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Resumo: Em todo o mundo, o tumor pediátrico mais comum é a leucemia. Ela tem como principal característica o 

acúmulo de células jovens (blásticas) anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. O 

acúmulo dessas células na medula óssea prejudica ou impede a produção dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos 

brancos e das plaquetas. A doença progride rapidamente, exigindo com isso que o tratamento seja iniciado logo após o 

diagnóstico e a classificação da leucemia. Estudos revelam que crianças e adolescentes com leucemia têm níveis mais 

altos de ansiedade, depressão e sintomas psicóticos em comparação com crianças com outras doenças crônicas. Essas 

crianças também apresentam distúrbios comportamentais e de aprendizagem, interrupção das atividades diárias 

normais e limitações nas relações sociais e familiares. A fisioterapia tem uma atuação fundamental dentro da oncologia. 

A preocupação não é focal, mas sim, sistêmica. A principal meta é mostrar ao paciente a necessidade de retomar as 

atividades diárias e oferecer a ele condições para isso. Objetivo: Preconizar a qualidade de vida do paciente oncológico 

infanto-juvenil com leucemia. Além de ter, objetivos específicos, a verificação da percepção particular do bem-estar 

social, familiar e emocional do paciente oncológico. Método: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, foram 

pesquisados artigos nas bases de dados Scielo, PUBMED, Medline e BVS referentes ao tema, datados de 2011 a 2017, 

nos idiomas portugueses e ingleses, que não possuíssem metodologias defasadas e que visassem a qualidade de vida 

de pacientes institucionalizados. Devido a isso foram excluídos do trabalho aqueles artigos que não se enquadravam no 

tema, e datados fora da faixa. Resultados: Foram encontrados 18 artigos no total, onde apenas 7 artigos foram 

utilizados para o mencionado estudo, pois os mesmos abordavam a patologia em si, em crianças e adolescentes, a 

incidência, o tratamento e a atuação da fisioterapia. Conclusão: Diante dos resultados obtidos através da revisão 

bibliográfica, é possível demonstrar a relevância de tal doença, destacando a população infanto-juvenil. É importante 

preconizar a atuação da fisioterapia tanto na prevenção de complicações quanto na limitação física gerada pelo 

tratamento fazendo com que haja uma melhora na qualidade de vida da mesma.
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