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O transplante renal constitui o tratamento mais adequado para a insuficiência renal crônica, porém 

é necessário selecionar, entre os portadores de insuficiência renal crônica, aqueles que preenchem 

os critérios, levando-se em consideração o aspecto técnico-cirúrgico, sobrevida e recidiva da 

doença. (2) 

O número de indivíduos na fila de espera por um transplante de rim tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, e, embora o número de transplantes realizados em cada ano 

também tenha aumentado apenas uma pequena porcentagem dessas pessoas chega 

efetivamente a ser transplantado. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, até julho de 2006 

(atualizar) havia 8.080 pacientes na lista de espera para transplante renal. 

Assistência de Enfermagem 
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Devido à complexidade, a modalidade terapêutica transplante renal exige que a equipe de 

enfermagem preste uma assistência específica, com qualidade e domínio técnico-científico, para 

embasar a sua atuação. Com este objetivo, faz-se necessário que o enfermeiro sistematize as 

suas ações e planeje os cuidados prestados aos pacientes submetidos ao transplante renal, 

reavaliando periodicamente, implementando a assistência de enfermagem e intervindo com 

segurança nos períodos pré, intra e pós-eperatório. (2) 

1. Período pré-operatório imediato 

Os objetivos da assistência de enfermagem, no pré-operatório, visam o preparo bio-psico-sócio-

espiritual e emocional do paciente e familiares/cuidadores para enfrentar o trauma anestésico-

cirúrgico ao qual será submetido, a avaliação física e continuidade do tratamento. A enfermeira 

deverá garantir a interação multidisciplinar, para viabilizar os cuidados necessários ao paciente no 

período perioperatório. (2) 

1.1 Cuidados de enfermagem: 

O enfermeiro deve possibilitar ao paciente e familiar/cuidador o esclarecimento de dúvidas, uma 

vez que é o elemento da equipe de saúde que mais tempo permanece ao lado dos mesmos, sendo 

um elo entre a equipe multidisciplinar e os pacientes. Estes esclarecimentos deverão ser feitos 

avaliando previamente o estado bio-psico-sócio-espiritual e emocional do paciente. (1,2) 
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 • Implementar atividades de educação e ensino do paciente e familiar/cuidador em todas as 

fases do período perioperatório da cirurgia, incluindo os cuidados com a terapia 
imunossupressora, coleta de exames clínico-laboratoriais, prevenção de complicações da 
doença de base e adesão ao tratamento proposto; 

• Realizar entrevista e exame físico, buscando identificar complicações ou risco de 
instalação das mesmas, bem como o levantamento dos principais diagnósticos de 
enfermagem no pré-operatório. 
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• Preparo pré-operatório como: jejum, tricotomia, preparo da pele, remoção de prótese 
dentária, retirar esmalte.  

• Limitar o número de visitantes e orientá-los a lavar as mãos ao entrar no quarto, para 
prevenir infecção. 

• Utilização de dispositivos, tais como, drenos, sondas e cateteres pós-procedimento, 
enfocando os principais cuidados. 

• Importância do controle de diurese, pressão arterial, temperatura, (como principais 
marcadores de complicações). 

• Importância de checar acesso dialítico (frêmito de fístula arterio-venoso, permeabilidade do 
cateter de hemodiálise ou diálise peritoneal)   

• Possibilidade de sentir dor, e de ser medicado conforme sua necessidade e quadro clínico. 
• Comunicar os setores na instituição envolvidos no processo do transplante, tais como 

Banco de Sangue, UTI, Centro Cirúrgico. 
• Caso haja prescrição médica pré-definida, realizar a administração dos medicamentos, 

coleta de exames padronizados na instituição ou prescritos pelo médico, e procedimento 
preparatórios. 

• Preparar o paciente para encaminhamento ao Centro Cirúrgico. 
• Registrar adequadamente os procedimentos realizados. 
• Encaminhar o paciente ao Centro Cirúrgico com exames realizados ou trazidos de casa se 

necessário. (2,3) 
• Importância da adesão ao tratamento imunossupressor e outras medicações se 

necessário. 
• Encaminhar o paciente da sala cirúrgica para a UTI. 

Observações: 

• O suporte familiar deve acontecer conforme necessidade dos membros da família e infra-

estrutura (recursos humanos e materiais) existentes no serviço. Para tanto, recomendamos 

fazer uso de políticas de saúde estabelecidas pelos gestores locais.  

• A enfermeira deve iniciar as orientações para auto-cuidado conforme protocolo 

institucional, envolvendo o paciente e a família no processo de educação. Sugere-se um 

cronograma para orientação envolvendo também a equipe multiprofissinal. (1, 2, 3) 

2. Período intra-operatório 

A atuação da enfermagem nesse período tem como objetivos: avaliar, detectar e intervir 

precocemente nas possíveis complicações intra-operatórias; assegurar o posicionamento em mesa 

cirúrgica livre de danos devido ao tempo cirúrgico prolongado; realizar tricotomia em sala de 

cirurgia, utilizando tricotomizador elétrico; realizar a sondagem vesical de demora utilizando 

dispositivo fechado, com técnica asséptica; monitorar hemorragias e perdas de líquidos, bem como 

a entrada de soluções parenterais (soroterapia, hemoterapia e medicamentos); administrar 

hemoderivados junto à equipe da anestesia; realizar coleta de exames laboratoriais de urgência; 

prevenir a ocorrência de hipotermia por meio da administração de soluções parenterais aquecidas 

(as soluções podem ser aquecidas em microondas por até 60 segundos, evitando-se a 

desnaturação de seus componentes a qual ocorre quando a temperatura atinge 42ºC) ou a 
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utilização de insuflação de ar aquecido; prevenir a ocorrência de lesões ulcerativas por pressão, 

utilizando-se dispositivos acolchoados (gel ou espuma), ou curativos protetores (hidrocolóide), 

protegendo-se as saliências ósseas (regiões occipital, escapular, cubital, sacral, calcâneos). 

2. Período pós-operatório 

A atuação da enfermagem nesse período tem como objetivos: avaliar, detectar e intervir 

precocemente nas possíveis complicações pós-transplante renal. Para tanto é necessário que a 

equipe de enfermagem tenha conhecimento da história do paciente, enfocando a evolução da 

doença, estado atual e terapêutica utilizada para controle da doença até o momento, bem como da 

evolução do paciente durante o transplante de rim e possíveis complicações associadas ao 

procedimento cirúrgico. (2) 

O período das primeiras 24h do pós-operatório do transplante renal está associado à instabilidade 

hemodinâmica e à necessidade de reposição parenteral de grande quantidade de líquidos. A 

evolução com poucas intercorrências nesse período inicial está associada à melhor sobrevida a 

longo prazo. (2) 

Os cuidados no pós-operatório são similares aos realizados com pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos de médio porte, com ênfase na monitorização do balanço 

hidroeletrolítico, cuidados para prevenção de infecção, controle da dor, manutenção e estímulo da 

função pulmonar, deambulação precoce, restauração das funções gastrointestinais e restauração 

da função renal. (3) 

Os aspectos principais do cuidado incluem: 

• Ter conhecimento de como foi o procedimento cirúrgico, enfocando a ocorrência de 

complicações, dificuldades, medicamentos utilizados durante a cirurgia, tempo cirúrgico, 

alterações na recuperação pós-anestésica; 

• Evolução esperada nos primeiros dias após o procedimento, enfocando o funcionamento 

do rim transplantado; 

• Avaliação da função do enxerto, por meio da avaliação da eliminação urinária, bem como 

da evolução dos exames clínicos de função renal (uréia, creatinina, sódio e potássio); (3) 

• Administração e avaliação da terapia imunossupressora do paciente; 

• Detecção precoce das complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico; 

 

A monitorização das complicações pós transplante renal, na UTI, é prioridade. (1) 

• Preparar e testar os equipamentos necessários para receber o paciente submetido ao 

transplante renal, na UTI; 
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• Ter conhecimento de como foi o procedimento cirúrgico, enfocando a ocorrência de 

complicações, dificuldades técnicas, medicamentos utilizados durante a cirurgia, reposição 

volêmica com hemoterápicos, tempo cirúrgico, alterações na recuperação pós-anestésica. 

• Avaliar o paciente ao recebê-lo na UTI; (2) 

• Avaliação da função cardiopulmonar: freqüência cardíaca, pressão arterial, freqüência 

respiratória e saturação de O2, de acordo com padrões de normalidade; 

• Avaliação do estado de hidratação do paciente: condição clínica e verificação da PVC, 

reposição de líquidos conforme prescrição médica; 

• Realizar balanço hídrico rigoroso; 

• Avaliar função renal: controle de diurese a cada hora, objetivando-se um padrão ≥ 30 ml/h; 

• Observar manutenção do cateter urinário pérvio; 

• Avaliação dos resultados dos exames clínico-laboratoriais, informando a equipe médica a 

ocorrência de alterações relevantes; 

• Manejo e controle da dor; 

• No paciente consciente, realizar a avaliação da dor utilizando-se escala numérica ou 

analógica (5º sinal vital); 

• Cuidados com acessos vasculares, drenos e sondas; evitando-se trações e umidade; 

• Avaliar presença de hemorragia, hematomas na ferida cirúrgica; 

• Estimular a deambulação o mais precocemente possível, visando prevenção de 

complicações vasculares e pulmonares, bem como a ocorrência de úlceras por pressão; 

• Estimular e supervisionar a realização de exercícios respiratórios. Em alguns serviços, são 

realizados pelo fisioterapeuta; 

• Instituir cuidados para a prevenção de infecção: realização de curativos com técnica 

asséptica, restrição de visitas, entre outros; 

• Realizar controle rigoroso da glicemia capilar. (2) 

2.2 Assistência de enfermagem para prevenir complicações: 
 

Complicação Cuidados de Enfermagem Justificativa do Cuidado 

Disfunção 
Precoce do 

enxerto 

• Realizar balanço hídrico rigoroso e 
avaliar o resultado. 
• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros. 
• Monitorar resultados de exames 
laboratoriais, que caracterizem a 
função renal. 

A função renal no período pós-
operatório imediato, está 
relacionada com a formação de 
urina (24-48horas) e normalização 
da creatinina e uréia sérica. A 
demora no funcionamento do 
enxerto é definida como a 
necessidade de diálise durante os 
primeiros 7 dias após o transplante, 
enquanto ocorre a regeneração das 
células tubulares. (2, 3, 4) 

Infecção • Monitorizar a evolução da Os fatores que predispõe o paciente 
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temperatura (Ta ≥ 38º ). 
• Avaliar a evolução da cicatrização. 
• Avaliar condições das inserções de 
cateteres e drenos. 
• Realizar higiene oral adequada e 
avaliação da cavidade oral, (atenção 
para o aparecimento de monilíase 
oral). 
• Avaliar condições dos interdígitos. 
• Investigar queixas de mal-estar, 
episódios de náuseas/ vômito/ diarréia. 
• Observar presença de edema, calor, 
rubor na ferida operatória; ardência ao 
urinar, tosse, dificuldade respiratória e 
diarréia. 

ao aparecimento de infecção são: 
condições clínicas do receptor e 
doador, presença de doenças 
sistêmicas, alterações da defesa 
imunológica (utilização de 
imunossupressores), técnica 
cirúrgica. Devido à terapêutica 
medicamentosa, a febre poderá ser 
mascarada, por este motivo esta 
não pode ser o único parâmetro de 
avaliação. (3) 

Obstrução do 
Trato urinário 

• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros. 
• Manter sonda vesical pérvia, 
observar a ocorrência de dobras na 
extensão, trações ou obstrução por 
coágulos. 
• Avaliar a presença de edema ou 
abaulamentos próximos à incisão 
cirúrgica. 
• Avaliar a presença de dor na ferida 
operatória. 
• Realizar lavagem da sonda conforme 
orientação médica. 

A obstrução pode ocorrer devido 
presença de coágulos e torção das 
vias urinárias, compressão externa 
por edema/ hematoma ou linfa, 
retenção urinária, extravasamentos 
de urina, rejeição aguda do ureter. 
Se a obstrução persistir a bexiga 
pode tornar-se hiperestendida e 
ocorrer um rompimento da 
anastomose ureterovesical. 
Se a obstrução ocorrer o volume 
urinário diminui, e o paciente poderá 
referir desconforto abdominal. (3) 

Linfocele 

• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros. 
• Avaliar presença e evolução de 
edema, principalmente de membros 
inferiores e peri-incisão cirúrgica. 
• Monitorar presença de exsudato em 
incisão cirúrgica e observar suas 
características. 
• Investigar presença de dor no local 
cirúrgico. 

Linfocele é a coleção de líquido 
linfático ao redor do enxerto, que 
pode ter causas relacionadas ao 
doador ou ao receptor. Dependendo 
da origem o exame físico revelará 
sinais e sintomas diferenciados. 
O exame físico revelará edema de 
membros inferiores (principalmente 
do lado da incisão cirúrgica), dor ao 
redor da incisão, o volume de 
diurese poderá diminuir. Se a 
linfocele chegar a exteriorizar 
através da incisão cirúrgica, o 
exsudato é claro e constante. (3) 

Fístulas 
Urinárias 

• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros. 
• Avaliar presença e evolução de 
edema, principalmente de membros 
inferiores e peri-incisão cirúrgica. 

Podem ocorrer desde os cálices 
renais até a bexiga, sendo que as 
fístulas ureterais distais são as mais 
freqüentes. Manifestam-se através 
de um aumento de volume da área 
do enxerto, diminuição do débito 
urinário, elevação da creatinina 
sérica, perda de líquido pela incisão 
cirúrgica, íleo paralítico, febre. (3,4) 



Protocolo de cuidados de enfermagem em Transplante de Órgãos – ABTO/2008 

• Monitorar presença de exsudato em 
incisão cirúrgica e observar suas 
características. 
• Investigar presença de dor no local 
cirúrgico. 
• Monitorar funcionamento intestinal 
(presença de peristaltismo, eliminação 
de flatus e de fezes). 
• Monitorar resultados de exames 
laboratoriais. 
• Monitorizar a evolução da 
temperatura. 

Hematomas 

• Avaliar presença e evolução de 
edema, principalmente de membros 
inferiores e peri-incisão cirúrgica. 
• Investigar presença de dor no local 
cirúrgico. 
• Avaliar aspecto da pele peri incisão 
cirúrgica. 

Podem ocorrer em conseqüência da 
técnica cirúrgica, ou biópsia. Podem 
ser subcapsular, peri-renal ou 
adjacente ao enxerto. (3,4) 

Trombose 
Artéria Renal 

• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, 
densidade, odor, presença de 
sedimentos, hematúria, entre outros. 

• Observar sinais e sintomas de 
trombose (citar os sinais e sintomas) 

Pode ser causada por uma torção 
na artéria renal, severa 
desidratação, hipotensão, tempo 
prolongado de isquemia quente. 
Caracterizada pelo aparecimento de 
abrupto de anúria nas primeiras 
48horas após o procedimento. (3) 

Trombose da 
Veia renal 

• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros. 
• Avaliar presença e evolução de 
edema, principalmente de membros 
inferior. 

Pode ser resultado de uma 
compressão da veia renal por uma 
coleção de líquidos, coágulos na 
veia renal, coagulopatia, 
hipovolemia, e causas decorrentes 
da técnica cirúrgica. Caracterizada 
por oligúria ou anúria precoce, 
edema de extremidades. (3) 

Estenose da 
Artéria Renal 

• Monitorar a pressão arterial. 
• Avaliar sinais e sintomas de 
hipertensão. 

Pode ocorrer meses após o 
transplante, causado principalmente 
por aterioesclerose, técnica 
cirúrgica, trauma cirúrgico na artéria. 
Caracterizada por hipertensão 
severa, refratária ao tratamento 
medicamentoso. (3) 

Rejeição Aguda 

• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros. 
• Avaliar presença e evolução de 
edema, principalmente de membros 
inferiores. 
• Observar sinais e sintomas de febre, 
oligúria e tenderness over the graft (5) 
• Monitorar a pressão arterial. 

Caracterizada por alteração do nível 
sérico da creatinina, pode ser 
assintomático. O diagnóstico é 
realizado através da biópsia renal. 
(3,4) 
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• Avaliar sinais e sintomas de 
hipertensão. 
• Avaliar e controlar episódios de dor. 
• Acompanhar os resultados dos 
exames laboratoriais. 

2.3 Assistência de Enfermagem na Imunossupressão:
 (1, 2)

 
 

Cuidados 
durante a 

administração 

• Administrar os imunossupressores sempre no mesmo horário, de acordo 
com a prescrição médica. 
• Verificar a necessidade de coleta de exames antes da administração dos 
medicamentos ou duas horas após a administração, conforme protocolo do 
hospitalar (EX: coleta de dosagem de imunossupressor sérica). 
• Verificar se existe a necessidade de material especial para a administração 
do imunossupressor. (EX: ciclosporina líquida em copo de vidro). 
• Verificar aprendizagem e aderência do paciente e/ou cuidador em relação 
às medicações. 

Monitorização 
dos efeitos 
colaterais 

• Avaliar volume de diurese, devido ao efeito nefrotóxico. 
• Observar episódios de convulsão/ tonturas e vertigens, associado 
frequentemente a dose de imunossupressor. 
• Observar e avaliar alterações no padrão de sono, pois o paciente pode 
apresentar insônia. 
• Observar alterações de comportamento do paciente. 
• Observar episódios de cefaléia. 
• Observar queda de cabelo, hipertricose, hipertrofia gengival, tremores de 
extremidades. 
• Avaliar hábito intestinal, pois podem ocorrer episódios de diarréia. 
• Observar episódios de náuseas, vômitos, flatulência. 
• Investigar aceitação alimentar. 
• Observar queixa de dor abdominal, que pode estar relacionado com a 
ocorrência de gastrite. 
• Observar episódios de hipertensão ou hipotensão: dependendo do 
imunossupressor utilizado – principalmente OKT3 e ATG. 
• Observar episódios de taquicardia. 
• Observar episódios de febre: principalmente durante imunossupressão 
com OKT3 e ATG, além poder indicar presença de infecção (decorrente da 
imunossupressão). 
• Observar presença de flebite em local de administração de ATG 
• Avaliar glicemia capilar, devido ao efeito hiperglicemiante das drogas 
imunossupressoras. 
• Observar sinais e sintomas de hiperglicemia. 
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