crítica a tudo que está ao redor do paciente para proporcionar a ele um ambiente 

adequado, seguro, agradável e confortável
11

. 

Para além dos procedimentos técnicos, é indispensável que a enfermagem identifique 

as necessidades desses clientes, observando os riscos a que estão expostos devido à evolução 

do seu quadro clinico, intervindo com os cuidados relacionados aos riscos de infecção 

decorrentes tanto da própria doença, quanto do tratamento e procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos a que são submetidos durante a internação hospitalar
11

. 

Nesse contexto, é fundamental cuidar do ambiente reduzindo riscos e estabelecendo 

medidas de segurança, apoio e suporte as restrições do cliente, avaliando suas queixas, para o 

planejamento do cuidado priorizando a sua individualidade e integralidade como ser humano 

em condição de fragilidade e vulnerabilidade durante o processo de hospitalização
11

. 

Nessa concepção, deve-se ter consciência de que os métodos educativos para prevenir 

e controlar a infecção hospitalar precisa ser discutido de forma libertadora e participativa com 

a equipe, sem oprimir os profissionais. Através de táticas que valorizem e promovam 

participação ativa, dando visibilidade que a adesão às medidas de controle de infecções, está 

associada à ação pessoal e coletiva. Somente repassar protocolos informando as normas a 

serem seguidas é modelo escasso para alcançar as mudanças de atitude profissional
9
. 

 

4.1.3- Implicações para a enfermagem no cuidado a infecção em neutropenia nos 

pacientes com leucemia. 

O enfermeiro é o profissional que tem a responsabilidade de gerenciar o cuidado de 

enfermagem, desenvolvendo diversas ações que incluem: planejamento, organização, 

prestação do cuidado, treinamento, supervisão e delegação de atividades aos demais 

componentes da equipe de enfermagem e educação de pacientes e familiares para atingir os 

objetivos de cuidado, além de interagir com os demais profissionais que compõem a equipe de 

saúde por meio da prática interdisciplinar. Além destas responsabilidades destacam-se 

diversos objetivos em beneficio da qualidade do cuidado prestado, como a gestão de 

segurança para prevenir risco e reduzir danos
14

. 

O cuidado de pacientes oncológico está se tornando cada vez mais comum em 

unidades agudas e críticas, sendo indispensável que os enfermeiros estejam capacitados para 

atender às necessidades individuais de cada paciente
14

. As características imunológicas do 

paciente com câncer o tornam mais propensos em adquirir infecção e a enfermagem pode 
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assumir papel importante na sua prevenção. Prevenir infecção nos indivíduos com câncer é 

um grande desafio, pois, alguns efeitos são esperados em certas situações e evitáveis em 

outras
15

.  

Faz parte das atribuições dos enfermeiros no processo de liderança proporcionar uma 

renovação do conhecimento para si e para os demais membros da equipe ao direcionar os 

cuidados aos pacientes com câncer. Destaca-se pela responsabilidade ética e legal de instalar 

medidas de controle de infecções com outros profissionais de saúde, especialmente de origem 

exógena ao paciente, cujo risco pode ser gerenciado
15

. 

A construção de medidas de prevenção e controle, seguidos de incorporação dos 

profissionais, através de estratégias educativas, é uma intervenção para prevenir infecções. 

Estratégias que tenham objetivo de proporcionar benefícios são resultados da combinação de 

conhecimentos e habilidades dos profissionais. Prevenir e controlar infecção relacionada à 

assistência necessita de um conjunto com vários elementos com evidências científicas e 

práticas eficazes para melhorar o resultado clínico. Na divulgação para a equipe sobre as 

medidas de controle de infecções, é indicado que aborde os conteúdos considerando os 

problemas e as situações reais. Um dos métodos empregados é o programa educativo, sendo 

esse uma forma sistematizada de educação em serviço que deve possibilitar que todos os 

membros de uma organização tenham consciência das funções que irão desempenhar nas 

atividades de prevenção e controle de infecções
15

. 

Considerando a possibilidade de prevenir alguns casos, deve-se priorizar a prevenção e 

o controle das infecções relacionadas ao atendimento prestado, pois, quando acontece 

transmissão de micro-organismos através dos mecanismos exógenos ao paciente, pode ser 

avaliado como um evento adverso, refletindo negativamente na qualidade da assistência. Os 

profissionais de forma geral podem contribuir no aumento dos índices de infecções quando 

são veículos na disseminação de micro-organismos entre os pacientes, destaca-se a má higiene 

das mãos, a contaminação do ambiente com micro-organismos multirresistentes aos 

antibióticos, reprocessamento inadequado de equipamentos hospitalares, e as relacionadas à 

assistência direta, tais como a quebra de técnicas assépticas durante a manipulação de 

cateteres venosos, sondas e curativos
15

. 

Os micro-organismos que predominam nas IRAS raramente causariam infecções em 

pacientes oncológicos já que apresentam baixa virulência, porém em virtude do seu inócuo e 

da queda de resistência do hospedeiro, desenvolve-se o processo infeccioso
15

.  

A produção das evidências científicas pela enfermagem oncológica, quanto à origem 

exógena ou endógena das infecções, constatou-se que a preocupação dos enfermeiros, relativa 
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à prevenção abrange as duas esferas. Traz medidas de prevenção como reação adversa, pelas 

consequências da patologia e do tratamento, como também traz estratégias para prevenir a 

infecção enquanto um evento adverso, decorrente de fatores extrínsecos, com destaque à 

manutenção do cateter venoso central em pacientes submetidos a tratamento quimioterápico
15

. 

As IRAS tem importante interesse na atenção oncológica, pois sua ocorrência 

apresenta prevalente emergência e seu evento está relacionado ao aumento das taxas de 

morbi-mortalidade, por isso não pode ser encarada como inevitável. Quando se pensa em 

IRAS como um fenômeno complexo e de vários fatores é preciso ir além do aspecto simplista 

e unicausal do micro-organismo, sendo referido que a chance de exposição dos indivíduos à 

ocorrência da infecção é resultado de um conjunto de fatores. Entretanto ainda permanece a 

ideia da infecção nos pacientes com câncer está associado principalmente ao déficit 

imunológico, perpetuando um pensamento que negligencie outros aspectos que se integram 

para sua ocorrência
15

.  

Os indivíduos com leucemia são submetidos a altas doses de quimioterapia, fato que 

os tornam mais predispostos a desenvolver infecção a partir de sua flora endógena, e 

simultaneamente estão mais propensos à infecção exógena, diante disso, existe a medidas de 

isolamento protetor, uso de barreiras e uso de profilaxia com antifúngico e antibiótico, que se 

tem demonstrado efetividade na diminuição das taxas de infecções
15

.  

Estudo revela que os indicadores e as notificações de ocorrências não são considerados 

apenas uma ferramenta de controle, mas, principalmente, uma forma sistematizada entender e 

conhecer a realidade organizacional. Contudo, é necessário ajustar a comunicação e interação 

entre os agentes envolvidos na assistência, no sentido de construírem acordos, que 

possibilitarão sistematizar um projeto comum de assistência, onde o objetivo seja garantir a 

melhor assistência possível. Com isso, evidenciou-se no cenário analisado a existência de 

Procedimentos Operacionais Padrão, que buscam auxiliar nas condutas para realizar 

determinados cuidados, embora sua divulgação nem sempre consiga alcançar níveis 

aceitáveis
14

.  

A padronização da sistematização e do registro da assistência são elementos que 

auxiliam para uma qualidade de gestão de segurança e com bons indicadores, sendo 

necessário que o enfermeiro desenvolva e melhore suas habilidades na área da administração 

em enfermagem, aumentando sua visão, associando elementos cognitivos, ambientais, 

relacionais e organizacionais
14

. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 PRINCIPAIS INFECÇÕES E COMPLICAÇÕES EM PACIENTES NEUTROPÊNICOS 

COM LEUCEMIA. 

Entre os tipos de leucemias, ocorre a predominância da leucemia linfoide aguda, que 

apresenta os maiores índices de infecção segundo os resultados apresentados, sendo o tipo de 

neoplasia que mais acomete a população infantil e que apesar disso, no decorrer dos anos teve 

aumento nos índices de cura. Na literatura consta que as crianças portadoras de LLA 

apresentam ainda com frequência a quebra das barreiras anatômicas, como integridade de pele 

e mucosas que constituem uma importante defesa primária às infecções. (SOUSA, et al, 2002, 

p.11). 

A quimioterapia é um dos métodos mais utilizados no tratamento das leucemias, 

fazendo com que as células neoplásicas sejam destruídas através da ação das drogas 

quimioterápicas, porém uma das consequências desse tratamento é a também destruição das 

células sadias que não são diferenciadas pelos quimioterápicos. Com isso, ocorre a 

diminuição de células importantes para o bom funcionamento do organismo, como os 

neutrófilos, que fazem parte do processo de defesa do sistema imunológico. 

A causa mais comum de complicações e morte relacionada ao tratamento 

quimioterápico é a infecção, e o fator de risco mais importante para infecção, nesses 

pacientes, é a neutropenia. A importância da neutropenia é explicada pela relação direta, 

observada entre o grau, sua duração e a frequência de infecções. (SOUZA, et al, 2003, 447). 

O tratamento resultou em um aumento importante nas taxas de cura, porém ocasionou 

um aumento no número de pacientes com neutropenia e infecções graves. O diagnóstico de 

infecção em pacientes neutropênicos febris é difícil, e na maioria das vezes o único sinal ou 

sintoma é a febre. (SALLES, et al, 2006, p.57). 

A possibilidade de um paciente neutropênico desenvolver infecção depende da 

intensidade e da duração da neutropenia. Estudo comprova que em pelo menos 30% dos 

pacientes com neutropenia por menos de 1 semana desenvolvem febre ou outra evidência de 

infecção, e todos aqueles com neutropenia mais prolongada adquirem infecção. A terapia 

antimicrobiana empírica deve ser iniciada rapidamente em pacientes com neutropenia e febre, 

após coleta de material que permitam a identificação do agente causador. (PASQUALOTTO, 

2004, p.9). 
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A incidência e gravidade das infecções em pacientes em tratamento antineoplásico são 

inversamente proporcionais ao número de neutrófilos circulantes no sangue, devido ao 

comprometimento das defesas das células. Em torno do quinto dia de quimioterapia, 

geralmente ocorre o desenvolvimento de um período caracterizado por granulocitopenia e 

linfocitopenia, aumentando assim a probabilidade a diversas infecções. (NÚÑEZ, et al, 2010, 

p.51). 

Estudos demonstram que pacientes com neutropenia febril, que não fossem 

imediatamente tratados, frequentemente, evoluiriam para um desfecho fatal, principalmente 

por bacteremia causadas por Gram negativos. (ATALAIA, 2015, P.14).  

As infecções bacterianas são consideradas a maior causa identificada no 

desenvolvimento de febre e infecção no paciente neutropénico. No final da década de 1960 e 

no início de 1970 apareceram as primeiras evidências, que o rápido emprego de antibioterapia 

empírica reduzia a mortalidade resultante de infecção, quando comparados com a estratégia 

de aguardar os resultados microbiológicos. O tipo de patógenos bacterianos mais comumente 

identificados em doentes com NF também se foi alterando no decorrer dos anos. A 

prevalência de agentes Gram negativos na década de 1960 evoluiu para uma maior 

prevalência de Gram positivos no decorrer de 1990. Em 2013, o agente mais comumente 

isolado em hemoculturas foi Staphylococcus coagulase negativo. Entretanto, na maioria dos 

casos não é identificado nenhum agente infeccioso. (ATALAIA, 2015, P.14). 

Ultimamente, entre os patógenos comumente encontrados estão bactérias Gram-

positivas como Streptococcus do grupo viridans e Staphylococcus coagulase negativos 

(ECN), sendo os Staphylococcus aureus e ECNs os agentes mais associados às infecções 

relacionadas a cateteres. As bactérias Gram-negativas como Escherichia coli, Klebsiella spp e 

Pseudomonas aeruginosa, anaeróbios como Clostridium difficile e Bacteroides spp e as 

infecções fúngicas causadas por Candida spp e Aspergillus spp, são relacionadas com maior 

mortalidade quando comparada com alguns dos agentes bacterianos mais frequentes. 

(BRASIL, et al, 2006, p.58). 

A antibioterapia empírica deve abranger agentes bacterianos Gram positivos e Gram 

negativos. Ultimamente, ocorre uma prevalência dos casos de agentes Gram positivos, no 

entanto os Gram negativos estão mais relacionados à sepse e a maior mortalidade. 

(ATALAIA, et al, 2015,p.16). 

Os sítios de infecção mais comuns são: o trato gastrintestinal (orofaringe, esôfago e 

períneo), a pele, as unhas e o leito ungueal, os olhos, os pulmões, sítios de acesso vascular e 

sítios de biópsia de medula óssea ou outras biópsias. O primeiro quadro de febre durante 
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episódio de neutropenia é comumente representado por bacteremia por patógenos 

provenientes do trato gastrintestinal que fazem parte da microbiota residente ou, mais 

comumente, terem sido adquiridos durante a internação hospitalar. (PASQUALOTTO, 2004, 

p.10). 

O paciente com neutropenia tem uma resposta inflamatória menor, por isso, as 

manifestações de inflamação podem ser silenciosas, o que demanda importância maior na 

pesquisa destes sinais e sintomas, durante o histórico clínico e exame físico. Deve-se 

investigar por sintomas subjetivos e sinais inflamatórios nos locais considerados mais comuns 

de infecção, como: região periodôntica, esôfago, pulmões, região perianal e perineal, pele, 

locais de aspiração de medula óssea, locais de punção venosa e/ou liquórica, cateteres, região 

periungueal e faringe. Devido aos danos ocasionados pelos quimioterápicos nas mucosas, o 

trato gastrintestinal é o local primário mais comum de infecção. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2003, p.9). 

As infecções relacionadas ao cateter estão associadas a condições intrínsecas do 

paciente e condições extrínsecas, como soluções infundidas, manipulação, tempo de 

permanência, tipo de cateter e seu local de inserção. (CRUZ, et al, 2000, p.47). 

A pneumonia foi constatada como uma das principais infecções em pacientes com 

leucemia, sendo comprovada que é a causa mais comum encontrada em exames radiológicos 

nos pacientes com leucemia, notadamente pneumonia bacteriana ocasionada por bacilos Gram 

negativos. A justificativa para a alta incidência destes agentes etiológicos é o fato de eles 

serem encontrados na flora do trato gastrintestinal e na mucosa oral. Como os pacientes 

encontram-se neutropênicos em consequência da quimioterapia, os bacilos Gram negativos 

acabam acarretando quadro infeccioso. (OLIVEIRA, et al, 2004, p.411). 

Os epitélios que revestem as mucosas oral e gastrintestinal são formados por células 

de rápida divisão, por isso são muito sensíveis à ação das drogas antineoplásicas, que o 

atrofiam, destruindo a sua camada basal, inibindo o mecanismo da reposição celular causando 

lacerações. A inflamação generalizada das membranas mucosas (mucosite) variando de 

hiperemia às ulcerações e hemorragia, poderá ocorrer devido a leucopenia após a 

quimioterapia intensiva. (SOUSA, et al, 2002, p.11). 

Pesquisas demonstram que as infecções fúngicas invasivas foram encontradas em 

quase metade dos pacientes com malignidades hematológicas. Geralmente ocorrem após 

períodos prolongados de neutropenia. Mais de 1/3 dos neutropênicos febris que não 

respondem a 1 semana de terapia antibiótica possuem infecção fúngica sistêmica. Alguns 

estudos têm demonstrado que as espécies de cândida são os patógenos fúngicos mais comuns 
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durante neutropenia, enquanto espécies de Aspergillus ocupam um remoto segundo lugar. As 

infecções fúngicas não costumam ser um grande problema para os pacientes cuja neutropenia 

é de duração curta (< 1 semana). Caracteristicamente, as infecções por Cândida ocorrem 

durante a segunda ou subsequente semana de neutropenia, enquanto aspergilose ocorre mais 

tarde, após três ou mais semanas de neutropenia. (PASQUALOTTO, 2004, p.13). 

A mucosite provocada pela quimioterapia ocorre por todo o sistema gastrointestinal e 

a proliferação da flora endógena pela corrente sanguínea já foi sugerida como um mecanismo 

comum no desenvolvimento de episódios de neutropenia febril. (ATALAIA, 2015, P.14).  

Constata-se que as crianças apresentam maior risco de desenvolver mucosite oral do 

que os adultos, o que pode estar relacionado com o tipo de câncer mais prevalente em 

crianças, a leucemia, o elevado índice proliferativo das células do epitélio da mucosa oral e a 

baixa resistência imunológica do paciente pediátrico. Além do mais, a microbiota oral exerce 

expressiva importância nesse processo, assim como a sobreposição de trauma local e o status 

de higiene oral, pois a boca, pelas suas características anatômicas, compõe um ambiente 

favorável para a colonização e proliferação de micro-organismos. Nos pacientes com 

neoplasias malignas, o desequilíbrio da microbiota oral, geralmente, é quebrado pelo 

comprometimento do sistema imunológico do paciente devido o curso patogênico da doença, 

agravando-se a situação com a ação dos quimioterápicos. (NÚÑEZ, et al, 2010, p.51). 

 

5.2- DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM RELACIONADA À 

INFECÇÃO EM PACIENTES NEUTROPÊNICOS COM LEUCEMIA. 

O enfermeiro precisa adquirir vastos conhecimentos práticos e teóricos sobre o 

diagnóstico e tratamento da leucemia. Os fundamentos mais importantes dos conhecimentos 

científicos e acima de tudo da humanização deverão ser imprescindíveis para o sucesso do 

tratamento. (SOUSA, et al, 2002, p.11). 

Os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem relacionada com a infecção 

em neutropenia foram evidenciados na literatura e condizem com os resultados da pesquisa. 

Constata-se o diagnóstico Risco de infecção devido à granulocitopenia secundária à leucemia 

ou ao seu tratamento quimioterápico e suas intervenções são evidenciadas de acordo com o 

quadro a seguir. 
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Quadro 6: Intervenções do diagnóstico de enfermagem Risco de infecção: 

 

Risco de infecção devido à granulocitopenia secundária à leucemia ou ao seu 

tratamento quimioterápico. 

Colocar o paciente em um quarto privado, reforçando as precauções como lavagem das 

mãos. 

Evitar a exposição a todas as fontes de água parada, pois são meios propícios ao crescimento 

de bactérias anaeróbicas. 

Incentivar ou ajudar na higiene pessoal (higiene bucal, perirretal, banhos diários com banhos 

suaves), inspecionar diariamente a pele e as mucosas à procura de sinais de infecção. 

Monitorizar os sinais vitais a cada 4 horas e obter a leitura basal da oximetria de pulso. 

Avaliar a função respiratória a cada 4h quando houver sintomas, caso contrário, a cada 8h; 

incentivar a deambulação, a respiração profunda e a tosse, pois o paciente neutropênico pode 

apresentar pneumonia bacteriana ou fúngica significativas, com alterações mínimas à 

radiografia de tórax ou ao exame físico. 

Avaliar o paciente à procura de alterações mentais, pelo menos a cada 8 horas, incluindo 

inquietação, irritabilidade, confusão, cefaleia ou alterações no nível de consciência, pois 

alterações do estado mental costumam aparecer como os primeiros sinais sutis de sepse. 

Evitar, se possível, procedimentos invasivos, caso o procedimento seja inevitável deve-se 

utilizar técnica asséptica. 

Prevenir o traumatismo retal evitando verificar temperatura por via retal, enemas e 

supositório, pois a área perianal constitui um local de alto risco de infecção, incluindo 

abscessos retais. 

Obter culturas dos locais ou dos líquidos corporais com suspeita de infecção. 

Comunicar febre (38,3° uma vez ou 38° em duas ocasiões), alterações significativa nos 

sinais vitais, particularmente hipotensão, taquicardia ou taquipnéia, calafrios ou temores e 

alterações do estado mental. 

Ensinar ao paciente medidas para prevenir infecções (evitar aglomerações, evitar alimentos 

crus ou inadequadamente cozidos, utilizar preservativos). 

Fonte: SIMPSON, et al, 2007. 

 

Foi evidenciado o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz relacionada à 

mielossupressão (neutropenia) e as suas devidas intervenções conforme ilustrado no quadro 7. 
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Quadro 7: Intervenções do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz: 

 

Proteção ineficaz relacionada à mielossupressão (neutropenia) 

Instalar curva térmica de 4 em 4 horas. 

Monitorar e orientar os pacientes e/ou familiares quanto aos sinais e sintomas de infecção. 

Monitorar leucograma. 

Internar em quanto individual, conforme a possibilidade. 

Orientar quanto a necessidade de limitar o número de visitas e não permitir visitas que 

estejam com quadro infeccioso ou viral. 

Instruir visitas para a lavagem correta das mãos e para não levarem alimentos ou flores 

Supervisionar a execução dessas orientações 

Fonte: INCA, 2008. 

 

 

Constata-se na literatura o diagnóstico de enfermagem de dor causada por infecção ou 

efeitos adversos da quimioterapia, tal diagnóstico não foi constatado relacionado diretamente 

à infecção nos resultados da pesquisa. As intervenções são descritas no quadro a baixo. 

  

Quadro 8: Intervenções do diagnóstico de enfermagem Dor: 

 

Dor causada por infecção ou efeitos adversos da quimioterapia 

Avaliar a cada 4 horas, a presença, localização, intensidade e característica da dor, pois a dor 

pode constituir um sintoma de infecção 

Administrar analgésicos conforme prescrito. 

Ensinar a utilizar medidas não farmacológicas (música, relaxamento com respiração, 

relaxamento muscular progressivo), pois podem constituir uma terapia adjuvante útil para 

paciente com dor. 

Fonte: SIMPSON, et al, 2007. 

 

 

Evidencia-se também, a hipertemia relacionada à doença de base, cujas intervenções 

são descritas no quadro a seguir. 

 

Quadro 9: Intervenções de enfermagem para o diagnóstico de Hipertemia: 
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Hipertemia relacionada à doença de base 

Instalar curva térmica de 4 em 4 horas 

Colher hemocultura de sangue periférico e central, se houver ou de dois sítios periféricos 

Administrar medicação antipirética e iniciar antibioticoterapia imediata, conforme prescrição 

médica 

Encorajar banho morno e aplicar compressas frias em virilha e axila, caso haja febre 

persistente 

Monitorar exames laboratoriais. 

Fonte: INCA, 2008.  

 

O Risco de integridade da mucosa oral prejudicada devido ao efeito colateral da 

quimioterapia é um dos diagnósticos encontrados, no qual as intervenções são descritas no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 10: Intervenções de enfermagem para o diagnóstico Risco de integridade da 

mucosa oral prejudicada: 

 

Risco de integridade da mucosa oral prejudicada devido ao efeito colateral da 

quimioterapia 

Orientar o paciente para a escovação dental diária e sempre após as refeições. 

Explicar a importância da hidratação e de uma boa nutrição. 

Orientar o paciente e/ou familiar a comunicar ao médico quando houver a necessidade de 

tratamento dentário. 

Orientar o uso de escova de dente com cerdas extra macia e evitar líquidos que contenham 

álcool em sua composição para a lavagem da boca. 

Aplicar lubrificante labial 4 vezes ao dia em caso de ressecamento. 

Examinar a cavidade oral em busca de lesões e inflamação e comunicar as alterações 

diariamente. 

Orientar paciente e ou familiar a evitar alimentos quentes, temperados ou ácidos. 

Evitar o uso de fio dental se ocorrer excessivo sangramento gengival. 

Fonte: INCA, 2008. 

Contudo, é fundamental a realização do exame físico para detectar sinais de infecção, 

como, edema, exantemas, feridas, ulcerações e hiperemia, assim como, sítio de infecção na 
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cavidade oral, pele, região perianal e acesso venoso são de suma importância. A avaliação das 

alterações do quadro respiratório, sinais vitais, nível de consciência, eliminações vesico 

intestinais e queixas de dor devem ser monitorizados a intervalos estabelecidos de acordo com 

a necessidade do cliente. (SOUSA, et al, 2002, p.11). 

O enfermeiro tem função indispensável tanto no ambiente intra ou extra hospitalar 

exercendo o papel de orientador e facilitador da assistência do paciente com câncer, mantendo 

uma relação de harmonia com a equipe multiprofissional e a família para que seja atingido o 

objetivo esperado. (SOUSA, et al, 2002, p.11). 

 

5.3- IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM NO CUIDADO A INFECÇÃO EM 

NEUTROPENIA NOS PACIENTES COM LEUCEMIA. 

O enfermeiro é um profissional que presta uma assistência contínua, necessitando de 

diversos conhecimentos em relação a sua assistência direta e a modo de se relacionar com o 

outro, pois são conhecimento que se agregam para produzir resultados positivos, seja no 

tratamento da patologia, seja na qualidade de vida do paciente. (OLIVEIRA, 2016, p.83). 

A atuação do enfermeiro no contexto da oncologia está voltada para ações de 

prevenção e controle. Tem como competência proporcionar assistência a pacientes 

oncológicos na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares. 

Além dessas, ele desenvolve ações educativas, ações vinculada com outros profissionais, 

apoia medidas legislativas e identifica fatores de risco ocupacional, na prática da assistência 

ao paciente com câncer e sua família. (SILVEIRA, et al, 2006, p.615). 

A fim de se alcançar a melhoria da assistência, deve ser implantada ações a fim de se 

minimizar a incidência dessas infecções. As unidades de internação clínica em oncologia 

devem estar organizadas de forma a reduzir os riscos relacionados à assistência e algumas 

estratégias organizacionais podem contribuir nesse sentido. A avaliação da assistência por 

meio de indicadores justifica-se nesse contexto, uma vez que os resultados desses indicadores 

têm um alcance em todos os níveis organizacionais, contribuindo para que enfermeiros 

gerentes e assistenciais redirecionem seus trabalhos. (MENEZES, et al, 2013, p.375). 

Para a enfermagem, a melhoria contínua da qualidade da assistência, no sentido de 

alcançar a excelência, tem sido considerada como um processo dinâmico e minucioso de 

identificação permanente dos fatores interventores no processo de trabalho da equipe, o que 

requer do enfermeiro implementar ações e elaborar instrumentos que possibilitem avaliar de 
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maneira sistemática os níveis de qualidade dos cuidados prestados. (MENEZES, et al, 2013, 

p.375). 

A avaliação da qualidade visa direcionar ou redirecionar a execução de ações e 

programas e, portanto, deve ser exercida por todos aqueles comprometidos com o 

planejamento e com a execução dessas ações. O enfermeiro pode lançar mão de instrumentos 

avaliativos, fundamentados em conhecimentos teórico-científicos e práticos, para monitorar a 

qualidade do cuidado, aplicada no cotidiano da profissão. Entre as ferramentas de avaliação 

da qualidade, destaca-se o uso de indicadores. (MENEZES, et al, 2013, p.375). 

A educação dos profissionais de saúde deve compreender desde a orientação na 

admissão até a educação continuada no serviço. Desde o início, deve-se frisar que oferecendo 

uma assistência apropriada e seguindo as medidas de controle de infecção, contribuirá para 

reduzir o risco de adquirir e/ou disseminar infecções. É necessário ter consciência que se não 

houver motivação nesse processo, não ocorrerão mudanças concretas e definitivas. 

(TURRINI, 2000, p.180). 

A equipe de enfermagem deve ter conhecimento dos tipos de infecções, e os seus 

meios de contaminação, pois através de estudos e levantamentos de casos que se terá uma 

maior compreensão sobre esta situação, a equipe de enfermagem e o enfermeiro como líder da 

equipe tem uma responsabilidade muito grande, no controle de tais eventualidades, já que é 

esta equipe que mais vai estar em contato com os pacientes. (SILVA, et al, 2015, p.51). 

As infecções são consideradas um problema grave de saúde, e as intervenções de 

enfermagem devem estar associada a procedimentos que minimizem os riscos de infecções. A 

enfermagem tem como maior responsabilidade, antes de todas as assistências, atuar dentro de 

normas, portarias e dentro de seu padrão ético, evitando negligencias, imprudências e 

imperícias diante dos pacientes, prevenindo infecções, e após ela ocorrer, diminuir seus 

riscos. (SILVA, et al, 2015, p.51). 
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6 CONCLUSÃO 

A leucemia é um tipo de câncer que causa grande comprometimento no sistema 

imunológico do paciente, que gera ainda mais debilidade devido ao tratamento 

quimioterápico. A causa mais comum de complicações e óbito associados ao tratamento é a 

infecção, e a neutropenia tem importante fator de risco. 

As infecções podem ser de origem endógena ou exógena, sendo na maioria dos casos 

proveniente de bactérias da própria microbiota ou terem sido adquiridas durante o período de 

internação hospitalar. 

Diante disso, o enfermeiro tem que estar capacitado para reconhecer as principais 

infecções e os sítios mais comuns para desenvolver infecção, como trato gastrointestinal, pele, 

unhas, olhos, pulmões, mucosas, acesso vascular, entre outros locais propícios para 

proliferação de micro-organismos. 

Através de conhecimento sobre a leucemia e suas principais complicações e 

tratamento, o enfermeiro pode elaborar uma assistência mais qualificada para este paciente, a 

fim de evitar outro diagnóstico para este indivíduo que se encontra debilitado. 

A anamnese e o exame físico são imprescindíveis para detectar os problemas e com 

isso, identificar os diagnósticos de enfermagem, elaborar o planejamento da assistência e as 

intervenções. Com isso, é importante reconhecer os sinais e sintomas relacionados à infecção, 

a fim de proporcionar cuidado mais específico para esse paciente. 

O risco de infecção, a integridade da pele prejudicada, proteção ineficaz, hipertemia, 

dor e risco de integridade da mucosa oral prejudicada foram os diagnósticos de enfermagem 

encontrados relacionados ao paciente leucêmico com neutropenia em tratamento 

quimioterápico. Com esse conhecimento, será possível intervir de uma maneira mais eficaz, 

minimizando os riscos de infecção.  

A atuação do enfermeiro tanto na assistência como na gerência na área da oncologia 

está voltada para ações de prevenção e controle. Esse profissional tem a responsabilidade de 

conduzir a equipe de enfermagem para reduzir agravos, através do reconhecimento dos tipos 

de infecções e dos meios de contaminação. A infecção pode estar relacionada com assistência, 

por isso é necessário intervir com educação contínua de medidas preventivas entre os 

profissionais da equipe. 

A ação educativa é uma ferramenta utilizada pelos enfermeiros para orientar e 

incentivar tanto a equipe de enfermagem quanto aos pacientes e seus familiares sobre os 

riscos e os cuidados necessários para prevenir infecção. O enfermeiro pode se apropriar de 
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vários artifícios para oferecer uma assistência mais qualificada, entre esses avaliar a qualidade 

da assistência prestada através do uso de indicadores em saúde.  

A infecção é um assunto abrangente em enfermagem, porém quando se fala de 

infecção em pacientes neutropênicos com leucemia a literatura nacional é escassa, pois 

poucos artigos científicos abordam essa temática, e quando retratam o tema dirijam-se mais a 

população infantil visto que a leucemia é o câncer hematológico que mais acomete crianças. 

Contudo, o estudo ressalta a importância da assistência de enfermagem aos riscos de 

infecção ao paciente neutropênico, no qual necessita de cuidados específicos para evitar mais 

agravos a saúde. Por isso, faz-se necessário mais conhecimento técnico científico dos 

profissionais envolvidos no processo do cuidar, para que possa proporcionar um cuidado mais 

eficiente de acordo com os problemas e as necessidades do paciente. 
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