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Introdução: Transplante renal é um procedimento cirúrgico que consiste na transferência de 
um  rim  sadio  para  um  indivíduo  com  insuficiência  renal  terminal,  com  o  objetivo  de 
compensar ou substituir a função do rim doente. O crescente número de transplantes renais 
ressalta a importância da qualificação dos centros de atendimentos a estes pacientes,  para 
fornecer um tratamento de excelência. Neste contexto, uma das importantes atividades é a 
orientação de enfermagem sobre os cuidados necessários no pós-operatório, de acordo com o 
conhecimento  científico,  práticas  assistenciais  e  tecnologias  de cuidado  atuais.  Uma  das 
formas para incrementar a orientação de enfermagem aos pacientes sobre os cuidados no pós-
operatório é 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.  Assim,  o  manual  que  era  utilizado  para  orientação  de 
pacientes  transplantados  renais  havia  sido  elaborado  em  2005  e  seu  conteúdo  estava 
desatualizado,  o  que  apontou  para  a  necessidade  de  atualização  do  mesmo e  motivou  a 
realização do presente estudo. Objetivo: Atualizar o manual de orientação para pacientes em 
pós-operatório de transplante renal. Metodologia: Trata-se de um projeto de desenvolvimento, 
realizado no HCPA, com base nas etapas propostas por ECHER, 2005: revisão do manual 
existente  com base  na  literatura  e  na  experiência  profissional  da  equipe  multidisciplinar; 
estruturação e confecção de um manual piloto, com o uso de linguagem simples e ilustrações 
para facilitar  o entendimento das orientações fornecidas ao paciente/familiar; validação do 
manual piloto com uma amostra intencional, que inclui profissionais, pacientes e familiares, 
de forma a avaliar e qualificar o mesmo. Para a validação do manual se utilizou uma amostra 
intencional de 19 participantes: quatro enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, um médico 
residente  em nefrologia,  um médico  nefrologista,  um nutricionista,  um farmacêutico,  um 
assistente social, quatro pacientes, quatro acompanhantes e/ou familiares. A coleta de dados se 
deu por sugestões descritas no próprio texto do manual, preenchimento de um questionário e 
uma conversa guiada sobre o conteúdo do mesmo. Após realizou-se a análise e implantação 
das sugestões pertinentes ao conteúdo do manual, recebidas no processo de validação, seguida 
da elaboração final do manual. Resultados/Conclusão: O manual de orientação para pacientes 
em pós-operatório de transplante renal foi atualizado com êxito e neste momento está sendo 
avaliado pelo Conselho Editorial do HCPA para impressão. Espera-se que o mesmo auxilie 
pacientes e familiares  a se sentirem mais seguros para realizar o cuidado no pós transplante 
renal, bem como subsidie os profissionais para a orientação dos mesmos e assim, previna-se 
complicações.


