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OBJETIVO 

Atualizar o manual de orientação para pacientes em pós-operatório de transplante renal. 

METODOLOGIA 

RESULTADOS/CONCLUSÕES 

 

Projeto de  

desenvolvimento 

 

Tipo de  

estudo 

Revisão do manual existente 

 com base na literatura 
Etapas 

Estruturação e confecção 

do manual piloto 
Validação do manual piloto com uma 

 amostra intencional 

HCPA Campo 
Unidade de internação  

cirúrgica 8° sul 

População 

e amostra 
19 participantes 

2 técnicos de  

Enfermagem; 

1 médico residente 

 em nefrologia;  

1 médico  

nefrologista;  

1 nutricionista;  

1 farmacêutico;  

1 assistente 

 social;  4 pacientes;  

4 acompanhantes 

 e/ou familiares.  
Coleta  

de dados 

Análise  

dos  

dados 

Conteúdo do manual: 

Transplante renal 
(procedimento cirúrgico) 

Rim sadio 
Paciente com insuficiência  

renal terminal Compensar ou substituir  
a função de um rim doente 

 

Uma importante atividade no campo de transplantes renais é a orientação de enfermagem sobre os cuidados  

necessários no pós-operatório, de acordo com o conhecimento científ ico, práticas assistenciais e tecnologias  

de cuidado atuais. Uma das formas para incrementar a orientação de enfermagem aos pacientes sobre os cuidados  

no pós-operatórioé o uso de materiais educativos, como por exemplo, os manuais de educação em saúde.  

Este tipo de material é utilizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), sendo atualizado periodicamente.  

 

INTRODUÇÃO 

 
•Apresentação 
• O que você precisa saber  
   sobre os rins 
• Cuidados durante a internação 
• Procedimentos frequentes no  
   pós-operatório 
• Principais complicações do  
   transplante renal 
• Orientações para a alta hospitalar 
• Sinais e sintomas de alerta 
•  Fornecimento dos medicamentos  
   imunossupressores  
• Controle ambulatorial 
• Telefones úteis  
 

 
Cuidados em: 
• Higienização  
• Alimentação e hidratação 
• Medicamentos  
• Atividade  física 
• Ferida operatória  
• Sonda vesical 
•Visitas  
• Recreação 
 

• 2 enfermeiros da unidade;  

• 1 enfermeiro da Comissão de  

  Controle de Infecção Hospitalar; 

• 1 enfermeiro da unidade  

   de hemodiálise;  

Atualização do manual intitulado: “Pós- 
operatório de transplante renal: orientações  

para pacientes e familiares”; 

• Retirada do cateter duplo J 

• Diálise  

• Biópsia renal 

• Hábitos de higiene 

• Hábitos gerais de vida 

• Nutrição 

• Medicamentos  

  imunossupressores  

• Infecções  

 oportunistas  

• Rejeição 

• Diabetes e  

  Hipertensão 

Seleção dos conteúdos e  

exclusão dos aspectos  

referentes ao pré-operatório  

Adaptação 

da 

linguagem 

Qualificação do manual piloto; 

 análise e implementação  

das sugestões   

Encaminhamento da versão final do  

manual ao Conselho Editorial do HCPA 


