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Introdução: O câncer infantil representa cerca de 0,5 a 3% de todos os tumores malignos na 
maioria das populações. A leucemia é o tipo de câncer mais frequente, correspondendo até 30% 
dos casos na infância. O tratamento inclui quimioterapia, radioterapia e transplante de medula 
óssea. O processo de Enfermagem possibilita o enfermeiro a realizar um cuidado de enfermagem 
de forma ordenada e sistematizada, atendendo as necessidades do paciente tornando a 
assistência eficaz e de qualidade. Objetivos: Identificar os fatores relacionados e/ou de risco, e 
características definidoras dos pacientes pediátricos com LAA em Quimioterapia; Discutir os 
principais Diagnósticos de Enfermagem (DE) prevalentes em crianças com LLA; Elaborar um 
instrumento com os DE Identificados, para ser utilizado no cotidiano das atividades assistenciais 
no cenário do estudo. Metodologia: O estudo utilizou o método descritivo, documental e 
retrospectivo com abordagem quanti-qualitativa. Foram analisados sete prontuários de crianças 
portadoras de LLA que realizaram tratamento quimioterápico, durante o ano de 2010, no HUPE. 
Pesquisa aprovada pelo CEP/HUPE – CAAE nº : 0058.0.228.000-11. Resultados: Foram 
identificados seis DE Pele Prejudicada; Risco de Desequilíbrio na Temperatura Corporal; e Risco 
de Atraso no Crescimento. 71,42% da amostra apresentaram - Nutrição Desequilibrada; 28,57% 
apresentaram - Risco de Tensão do Papel do Cuidador; Sobrecarga de Estresse e Risco de 
Volume de Líquidos Deficientes. Discussão: Através da coleta de dados, o enfermeiro consegue 
descrever os DE que o cliente apresenta. Isto fornece subsídios para organizar um plano de 
cuidados de qualidade e eficiente ao cliente pediátrico abrangendo as suas necessidades no 
âmbito saúde-doença. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo contribuiu para o planejamento dos 
cuidados de enfermagem aos pacientes pediátricos portadores de LLA em Quimioterapia, 
resultando em intervenções que Visam um cuidado de qualidade, e que proporcione uma melhor 
assistência durante o período de internação para tratamento do câncer 
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