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RESUMO

O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é uma estratégia terapêutica que tem sido utilizada em pacientes com alguma deficiência 
imunológica, doenças, hematológicas como: leucemias, linfomas, mielomas, dentre outras potencialmente letais. A realização desses transplantes 
vem aumentando nos últimos 15 anos, e em média são realizados, no mundo, 40.000 a cada ano.  No Brasil entre os anos de 2015 e 2016 houve 
um crescimento de 12% nos transplantes de medula óssea. Para atender a essa demanda, o enfermeiro atuante no TCTH deve dispor de uma 
assistência especializada desde a admissão do paciente até a sua alta, mas questiona-se como os acompanhantes são acolhidos por esses 
profissionais. Com isso, este estudo buscou identificar os sentimentos e percepções de acompanhantes dos pacientes em TCTH acerca dos 
cuidados de enfermagem em todas as etapas do transplante. A pesquisa utilizou-se de métodos com abordagem quali-quantitativa e descritiva, 
realizando entrevista semiestruturada individual a 25 acompanhantes de diferentes pacientes do setor de transplantes de um hospital da rede 
privada no estado do Rio de Janeiro. Em cada entrevista, utilizou-se um formulário com questões abertas e fechadas para coleta de informações 
sóciodemográficas e específicas da temática. Os dados foram lançados em planilha Excel para avaliação por frequência simples (%) e 
interpretação das respostas abertas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob protocolo: CAAE 55129416.0.0000.5284. 
Entre os 25 entrevistados, 68% eram do sexo feminino e acima de 40 anos; 49% com ensino superior completo; residindo no estado do RJ. Ao 
serem questionados sobre sua percepção acerca da adequada capacitação do enfermeiro para acompanhamento do paciente durante todas as 
fases do TCTH, obteve-se 92% de percepção positiva; 96% dos entrevistados afirmaram ter recebido orientação clara e objetiva sobre os 
procedimentos que seriam realizados no paciente, declarando sentimento de confiança no profissional e também demonstraram nítida percepção 
sobre os riscos e efeitos colaterais do TCTH. Apenas um (4%) entrevistado relatou ter dúvidas sobre o procedimento, entretanto a preocupação 
dos enfermeiros quanto à evolução do quadro clínico do paciente foi sentimento relatado também por 88% dos entrevistados. Percebeu-se 
elevada percepção dos acompanhantes sobre a capacitação do enfermeiro para atuação em TCTH e sua adequada assistência. Portanto, 
mediante tais resultados infere-se que a comunicação entre o enfermeiro e o acompanhante é uma ferramenta para o estabelecimento de 
confiança e harmonia, condições estas, fundamentais em uma unidade de transplante, onde permeia-se fragilidade tanto do paciente, como de 
seu acompanhante. Assim, o acolhimento não pode ser restrito apenas a escuta deve ser expandido para o diálogo.
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