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A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO 
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO 

SANDRA ANGELO BISSONI;GENEVIEVE LOPES PEDEBOS; LÚCIA ZELINDA ZANELLA 

A doença nunca é esperada, quando chega traz limitações, angústias e causa transtornos no convívio 
familiar. Por esta razão, faz-se necessária a intervenção do Serviço Social à família da criança 
hospitalizada, mais especificamente nos paciente submetidos ao Transplante de Medula Óssea 
Autólogo (TMO) na Unidade de Oncologia Pediátrica do HCPA. A realização do TMO causa muita 
ansiedade nos familiares que ficam na expectativa do tratamento e suas consequências, em especial, 
em relação ao local adequado para o retorno do paciente após a alta. O presente projeto tem como 
objetivo promover o acolhimento às famílias visando o fortalecimento no processo de pré e pós-
transplante autólogo, bem como, proporcionar orientação frente ao cuidado e adaptações no 
ambiente domiciliar. Participaram do estudo 11 famílias de crianças e adolescentes submetidos ao 
TMO no período de outubro/08 à junho/09. Através da entrevista buscamos proporcionar o 
acolhimento a família e ao paciente estabelecendo uma relação de confiança e respeito. No decorrer 
dos atendimentos usamos de diálogos para enfatizar sobre os procedimentos no hospital, os direitos 
do usuário, as informações sobre a alta. Desenvolvemos um folder com observações, para o 
domicílio, que devem ser realizadas, principalmente, no decorrer do primeiro ano de transplante. 
Entramos em contato com instituições/redes. Realizamos visita domiciliar. Evidenciou-se a diminuição 
da ansiedade da família frente às adaptações do domicílio, a procura por seus direitos e o 
envolvimento da rede local para o pós alta.  É de grande importância esse trabalho pois percebeu-se 
o aumento na demanda de transplantados e assim a necessidade de estar mais presente auxiliando 
nos procedimentos de organização e manutenção do domicilio para o retorno do paciente e também 
aprofundar-se nesse tema que esta aumentando gradativamente e tem sido um desafio para os 
diversos profissionais.  




