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ABSTRACT

Introdução: O Linfoma ou doença de Hodgkin é uma neoplasia
dos linfonodos e órgãos linfoides. Na doença de Hodgkin são
reconhecidas duas formas, a clássica, e a nodular com predomínio linfocítico. As Manifestações clinicas podem ser subclassificadas em A ou B onde há ausência ou presença de sintomas.
Objetivo: Descrever a assistência de enfermagem direcionado
ao paciente com linfoma de Hodgkin. Material e Métodos: Estudo descritivo, do tipo estudo de caso, realizado em março de
2017. Resultados e Discursões: Conforme dados do histórico de
enfermagem, obteve-se: T.M.S, 30 anos, masculino, com HD de
Linfoma de Hodgkin, relata tosse, dor torácica, dispneia, febre,
fadiga, cansaço, sudorese noturna, dor no corpo, perda de peso
e prurido intenso. Realizado exames para esclarecimento diagnóstico. Diagnósticos de enfermagem: Presença de edema
por obstrução dos linfonodos, Risco para infecção relacionado
a imunodepressão, Nutrição desequilibrada e dor relacionada a
dano tissular. A enfermagem deve aconselhar o paciente para
a redução de possíveis fatores que aumentem o risco de um
segundo câncer, além disso deve fornecer informações e instruções necessárias para o autocuidado do paciente relevantes
ao tratamento da doença, como algumas restrições alimentares
assim prevenindo infecções. O controle da dor também deve ser
considerado, integrando práticas não-farmacológicas. É também
importante explicar ao paciente que o linfoma tem um alto índice
de cura. Conclusão: O linfoma de Hodgkin, é uma neoplasia maligna que no qual corresponde a 11% de todos os linfomas, com
células malignas onde caracteriza o critério de diagnóstico essencial, ajudando no processo de planejamento do tratamento. A
assistência de enfermagem tem em vista promover o bem-estar,
maior qualidade de vida e conforto para o paciente, participando
na identificação dos efeitos biopsicossociais do câncer a partir
da narrativa de doentes, auxiliando no tratamento e integração
dos familiares, traçados no plano de cuidados.
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