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Introdução: O transplante renal é um procedimento cirúrgico que consiste na transferência de um rim sadio para um 
indivíduo com insuficiência renal terminal. O paciente submetido a este tipo de procedimento possui necessidades 

específicas, por isso, é de suma importância que ele seja orientado adequadamente. Existem diferentes maneiras de 
orientar o paciente e os familiares, sendo uma delas a utilização de manuais educativos que facilitam a mediação de 
conteúdos de aprendizagem e funcionam como recurso sempre disponível para consulta diante de dúvidas. Objetivo: 
Atualizar um manual de orientação a pacientes pós-transplante renal e seus familiares. Método: Projeto de 

desenvolvimento realizado em um hospital universitário do sul do país. Amostra do tipo intencional, constituída de 
profissionais que atuam na área do transplante renal, pacientes e familiares, totalizando 19 participantes. As 
informações foram coletadas por meio de busca de literatura sobre a temática. Posteriormente, foi elaborado o 

manual piloto e entregue aos participantes para sua qualificação, com devolução das sugestões dos mesmos em um 
período previamente estabelecido. As sugestões e contribuições de cada participante foram escritas no texto do 
manual piloto, registradas no questionário de avaliação e verbalizadas no memento da devolução do manual piloto. 

As sugestões foram analisadas e implementadas no texto final do manual. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da instituição sob protocolo nº 11-0537, e os participantes assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Resultado: O manual foi intitulado “Pós-operatório de transplante renal: orientações para 
pacientes e familiares” e está estruturado com os seguintes tópicos: Apresentação; O que você precisa saber sobre 

os rins; O que é transplante renal?; 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; e Outros telefones úteis. Conclusão: 

Espera-se que o manual contribua para esclarecer as dúvidas dos pacientes e seus familiares. Além disso, o manual 
servirá de apoio aos profissionais ao subsidiar a orientação verbal realizada desde a internação na unidade cirúrgica 
até o momento da alta hospitalar. Palavra-chave: Transplante renal; Educação em Saúde; Manuais. Projeto 11-0537 




