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O transplante cardíaco constitui o tratamento indicado para o paciente com Insuficiência Cardíaca 

Congestiva (ICC) grave e refratária ao tratamento clínico. Estudos de caso mostram melhora 

significativa na sobrevida dos pacientes com o diagnóstico citado, capacidade de realização de 

atividade física, possibilidade de retorno ao trabalho e qualidade de vida, quando comparado ao 

tratamento convencional da ICC. (2) 

Os resultados positivos do transplante cardíaco, ao longo do tempo, têm contribuído para uma 

discrepância entre o número de doadores e de receptores existentes na fila de espera2. Segundo o 

Sistema Estadual de Transplantes - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo do período de 

julho de 1997 a dezembro de 2005, haviam  632 pacientes na lista de espera para realização de 

transplante cardíaco. 

Assistência de Enfermagem 
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Devido à especificidade e grau de complexidade, a modalidade terapêutica transplante cardíaco 

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 cardíaco, reavaliando periodicamente, implementando e intervindo com segurança 

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

1. Período pré-operatório 

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

espiritual e emocional do paciente e seus 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, a adesão ao tratamento e prover educação/ensino do período perioperatório. (1,2) 

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. 



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

 

E
q

u
ip

e
 d

e
 e

n
fe

rm
a

g
e

m
 

• 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. 

• 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 (5 a 6 horas); 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 

utilização de insuflação de ar aquecido; prevenir a ocorrência de lesões ulcerativas por pressão, 
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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 cardíaco. 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 coração e possíveis complicações associadas ao 

procedimento cirúrgico. (2) 

 

Os cuidados pós-operatórios no transplante cardíaco são semelhantes aos outros procedimentos 

que requerem a abertura do esterno, como bypass, reparação de valva, entre outros. Na unidade 

de terapia intensiva os objetivos da assistência são manutenção adequada da função respiratória, 

estabilização hemodinâmica, acompanhamento da terapia imunossupressora e monitorização dos 

sinais e sintomas de complicações. (1) 

2.1 Cuidados de enfermagem na unidade de terapia intensiva: 

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

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

cirúrgico, alterações na recuperação pós-anestésica; 

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

do coração transplantado; 

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

evolução dos exames clínicos de função cardíaca; 

• Administração e avaliação da terapia imunossupressora do paciente; 

• Detecção precoce das complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico; 

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

transplante cardíaco, na UTI; 

• 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; 

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

• Intensivo monitoramento hemodinâmico da pressão arterial, pressão da artéria pulmonar, 
pressão venosa central, débito cardíaco, saturação, freqüência cardíaca, resultado dos exames 
laboratoriais. (1) 
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• 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; 

• Avaliar estado de hidratação do paciente: avaliação clínica e verificação da PVC, reposição 
de líquidos conforme prescrição médica. 

• Realizar balanço hídrico rigoroso; 

• 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. 

• 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. 

• Manter cateter urinário pérvio. 

• Controle rigoroso da glicemia capilar. (3) 

2.2 Assistência de Enfermagem para prevenir complicações: 

 

Complicação Cuidados de Enfermagem Justificativa do Cuidado 

Desnervação 
do coração 

• Controlar rigorosamente a 
freqüência cardíaca: verificar 
freqüência, ritmo e amplitude. 
• Avaliar oximetria digital. 
• Manter cuidados com marcapasso 
externo: monitorar o funcionamento 
adequado, avaliar o local de inserção, 
proteger durante o banho. 

Na cirurgia do transplante, o 
coração do doador é 
completamente disconectado da 
inervação simpática e 
parassimpática (vagal), que 
influenciam na freqüência cardíaca, 
na velocidade da condução elétrica, 
e na força de contratilidade. No pós-
operatório imediato, bradiarritmias 
são observadas. (3,5) 

Disfunção 
Primária do 

Enxerto 

• Manter cuidados principalmente no 
pós-operatório imediato (UTI). 
• Controlar rigorosamente a PVC e 

A disfunção mais comum é a 
disfunção do coração direito, sinais 
desta alteração é aumento da 
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atividade cardíaca. 
• Observar e avaliar o balanço hídrico. 
• Avaliar volume urinário. 
• Avaliar função pulmonar (freqüência 
respiratória, oximetria). 
• Observar o aparecimento de edema 
de extremidade. 
• Na UTI: observar medidas das 
pressões cardíaca e pulmonar. 
• Avaliar o nível de consciência. 

pressão venosa central, diminuição 
do débito cardíaco e da pressão 
ventricular esquerda. Relacionado 
com o tempo de isquemia fria; 
disfunção direta do coração 
relacionada ao aumento da 
resistência vascular pulmonar; 
resposta humoral - rejeição. Como 
sinais observam-se o aumento da 
PVC e diminuição do débito 
cardíaco. (3,5) 

Rejeição 

• Monitorar sinais e sintomas de 
rejeição aguda: fadiga; arritmias; 
dispnéia; hipotensão; ganho de peso; 
intolerância a pequenos esforços; 
distensão abdominal; edema de 
MMSS e MMII; febre; sensação de 
gripe por todo o corpo. 
• Supervisionar a administração 
adequada do imunossupressor. 
• Avaliar função cardíaca: monitorar 
frequência cardíaca, ritmo e amplitude; 
realizar balanço hídrico; monitorar a 
instalação de hipertensão arterial; 
pesar o paciente diariamente. 
• Avaliar função renal: controle 
rigoroso do débito urinário; monitorar 
presença de edema principalmente 
nas extremidades; 
• Avaliar função pulmonar: realizar 
ausculta pulmonar, avaliar frequência 
respiratória, amplitude, presença de 
ruídos adventícios. 

A rejeição é resultado da resposta 
do sistema imune do receptor ao 
coração do doador. Pode causar 
febre, fraqueza e freqüência 
cardíaca aumentada ou algum outro 
tipo de anormalidade no ritmo 
cardíaco. (3,5) 

Hipertensão 
Arterial 

• Monitorar os níveis de pressão 
arterial. 
•  Avaliar sinais e sintomas de 
hipertensão arterial: cefaléia; dor pré-
cordial; dificuldade respiratória; edema; 
alteração visual; sangramento nasal. 
• Avaliar funcionamento renal: volume 
urinário. 
•  Acompanhar resultados de exames 
laboratoriais, observar valores séricos 
de sódio, potássio, uréia e creatinina. 
•  Atuar juntamente com a nutrição 
para adequação da dieta 
(hipossódica). 
•  Avaliar função pulmonar: sinais de 
sobrecarga cardíaca. 

É comum após Transplante 
cardíaco e afeta 50 a 95% dos 
receptores. O aumento do risco 
para o desenvolvimento da 
hipertensão, primeiramente está 
associado ao uso de inibidores da 
calcineurina. (5) 

Infecção 

• Observar sinais e sintomas de 
infecção: febre; alteração da função 
cardíaca; 

A frequência e intensidade do 
processo infeccioso estão 
diretamente relacionadas ao grau 
de imunodepressão necessária para 
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• Orientar quanto à restrição do 
número de visitantes; 
• Orientar visitantes quanto à 
necessidade da lavagem de mãos no 
contato com o paciente; 
• Avaliar a incisão cirúrgica: observar 
presença de edema, calor, rubor na 
ferida operatória, bem como a 
evolução da cicatrização e presença 
de secreções; realizar curativo de 
acordo com protocolo institucional. 
• Realizar higiene oral adequada e 
avaliação da cavidade oral, (atenção 
para o aparecimento de monilíase 
oral); 
• Avaliar condições de interdígitos: 
presença de micose. 
• Realizar ausculta pulmonar, avaliar 
freqüência respiratória, amplitude, 
presença de ruídos adventícios; 
• Investigar presença de tosse, e 
aspecto da secreção se houver; 
• Realizar controle da diurese, com 
enfoque nas alterações de suas 
características (volume cor, densidade, 
odor, presença de sedimentos, 
hematúria, entre outros); 
• Acompanhar resultado de exames 
clínicos/laboratoriais se solicitado. 
• Realizar higiene íntima sempre que 
necessário. 
• Manter cuidados necessários com 
sonda vesical de demora, 
assegurando manipulação asséptica 
deste dispositivo, bem como evitar 
trações; 
• Acessos vasculares: avaliar aspecto 
da inserção dos acessos vasculares 
(central / periférico), evitar trações; 
observar sinais flogísticos de infecção; 
realizar troca de curativo de catéter 
central diariamente e sempre que 
necessário, com material 
recomendado pela instituição. 

prevenir ou tratar os episódios de 
rejeição. Alguns fatores podem 
influenciar o surgimento ou não de 
processos infecciosos como a 
presença concomitante de doenças 
crônicas, a escolha do doador, 
técnica cirúrgica adequada 
(presença de tecidos desvitalizados, 
coleções não drenadas, cateteres 
invasivos) e o perfil psicossocial do 
receptor (aderência à terapêutica 
medicamentosa, rotina de auto-
cuidado e higiene do ambiente e 
pessoal). (5,6) 

2.3 Assistência de Enfermagem na Imunossupressão: 
(1, 2, 5, 7)

 

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 
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do imunossupressor. (EX: ciclosporina líquida em copo de vidro). 

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 comportamentais do paciente. 
• Observar episódios de cefaléia. 
• Avaliar hábito intestinal, pois podem ocorrer episódios de diarréia. 
• Observar episódios de náuseas e vômitos. 
• 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). 
• Avaliar glicemia capilar, devido ao efeito hiperglicemiante das drogas 
imunossupressoras. 
• Observar sinais e sintomas de hiperglicemia. 
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