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 Infusão de células tronco hematopoiéticas de 
cordão umbilical e placentário: complicações 

clínicas x ações de enfermagem

Fernanda do Carmo Reis,  Cecília Ferreira da Silva Borges,  Wilza Andrade Felippe
Instituto Nacional de Câncer

O presente estudo pretende discutir, as principais 

complicações clínicas ocorridas em crianças durante 

a infusão de células tronco hematopoiéticas de 

cordão umbilical e contribuir para melhorar a 

qualidade da assistência de enfermagem durante 

este procedimento. 

Analisar a freqüência das complicações clínicas 

ocorridas em crianças durante a infusão de células-

tronco hematopoiéticas de cordão umbilical e 

placentário.

Descrever as principais manifestações clínicas 

apresentadas em crianças durante o transplante de 

células-tronco de cordão umbilical e placentário, 

medir a freqüência de cada complicação e compará-

la com o perfil clínico e demográfico das crianças 

submetidas à infusão de células-tronco de cordão 

umbilical e placentário e elaborar um plano de ações 

de enfermagem direcionado às complicações 

clínicas ocorridas em crianças durante a infusão de 

células-tronco de cordão umbilical e placentário. 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, 

das complicações clínicas observadas durante o 

transplante de células tronco hematopoiéticas do 

sangue do cordão umbilical e placentário em 

crianças, num centro de referência nacional em 

transplante de medula óssea de uma instituição 

pública federal, localizada no município do Rio de 

Janeiro. A população do estudo será composta por 

todas as crianças submetidas ao TCSUP, no intervalo 

de um ano. Os dados serão coletados pelo próprio 

pesquisador através da observação do 

procedimento e de um formulário correlacionando 

possíveis complicações clínicas ao tempo de infusão 

no período trans e pós- imediato do transplante de 

sangue do cordão umbilical e placentário. Será 

efetuada uma análise descritiva das características 

das crianças e das complicações apresentadas 

durante o procedimento. 

Palavras-chaves: sangue de cordão umbilical e 

placentário; células- tronco hematopoiéticas.

 

 

 

Justifica-se o estudo, pela proposta de reduzir as 

intercorrências pós infusão das células de cordão 

umbilical e placentário, através da identificação das 

manifestações clínicas específicas durante a infusão 

e com isso, minimizar as intercorrências através da 

elaboração de um plano de ações de enfermagem 

específico. 
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