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Manual do Paciente
 Este Manual vai servir para orientá-lo, e
deve acompanha-lo em todas as suas
consultas & internações.


Tire suas dúvidas com o seu Médico; e
enfermeiro(a) de referência, no serviço que
está sendo atendido.

Manual do Paciente
 É fundamental que não existam dúvidas sobre os
critérios técnicos da lista de transplantes, para que

uma eventual espera transcorra da melhor forma
possível.
 Para

apoia-lo,

segue

sites

de

referencia

Transplante:
 www.saude.sp.gov.br
 http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-dasaude/homepage/outros-destaques/sistema-estadual-detransplantes/apresentacao

em

Manual do Paciente
 Atenção:
problema

Para

que

durante

não
uma

aconteça

nenhum

convocação

para

transplante, é necessário manter os seguintes
dados, sempre atualizados, junto a sua equipe:



Número atual de telefone celular



Telefone fixo



Endereço completo



Internações; intercorrências na sua saúde.



Novos exames

Lista Única


A doação de órgãos por parte de um doador falecido - por morte
encefálica - é um pré requisito para os transplantes realizados
(fígado, rim, pâncreas, coração, osso, pulmão, pele, córneas e
Multivisceral).

 Após o diagnóstico padronizado de lesão irreversível do cérebro,
“morte encefalica” um familiar responsável pelo falecido será
entrevistado por um Enfermeiro capacitado ou Medico para solicitar
o consentimento da doação de órgãos.
Para quem gostaria de saber mais, segui link, com informações de lei
de morte encefalica:
 Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997
 Resolução CFM nº 1.480, de 21 de agosto de 1997
 Do Cremesp e na Resolução CFM n° 1.826/07

Fase Pré Transplante
 Certos diagnósticos podem levá-lo à Inclusão na lista única
de transplantes:
 Diagnósticos:
Tire sempre suas dúvidas do motivo que levou a indicação de
transplante e assim esclarecer, você e sua família sobre o seu
tratamento.
 A doença pode trazer à tona conflitos familiares que estavam
adormecidos,criando um estado de confusão na dinâmica
familiar, por isto a importância do envolvimento de todos!

Fase Pré Transplante
 Você que tem uma doença crônica sabe que ela traz algumas
limitações no seu dia-a-dia. Estas limitações podem ser em
decorrência do seu estado físico (á doença) ou do próprio
tratamento. Deve-se conhecer os possíveis sinais e sintomas
 É importante que saiba que deve contar com o apoio de uma
equipe multidisciplinar:
 Médicos
 Enfermeiros
 Farmacêuticos
 Psicólogos
 Nutricionistas
 Fisioterapeutas
 Assistente Social

Lista Única/Cadastro Técnico único


Controlado pelo Ministério da Saúde dividido em regionais
estaduais e municipais obedece critérios e Leis.



Controlada pela Central de Transplantes, a lista única é
organizada pelo tipo sanguíneo (A, B, AB e O), além da data
de inscrição de cada receptor tem critérios de gravidade de
cada órgão transplantado.

Para maiores informações, segue lei, de todos os órgãos.
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PORTARIA_No_2.

600_de_21_de_outubro_de_200.pdf

Lista Única
 Lembre- se: a inscrição na lista única não garante a
realização da cirurgia. Por isso, para sustentar sua
prioridade na lista única, você deverá ser rigoroso nos
retornos das consultas.
 Já para o acompanhamento da posição na lista única,
entre em contato com o Registro Geral da Central de
Transplantes (RGCT) pelo telefone (11) 3066 8403 ou

no site:
http://www.saude.sp.gov.br

Lista Única
 A ordem de chamada da lista única é rigorosamente
controlada pela Central de Transplantes.

 Somente a equipe médica pode decidir aceitar ou
recusar um órgão, de acordo com a avaliação clínica
do órgão.

 A Procuradoria do Estado é outro órgão que zela pelo
correto funcionamento da lista única.
 Mas cabe também à Sociedade Civil promover o

controle social desta lista.

Transplante
 Como proceder no momento que você receber o
chamado para iniciar a realização de um transplante:
 Confirme com a equipe qual o Endereço e horário em
que deve chegar ao hospital, sempre acompanhado de
um responsável, traga documentos pessoais, últimos
exames realizados e mantenha jejum absoluto.
É

necess

informar

caso

tenha

tido

qualquer

intercorrência da última consulta médica ate este
momento (febre,diarréia,vômitos ou outras internações).

 Não

traga

malas,

só

objetos

pessoais(escova

dente,sabonete),normalmente após cirurgia você irá
para UTI(Unidade de tratamento intensivo)

Transplante
 Você assinará o documento de consentimento para
o procedimento cirúrgico informando que está

ciente de seu diagnóstico e tratamento, pois foi
esclarecido pela equipe médica.
 Cabe ressaltar que qualquer intercorrência na

captação do órgão pode suspender o transplante
em qualquer momento e sua equipe ira notificá-lo.

Pós Transplante
 Após o término da cirurgia o paciente será encaminhado para
a Unidade de Terapia Intensiva (UTI ), onde permanecerá ate

liberação médica.

 Possíveis complicações:
 Infecções

 Rejeição
 Diabetes pós transplante
 Não funcionamento do órgão
 As possíveis complicações podem levar a perda do órgão,
nestas situações, se faz necessário um novo transplante de
urgência.

Medicamentos do
Pós Transplante
 Imunossupressores:

 Este tipo de medicamento evita que o sistema imunológico do
paciente reaja mal à presença do novo órgão, atacando-o
como se ele fosse um “invasor”.
 O paciente transplantado deverá usar os imunossupressores

durante toda a vida.
 Imunossupressores devem ser usados exatamente de acordo
com a prescrição do médico.
 Somente o médico pode determinar mudanças nas dosagens,
pois os efeitos colaterais podem ser muito graves.

Medicamentos do
Pós Transplante
 Os

Imunossupressores

são

fornecidos

pela

Secretaria

Estadual de Saúde gratuitamente.
 Você será orientado sobre as regras de recebimento dos
medicamentos, durante sua internação e também após a alta
hospitalar pelo enfermeiro Coordenador de Transplantes do

hospital onde você foi operado e ou enfermeiro de referência.
 Atenção ao nome do medicamento prescrito!
 Siga a prescrição à risca, sem mudança nos horários
prescritos. Armazene-os em local adequado, na caixa original,
onde estão as informações.

Medicamentos do
Pós Transplante
 Durante o uso dos medicamentos, caso aconteça
qualquer

uma

das

situações

abaixo,

não

se

esqueça de avisar seu médico: e /ou enfermeiro de
referência que pode te orientar caso não consiga
falar com seu médico.

 Náuseas, vômitos, diarreias, tonturas, tremores,
vômito após tê-lo ingerido e caso tenha esquecido
de tomar a medicação no horário correto.

Cuidados permanentes: sua vida no
pós-transplante
 Cuidados de Higiene:
 Reduza o risco de infecções tomando banhos diários;

 Lave muito bem as mãos antes de comer e após ter ido ao
banheiro;
 Cuide bem da higiene bucal, ela é muito importante para sua
saúde; escove os dentes, use o fio dental;

 Troque toda a roupa de cama semanalmente;
 Evite o contato com animais, domésticos ou livres;
 Não

fique

em

lugares

públicos

fechados

como

metrôs,

shoppings, cinemas, por ao menos 30 dias ou até liberação
médica;
 Lave todos os seus alimentos frescos (frutas, verduras).

Cuidados permanentes: sua vida no
pós-transplante
 Vacina

 Não tome nenhuma vacina sem ter recebido orientação médica.
 Bebidas Alcoólicas

 O paciente transplantado fica proibido de ingerir quaisquer
tipos de bebidas que contenham álcool.
 Atividades e exercícios

 O paciente será autorizado a praticar atividades físicas após
autorização médica.
 Estes exercícios são muito importantes para o restauro de suas
condições

de

saúde,

reduzindo

o

impacto

dos

imunossupressores no organismo, ajudando a manter o peso
ideal.

Cuidados permanentes: sua vida no
pós-transplante
 Gravidez
 Caso tenha a intenção de engravidar ou adotar métodos contraceptivos,
é muito importante consultar seu médico.

 Exposição solar
 Sua pele ficará ainda mais exposta aos efeitos da radiação solar. Use
chapéu, óculos e protetores solares.

 Temperatura
 É importante medir diariamente a temperatura e anotar estes registros
no manual. Qualquer marca acima de 37,5°C deve ser notificada ao
médico.

 Pressão Arterial
 Você receberá orientações sobre como medir e registrar, diariamente, sua
pressão arterial

Cuidados permanentes: sua vida no
pós-transplante
 Peso

 Meça sempre seu peso e registre no manual, para o

médico poder avaliar a evolução desta medida ao longo
dos anos.
 Sexualidade

 Algumas alterações físicas secundarias ao transplante
podem gerar diversos constrangimentos na aproximação
afetiva e sexual. Converse com seu médico e se necessário
procure o psicólogo da equipe e ou de sua confiança.
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