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Introdução. A atuação do enfermeiro no Transplante de Células–Tronco Hematopoiética (TCTH) é abrangente, a concretização da 
assistência com uma visão holística do homem, deve ser o foco do trabalho. Objetivo Geral realizar uma revisão bibliográfica 
sobre a atuação dos enfermeiros no transplante de medula óssea. Objetivo específico conhecer a atuação do enfermeiro no pré-
transplante, durante e pós-transplante. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura. Foram utilizados livros, 
periódicos, literatura disponibilizada por meio eletrônicos e físicos como: monografias, teses, e dissertações. Foram acessadas as 
bases de dados Literatura LATINO-AMERICANA e do caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) NURSING, Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), e o site do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA). A seleção foi baseada nos seguintes critérios de inclusão: artigos na íntegra em português, publicações entre 
2005 a 2009. Resultados e Discussão: Existem basicamente três tipos de transplante de medula óssea /células-tronco-
hematopoéticas: Autólogo ou Autogênico, Singênico ou Singenéico e Alogênico ou Alogenéico A fase pré-transplante: inicia-se no 
momento da indicação do tratamento. A atuação da equipe de enfermagem deverá visar principalmente à prevenção e detecção 
precoce das complicações, que são pontos primordiais na assistência a estes pacientes severamente imuno comprometidos. A 
enfermagem, dentre os demais membros da equipe interdisciplinar é a que permanece mais próxima ao paciente, portanto, a 

primeira a identificar as necessidades de intervenção. Considerações finais: De modo geral a literatura pesquisada trouxe 
informações compatíveis com a prática, reforça a necessidade enfermeiros com um perfil de acordo com as necessidades desta 
área, devido à complexidade da temática apresentada. Palavras chave: transplante de medula óssea, assistência, enfermeiro.   

  

 

 




