
E-mail para contato: michelle.lima@estacio.br IES: ESTÁCIO FIR

Autor(es) Geisany Amanda Veiga Barbalho de Moura; Luana Resende da Silva Lima; Mayza Gabriela de Santana Mota; Michelle 
Cardoso Lima

Palavra(s) Chave(s): Hematologia. Leucemia mieloide crônica. Perfil epidemiológico.

Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO HOSPITAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE 
PERNAMBUCO COM DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

Atualmente, considerado como um problema de saúde pública, o câncer atinge países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Estima-se 
que, nos anos de 2014/2015, a sua ocorrência no Brasil seja aproximadamente de 576 mil novos casos, em decorrência do aumento e 
envelhecimento da população e, em paralelo da diminuição da mortalidade infantil e mortalidade por doenças infecciosas. Há multicausalidade 
de fatores, e não se restringe apenas aos fatores genéticos, sendo associado ao modo de vida dos indivíduos e sua exposição a fatores de risco. 
No Brasil, a estimativa de leucemia entre homens e mulheres é de aproximadamente 9,5 mil novos casos ao ano. Mostrando-se como uma 
neoplasia hematológica de grande significância clínica. Por ser uma patologia que progride rapidamente, o tratamento da leucemia deve ser 
iniciado o mais rápido possível, geralmente nas 48 horas após o seu diagnóstico. Tendo em vista a cronicidade dadoença, o presente estudo 
torna-se relevante, pois pondera dados socioeconômicos, o número de casos da Leucemia Mielóide Crônica e tempo entre entrada, diagnóstico e 
tratamento acompanhadas no Hospital de Hematologia e Hemoterapia do estado de Pernambuco. Demarcando assim a realidade e contribuindo 
com o planejamento das ações de maneira mais eficaz e direcionada. Objetivou-se identificar o perfil epidemiológico dos pacientes adultos e 
idosos acompanhados no HEMOPE com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica no período de 2008 a 2013. Trata-se de um estudo transversal, 
retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa. Foi realizado a partir de base de dados secundários, por meio da busca em prontuários dos 
pacientes atendidos no serviço através da base de dados no Integrador do Registro Hospitalar de Câncer (IRHC). O IRHC é o sistema desenvolvido 
para tabulação dos dados dos Registros Hospitalares de Câncer de todo Brasil. A população alvo foi composta pelos pacientes adultos e idosos 
acompanhados no HEMOPE com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica. A amostra foi censitária, composta por todos os pacientes adultos e 
idosos, registrados no RHC/HEMOPE e consolidados no IRHC. Os dados dos pacientes foram categorizados por variáveis e descritos por razão e 
proporção em planilhas no programa Microsoft Office Excel 2010. Esta pesquisa foi iniciada apenas após a aprovação do projeto pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio do Recife (CAAE: 48319115.4.0000.5640). Foi solicitada a anuência da Instituição sede da coleta de 
dados antes de ser preenchido o questionário. A confidencialidade e privacidade dos participantes foram estritamente protegidas durante toda a 
pesquisa e após a mesma.  A maioria dos pacientes se encontrava na faixa etária de 40-49 anos (22,3%), com predominância do sexo masculino 
(57,4%) e com nível fundamental incompleto (53,0%), pertencente à raça parda (57,4%). Quanto à ocupação destaca-se os agricultores (15,84%) e 
estudante/Do lar (15,355). O tempo entre o primeiro atendimento e o diagnóstico, entre diagnostico e tratamento e entre entrada e tratamento 
em sua maioria foi menor que um mês. Evidenciou-se que apesar da doença não possuir uma etiologia definida, está associada a alguns fatores de 
risco. Em Pernambuco ocorre em populações mais susceptíveis ao adoecimento, estando relacionada ao baixo grau de escolaridade, à ocupação 
em atividades ligadas ao uso de produtos químicos, na faixa etária de 40 a 60 anos, em indivíduos do sexo masculino e da cor parda. Com a 
transição epidemiológica, ocorreu a diminuição do número de doenças infecto contagiosas e o aumento de doenças crônicas, o que representa 
alto custo aos serviços de saúde. É relevante o investimento em saúde de forma preventiva. O domínio sobre o perfil sociodemográfico de um 
grupo acometido por uma determinada doença é determinante no processo de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
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