
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

 

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A 

ALTA HOSPITALAR: CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO 

PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

 

 

 

 

Autora: Livia Borsato 

Orientadora: Dr.ª: Cristina Lavoyer Escudeiro 

Linha de Pesquisa:  O Contexto do Cuidar em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, dezembro de 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM 

PARA A ALTA HOSPITALAR: CONTRIBUIÇÃO À 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

 

 

Autora: Livia Borsato 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cristina Lavoyer Escudeiro 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial da Universidade Federal 

Fluminense /UFF como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre. 

 

Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

 

 

Niterói, dezembro de 2014 

 

    

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A 

ALTA HOSPITALAR: CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO 

PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

 

 

Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

 

Autor(a): Livia Borsato 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª: Cristina Lavoyer Escudeiro (UFF) 

 

 

Banca: Prof.ª Dr.ª Cristina Lavoyer Escudeiro-UFF/EEAAC 

Prof.ª Dr.ª  Elen Martins da S. Castelo Branco – UFRJ/EEAN 

Prof.ª Dr.ª Simone Cruz Machado Ferreira-UFF/EEAAC  

 

Suplente(s): Prof.ª Dr.ª Selma Petra Chaves Sá- UFF/EEAAC 

Prof.ª Dr.ª Maria Luiza de Oliveira Teixeira-UFRJ/EEAN 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

B 738       Borsato, Livia. 

  Cartilha com orientações de enfermagem para a alta hospitalar: contribuição 

à educação em saúde do paciente transplantado renal / Livia Borsato. – Niterói: 

[s.n.], 2014.     

114 f.  

 

  Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) - 

Universidade Federal Fluminense, 2014. 

  Orientadora: Prof.ª Cristina Lavoyer Escudeiro 

         

   1. Enfermagem.  2. Transplante de rim. 3. Cuidados de enfermagem.  4. 

Alta do paciente. I. Título.                                           

        

                                                                 CDD 610.73 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo aos meus amigos e familiares. 

Aos pacientes transplantados que com muita 

coragem enfrentam o transplante na  

esperança de um futuro melhor. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a minha orientadora, Dr.ª Cristina Lavoyer Escudeiro, 

pelos ensinamentos e pelo encorajamento mesmo nos momentos mais difíceis. 

Aos pacientes transplantados que foram sujeitos deste estudo e que doaram o seu 

tempo respondendo às perguntas com paciência e confiança. 

Aos enfermeiros do Centro de Diálise e Transplante que foram sujeitos do estudo, 

compreendendo a importância da pesquisa e também cedendo o seu tempo na correria do 

trabalho. 

Em especial, às enfermeiras Joyce e Silvia, minhas amigas que sempre estavam 

presentes nos grandes momentos de dúvidas. 

Aos funcionários do Centro de Diálise e Transplante e a minha equipe que sempre 

compreendiam minha ansiedade e até a minha ausência. 

A minha grande amiga Juliana que entendeu a minha distância e minhas lamentações 

nos momentos mais difíceis. 

A minha turma do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, onde fiz 

muitos amigos e onde dentro da grande cumplicidade que surgiu caminhamos juntos para o 

final triunfante que é a defesa. 

A minha amiga Cecília que caminhou junto comigo nessa etapa de vida, o mestrado, 

sempre me incentivando e fazendo-me enxergar dias melhores. 

Aos professores do mestrado, sempre compreensivos e dispostos a ajudar e transmitir 

conhecimento. 

Aos meus familiares, mãe, pai e irmãos, que sempre me encorajaram nesta luta. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos 

Revisão de Português : Prof.ª Carmela Carolina Alves de Carvalho 

Revisão Bibliográfica : Manuella Oliveira do Nascimento 

Revisão de Inglês : Prof.ª Carmela Carolina Alves de Carvalho 

Revisão de Espanhol: Prof.ª Carmela Carolina Alves de Carvalho 

Produção Técnica (cartilha): Enf.ª Livia Borsato 

  



 

 

RESUMO 

O estudo tem como objeto os saberes e práticas dos enfermeiros na orientação da alta 

hospitalar ao paciente transplantado renal. A pesquisa objetivou descrever os saberes e 

práticas dos enfermeiros no momento da alta hospitalar ao paciente transplantado renal; 

caracterizar as orientações de enfermagem na alta hospitalar ao paciente transplantado 

renal; avaliar a percepção do paciente transplantado renal sobre as orientações de 

enfermagem fornecidas no momento da alta hospitalar; e elaborar cartilha educativa de 

orientação de enfermagem para alta hospitalar ao paciente transplantado renal. Trata-se de 

um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como cenário o Centro de Diálise e 

Transplante do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado na cidade de 

Niterói, Rio de Janeiro. Os sujeitos foram os 6 enfermeiros lotados no Centro de Diálise e 5 

pacientes em pós-operatório de transplante renal com enxerto funcionante. Foi utilizada a 

técnica de entrevista semiestruturada, com roteiro prévio de perguntas abertas e fechadas, 

em que também se identificou o perfil sociocultural dos sujeitos do estudo, observando-se 

os aspectos éticos, segundo a Resolução 466/2012-CNS, com aprovação do CEP parecer 

número 655.193. A análise dos dados se deu através da análise de conteúdo de Bardin. Os 

dados foram agrupados em quatro categorias, duas para as entrevistas realizadas aos 

enfermeiros: 1- Saberes e práticas dos enfermeiros acerca das orientações para alta hospitalar 

ao paciente transplantado renal; 2-Educação em saúde para alta ao paciente transplantado 

renal: universo multifacetado de práticas; e duas categorias para as entrevistas realizadas 

com os pacientes: 1- Vida: história e perspectivas; 2- Transplantei e agora? Os resultados 

revelaram que os enfermeiros possuem os saberes necessários referentes ao transplante renal, 

porém vários são os fatores que dificultam a prática de orientações de enfermagem ao 

paciente, como falta de tempo, de pessoal, de padronização da assistência e de comunicação 

entre equipe médica e de enfermagem. Quanto às categorias formadas após as entrevistas 

com os pacientes, observou-se a ausência de noções sobre o transplante renal por parte do 

paciente no momento da internação. No momento da alta hospitalar, as informações sobre 

como se cuidar em casa e preservação do enxerto eram fornecidas pela enfermagem de 

maneira assistemática. A cartilha como Tecnologia Educacional com orientações de 

enfermagem para a alta hospitalar do paciente transplantado renal servirá de instrumento 

para suprir as necessidades de informação específicas acerca dos cuidados no domicílio para 

prevenção de agravos e promoção da saúde a esses pacientes. A utilização da cartilha, que é 

o produto deste estudo, na alta do paciente transplantado, não solucionará os outros 

problemas que foram evidenciados para a prestação de uma assistência de enfermagem 

plena. Contudo, é um passo inicial para incentivar e estimular novos olhares nesse cuidado 

prestado nesta instituição ao paciente transplantado renal. O estudo não se finaliza aqui por 

necessitar de validação desta cartilha com a implementação de mudanças efetivas para 

melhorar a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente transplantado renal. 

Palavras-chave: Transplante de rim. Enfermagem. Cuidados de enfermagem. Alta do 

paciente. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aims the knowledge and practices of nurses in guiding the hospital discharge to 

the renal transplanted patient. The research aimed to describe the knowledge and practices of 

nurses in hospital discharge to renal transplanted patients; characterize the nursing 

instructions at hospital discharge to renal transplanted patients; assess the perception of renal 

transplanted patients about the nursing guidance provided at the hospital discharge; and 

develop educational booklet of nursing orientation for hospital discharge to renal transplanted 

patients. This is a descriptive study with a qualitative approach, with the Dialysis and 

Transplant Center of the University Hospital Antonio Pedro (HUAP) as scenery, located in 

the city of Niterói, Rio de Janeiro. The subjects were 6 nurses of the Dialysis Center and 5 

patients in the postoperative of renal transplantation with a functioning graft. The semi-

structured interview technique was used, with a previous script of open and closed questions, 

which also identified the sociocultural profile of the study subjects, observing the ethical 

aspects, according to Resolution 466/2012-CNS, with the approval of CEP opinion number 

655,193. Data analysis was done through the Bardin content analysis. Data were grouped 

into four categories, two for the interviews performed to nurses: 1-Knowledge and practices 

of nurses about the guidelines for hospital discharge to renal transplanted patients; 2-Health 

education of hospital discharge to the renal transplanted patient: multifaceted universe of 

practices; and two categories for interviews performed with patients: 1- Life: history and 

perspectives; 2- I transplanted, and now? The results showed that nurses have the necessary 

knowledge for the renal transplant, but there are several factors that hinder the practice of 

patient nursing guidelines, such as lack of time, lack of staff, standardization of care and 

communication between medical and nursing staff. Concerning the categories formed after 

the interviews with the patients, there was a lack of ideas about renal transplantation by the 

patient at hospitalization. At the time of hospital discharge, nursing provided the information 

about how to take care at home and preservation of the graft in an unsystematic way. The 

booklet as Educational Technology with nursing guidelines for the hospital discharge of 

renal transplanted patients, will serve as a tool to supply the specific information needs about 

home care for disease prevention and health promotion to these patients. The use of the 

booklet, which is the product of this study, at the hospital discharge of the transplanted 

patient, will not solve the other problems that were highlighted for providing full nursing 

care. However, it is an initial step to encourage and stimulate new looks in this care provided 

in this institution to renal transplanted patients. The study does not finish here needing 

validation of this booklet with the implementation of effective changes to improve the 

quality of nursing care provided to renal transplanted patients. The study does not finish here 

need validation of this primer with the implementation of effective changes to improve the 

quality of nursing care provided to renal transplant patients. 

Keywords: Renal transplantation. Nursing. Nursing care. Patient discharge. 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo los conocimientos y prácticas de los enfermeros en la 

orientación del alta hospitalaria al paciente con trasplante renal. El objetivo de la 

investigación fue describir los conocimientos y prácticas de los enfermeros en el momento 

del alta hospitalaria al paciente trasplantado renal; caracterizar las orientaciones de 

enfermería en el alta hospitalaria  al paciente trasplantado renal; evaluar la percepción del 

paciente trasplantado renal sobre las orientaciones de enfermería fornecidas en el momento 

del alta hospitalaria; y elaborar manual educativo de orientación de enfermería para alta 

hospitalaria al paciente trasplantado renal. Se trata de un estudio descriptivo, con abordaje 

cualitativo, teniendo como escenario el Centro de Diálisis y Trasplante del Hospital 

Universitario Antonio Pedro (HUAP), localizado en la ciudad de Niterói, Rio de Janeiro. 

Los sujetos fueron el total de los 6 enfermeros en el Centro de Diálisis y 5 pacientes en post 

operatorio de trasplante renal con injerto funcional. Fue utilizada la técnica de entrevista 

semi-estructurada, con guión previo de preguntas abiertas y cerradas, donde también se 

identificó el perfil sociocultural de los sujetos del estudio, observándose los aspectos éticos, 

según la Resolución 466/2012-CNS, con aprobación del CEP parecer número 655.193. El 

análisis de los datos se dio a través del análisis de contenido de Bardin. Los datos fueron 

agrupados en cuatro categorías, dos para las entrevistas realizadas a los enfermeros: 1- 

Conocimientos y prácticas de los enfermeros acerca de las orientaciones para el alta 

hospitalaria al paciente trasplantado renal; 2-Educación en salud para el alta al paciente 

trasplantado renal: universo multifacético de prácticas; y dos categorías para las entrevistas 

realizadas con los pacientes: 1- Vida: historia y perspectivas; 2- Trasplanté y ahora? Los 

resultados revelaron que los enfermeros poseen los conocimientos necesarios referentes al 

trasplante renal, sin embargo varios son los factores que dificultan la práctica de 

orientaciones de enfermería al paciente, como falta de tiempo, de personal, de 

estandarización de la asistencia y de comunicación entre el equipo médico y de enfermería. 

En cuanto a las categorías formadas después a las entrevistas con los pacientes, se observó 

la ausencia de nociones sobre el trasplante renal por parte del paciente en el momento de la 

internación. En el momento del alta hospitalaria, las informaciones sobre cómo cuidarse en 

casa y preservación del injerto eran entregadas por la enfermería de manera asistemática. El 

manual como Tecnología Educacional con orientaciones de enfermería para el alta 

hospitalaria del paciente trasplantado renal servirá de instrumento para suplir las necesidades 

de información específicas acerca de los cuidados en el domicilio para prevención de 

agravamientos y promoción de la salud a esos pacientes. La utilización del manual, que es 

el producto de éste estudio, en el alta del paciente trasplantado, no solucionará los otros 

problemas que fueron evidenciados para la prestación de una asistencia de enfermería plena. 

Con todo, es un paso inicial para incentivar y estimular nuevas miradas en ese cuidado 

prestado en esta institución al paciente trasplantado renal. El estudio no se finaliza aquí por 

necesitar de validación de este manual con la implementación de mudanzas efectivas para 

mejorar la calidad de la asistencia de enfermería prestada al paciente trasplantado renal. 

Palabras-clave: Trasplante de riñón. Enfermería. Cuidados de enfermería. Alta del paciente. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Durante minha trajetória profissional como enfermeira plantonista do Centro de 

Diálise e Transplante (CD) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), nos últimos   

nove anos, pude observar que as orientações de enfermagem ao paciente transplantado renal 

são realizadas de forma assistemática. Orientação essa que deverá ser realizada levando em 

consideração o doente como um todo, suas características individuais, seu nível de 

conhecimento e de sua família, para que fosse possível assimilar todas as mudanças de 

hábitos de vida necessários para prolongar e preservar o enxerto.    

Presenciei várias situações de doentes retornando meses após o transplante com 

rejeição ao órgão, infecções sérias levando a internações, perda do enxerto e até mesmo ao 

óbito. Observei durante minha prática fatos, como a falta de uma rotina de orientação de 

enfermagem ao paciente transplantado renal como um todo, desde o momento da admissão 

para o procedimento cirúrgico, no transoperatório, no pós-operatório, e o que mais me 

incomodava era em relação à alta desse paciente, em que este viverá em uma nova realidade, 

a de não depender mais da hemodiálise ou da diálise peritoneal para se manter vivo, 

precisando compreender e assimilar os cuidados no seu domicílio. 

 Recebemos pacientes com os mais diferentes tipos de escolaridade, de 

entendimento, às vezes pacientes que não enxergam, que não sabem ler, escrever, e a equipe 

de enfermagem como um todo, junto com a equipe multiprofissional, precisa orientar esse 

paciente para que ele consiga fazer essa transição para o domicílio da melhor forma possível 

e que consiga assimilar esses tantos cuidados. Essa realidade me incomodava muito, 

fazendo-me refletir sobre a importância da alta hospitalar com orientações da enfermagem.  

Nessa perspectiva, tem-se como objeto deste estudo os saberes e práticas dos 

enfermeiros na orientação da alta hospitalar ao paciente transplantado renal. 

Atualmente, a doença renal crônica (DRC) tem sido considerada um problema de 

saúde pública. O desfecho temido da DRC é a perda continuada da função renal, processo 

patológico conhecido como progressão, que pode levar muitos desses pacientes para a DRC 

terminal (DRCT), necessitando de algum tipo de terapia renal substitutiva (TRS), sendo as 

modalidades disponíveis: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Os 

indivíduos sob o risco de desenvolver DRC são: diabéticos, hipertensos, idosos, portadores 
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de obesidade, histórico de doença do aparelho circulatório, histórico de DRC na família, 

tabagismo e uso de agentes nefrotóxicos1. 

O transplante renal bem-sucedido é o tratamento ideal para portadores de 

insuficiência renal crônica e obrigatório naqueles em que não há condições técnicas para a 

instalação/manutenção de acessos venosos profundos e/ou acessos peritoneais2. É o 

tratamento que proporciona aos clientes renais crônicos uma melhoria na qualidade de vida, 

apesar de não significar cura de sua patologia.3 Para o sucesso do procedimento, entre outras 

coisas, é necessária uma série de orientações da equipe multiprofissional com ênfase na 

educação em saúde para o autocuidado do cliente.4 

O transplante renal é uma alternativa de terapia renal substitutiva (TRS) que, apesar 

de elevado custo no primeiro ano, parece oferecer melhor custo-benefício em relação à 

diálise nos anos subsequentes.5:16 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 40 pacientes/100.000 

habitantes/ano necessitam de TRS no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos (ABTO), no Brasil, foram realizados 5.385 transplantes renais em 

2012, correspondendo a apenas 47% da demanda.5 

Atualmente, os Estados Unidos da América (EUA) são líderes mundiais em números 

absolutos de transplantes renais, seguidos pelo Brasil que possui o maior programa público 

de transplantes do mundo. O Ministério da Saúde (MS) disponibiliza perto de um bilhão de 

reais anualmente para esse programa. Mais de 95% dos transplantes são realizados dentro 

do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que o acompanhamento de todos estes pacientes, 

em geral, é vinculado às equipes de transplantes.2 

Apesar das dificuldades, o Brasil tem aumentado o seu desempenho 

progressivamente. Em 2007, foram realizados 3.463 (18.8pmp-por milhão de população) 

transplantes renais, enquanto, em 2012, esse número subiu para 5.385 (28.2pmp). Esse 

aumento se deve, principalmente, ao aumento do número de doadores falecidos efetivos que 

era 18.8 pmp, em 2007, e 28.2 pmp, em 2012.5 

Para o paciente transplantado renal, devido a toda a especificidade dos cuidados 

necessários à preservação do enxerto, a alta hospitalar bem dirigida se torna ainda mais 

imprescindível.6   

O enfermeiro possui um importante papel como educador. Ensinar é um dos 

principais aspectos desse profissional. O propósito da educação de pacientes é aumentar sua 
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competência e sua confiança para a autogestão. Objetiva-se aumentar sua responsabilidade 

e sua independência para o autocuidado.7 

Como uma de suas funções educativas está o plano de alta, que é uma forma 

organizada de expressar as atividades determinadas pelas condições específicas de cada 

doente, e o ideal é que o seu planejamento seja iniciado logo após a admissão do mesmo.7 

Assim, familiarizando-o com o autocuidado e com todas as intercorrências cabíveis a um 

transplantado, o paciente e seu familiar estarão mais preparados para identificar situações 

que fujam do padrão de normalidade. 

Estudos mostram que a reinternação ocorre por despreparo do paciente e/ou família 

sobre os cuidados a serem desenvolvidos no domicílio, como dificuldades medicamentosas, 

higiene, mudanças no estilo de vida, autocuidado com estomias e enfrentamento com 

alterações da autoimagem.6,8,9,10 

Um roteiro de planejamento de alta, constituído de atividades de ensino e 

informações necessárias à manutenção da saúde, pode ser útil no sentido de facilitar essa 

transição para o domicílio e condições para uma vida mais independente. Essas atividades 

podem evitar dificuldades enfrentadas pelo paciente/família sobre o cuidado no domicílio, 

diminuir o custo do cuidado médico e reduzir o número de reinternação.6,11,12 

Em relação ao paciente transplantado renal, a alta hospitalar do paciente estável 

ocorre em média no 14° dia de pós-operatório. É imprescindível que o paciente e os seus 

familiares tenham orientação detalhada pela equipe médica e de enfermagem sobre as 

medicações (nomes, doses e horários), dieta e controle do peso, cuidados com a ferida 

operatória, higiene, hábitos de vida (por exemplo, proteção solar, atividade sexual, 

contracepção) e exposição a agentes infecciosos.13: 155 

O paciente precisa no momento da alta estar apto para reconhecer sinais e sintomas 

de infecção e rejeição e também estar ciente para contatar a equipe de transplante caso ocorra 

alguma alteração. O retorno às atividades habituais é variável, sendo de dois a três meses 

uma média aceitável. 13 
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1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Com base no exposto, as seguintes questões norteiam o estudo: 

 Quais os saberes e práticas realizados pelos enfermeiros no momento da alta 

hospitalar ao paciente transplantado renal? 

 Como se caracterizam as orientações de enfermagem na alta hospitalar ao 

paciente transplantado renal? 

 O que poderia facilitar as orientações de enfermagem na alta hospitalar do 

paciente transplantado renal? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Com base nos questionamentos, foi possível traçar os seguintes objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver cartilha com orientação de enfermagem para alta hospitalar do 

paciente transplantado renal com base nas suas necessidades de saúde e 

articulada à prática educativa dos enfermeiros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever os saberes e práticas dos enfermeiros no momento da alta hospitalar 

ao paciente transplantado renal; 

 Caracterizar as orientações de enfermagem na alta hospitalar ao paciente 

transplantado renal; 

 Avaliar a percepção do paciente transplantado renal sobre as orientações de 

enfermagem fornecidas no momento da alta hospitalar; 

 Elaborar cartilha educativa de orientação de enfermagem para alta hospitalar 

ao paciente transplantado renal. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O estudo tem como justificativa a necessidade de cuidado específico ao paciente 

transplantado renal para garantir o sucesso do procedimento e a preservação do enxerto. 

Cuidados esses que continuam após a alta do paciente em que este terá que aprender 

a viver com uma série de novas informações para prolongar a vida do órgão transplantado. 

Cabendo à enfermagem, juntamente com a equipe multiprofissional, fornecer e garantir a 

compreensão dessas informações respeitando a individualidade de cada sujeito. 

Também se justifica pelo desenvolvimento da cartilha como tecnologia educativa 

que será utilizada como instrumento para suprir as necessidades de informação específicas 

acerca dos cuidados no domicílio para a prevenção de agravos e promoção da saúde a esses 

pacientes. 

As Tecnologias Educativas em Saúde (TES) são instrumentos de grande importância 

para a realização do processo educativo em saúde e também para o processo de cuidar. 

Contribui na reabilitação e reconhecimento de complicações, favorecendo a autonomia do 

cliente .14 

O paciente transplantado renal, no momento da alta hospitalar, quando se prepara 

para a difícil transição do hospital para o domicílio, viverá uma nova realidade, a de ser 

transplantado renal e não depender mais da diálise para sobreviver. Inúmeros são os 

cuidados, conhecimentos e noções que precisará adquirir, em que, muitas das vezes, o 

paciente em questão possui baixo déficit de instrução, sendo necessário o envolvimento de 

um cuidador. 

O enfermeiro como educador, juntamente com o resto da equipe multidisciplinar, 

tem papel fundamental na identificação das necessidades de informação desse paciente no 

momento da alta e na transmissão desta, de forma que tanto o paciente quanto sua família 

sejam capazes de compreendê-las e assimilá-las. 

O alto custo das hospitalizações tem abreviado o tempo de internação e o 

planejamento da alta do paciente tem sido uma das principais preocupações para assegurar 

a continuidade do tratamento e evitar a reinternação.6 

Com o intuito de encontrar estudos anteriores nesta temática, realizei levantamento 

de artigos científicos no primeiro semestre de 2014, nas bases de dados Lilacs, Medline e 

Cinahl, objetivando visualizar quais são as orientações de enfermagem fornecidas ao 
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paciente durante o transplante renal.  

 Os descritores utilizados foram: Transplante de Rim; Cuidados de Enfermagem; 

Enfermagem. Utilizou-se o operador boleano AND. 

Como critérios de inclusão: artigos sobre assistência de enfermagem ao transplantado 

renal; últimos 10 anos; na íntegra online; nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Critérios de exclusão: pesquisa com crianças, já que no Centro de Diálise e 

Transplante em questão, no momento, só se realiza transplante em adultos. 

A questão que norteou a pesquisa foi: ¨Quais são as orientações de enfermagem 

fornecidas ao paciente durante o transplante renal?¨. 

A busca nessas bases de dados, através do descritor Transplante de Rim em comum 

com os outros dois através do operador boleano AND, obteve o seguinte resultado: 

 Lilacs: encontrados inicialmente 35 artigos no total, porém somente   07 

foram selecionados por atenderem aos critérios e/ou não estarem repetidos. 

 Medline: encontrados 960 artigos no total, porém nenhum foi selecionado 

devido a não se enquadrarem nos critérios de inclusão e exclusão e/ou serem repetidos. 

 Cinahl: encontrados inicialmente 170 artigos, porém somente 05 foram 

selecionados por atenderem aos critérios e/ou não estarem repetidos. 

O resultado final revelou ao todo 12 artigos apresentados no apêndice E.    Os artigos 

foram divididos em categorias: 

1) Diagnósticos de enfermagem ao paciente transplantado renal – 4 artigos. 

A revisão bibliográfica permitiu identificar diagnósticos de enfermagem comuns aos 

pacientes transplantados renais com frequência de 100 % = risco para volume de líquidos 

desequilibrado, risco de queda, risco de infecção, risco de aspiração, proteção ineficaz, 

mobilidade no leito prejudicada, integridade da pele prejudicada, déficit no autocuidado para 

banho/higiene.15,16,17,18 

2) Cuidados de enfermagem ao paciente transplantado renal − 8 artigos.  

Em um dos estudos, observou-se que a equipe de enfermagem é comprometida com 

o cuidado e busca atender às necessidades biopsicossociais dos pacientes transplantados.20 

Em um outro artigo de revisão de literatura, identificou-se que existe um 

reconhecimento da importância de implementar estratégias de cuidado de enfermagem para 

melhorar a aderência dos pacientes transplantados renais, porém se observa uma deficiência 

de conhecimento acerca das estratégias de orientações e sua aplicação.20 
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Em artigo de 2013 sobre as complicações durante a internação de receptores de 

transplante renal, evidenciou-se que as principais complicações foram rejeição, infecção, 

problemas relacionados ao enxerto (necrose tubular aguda, trombose e ruptura de 

anastomose arterial) e reintervenção cirúrgica (nefrectomia, nefrostomia, ureteroplastia e 

safenectomia).21 A rejeição foi a complicação pós-transplante mais comum neste estudo. O 

diagnóstico precoce da rejeição aguda é crucial para função e sobrevida do enxerto, o que 

requer da equipe assistencial, em especial a enfermagem, uma avaliação criteriosa dos 

pacientes na busca de sinais e sintomas para intervenção de forma rápida e eficiente.21 

Esse mesmo estudo afirma que, conhecendo os principais problemas que acometem 

a saúde do receptor de transplante renal, os profissionais de saúde têm a responsabilidade de 

realizar práticas seguras e resolutivas com base em conhecimentos consolidados para assim 

garantir a qualidade do cuidado prestado ao paciente.21 

Em estudo de 2013 sobre a adesão ao tratamento imunossupressor em paciente pós-

transplante renal, o estudo enfatizou que o profissional de enfermagem tem papel importante  

na orientação dos pacientes quanto à doença, horários, doses, bem como na motivação do 

paciente em participar  como ator responsável no seu autocuidado e tratamento.22 O estudo 

concluiu que a variável escolaridade e o número de medicamentos ingeridos diariamente são 

fatores que influenciam na adesão ao tratamento imunossupressor. A falta de adesão ao 

tratamento imunossupressor desencadeia vários riscos à saúde do paciente, interfere no 

processo evolutivo no pós-transplante renal, além de ser um fator causador de complicações 

e gerar rejeição do enxerto.22 

Dessa forma, e por se tratar de um tema ainda pouco abordado nas publicações de 

Enfermagem, espero que este estudo possa contribuir gerando informações para a realização 

de novas pesquisas. 

Para a prática, espero que a dissertação contribua, através da elaboração da cartilha e 

do levantamento da prática educativa dos enfermeiros, como um instrumento de ajuda no 

intuito de melhorar o cuidado prestado aos pacientes. 

Para o ensino, sendo um hospital escola que recebe estudantes de graduação em 

enfermagem, pós-graduação e também residentes, beneficiando a aprendizagem da temática 

estudada.  

O estudo se enquadra dentro da linha de pesquisa O Contexto do Cuidar em Saúde 

do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da EEAAC-UFF. Linha de 
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pesquisa que abrange estudos sobre o processo de gestão em enfermagem e as políticas 

públicas e de saúde e suas implicações para o cuidado de enfermagem. A contribuição do 

estudo para a linha de pesquisa em questão insere-se na possibilidade de auxiliar na 

assistência e orientação de enfermagem, no que diz respeito ao transplante renal, com a 

criação da cartilha a ser entregue ao paciente no momento de sua alta e servir de base para 

novos estudos. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

As doenças crônicas constituem problema de saúde de grande magnitude, 

correspondendo a 72% das causas de mortes. Hoje, são responsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças no mundo. No ano 2020, serão responsáveis por 80% da carga de doença 

dos países em desenvolvimento.23 

Dados recentes do Ministério da Saúde apontam que 52,6% dos homens e 44,7% das 

mulheres com mais de 18 anos estão acima do peso ideal. A Organização Mundial da Saúde 

estimou que o excesso de peso é responsável por 58% da carga de doença relativa ao diabetes 

tipo II, 39% da doença hipertensiva, 21% do infarto do miocárdio, 12% do câncer de cólon e 

reto e 8% do câncer de mama e responde diretamente por parcela significativa do custo do 

sistema de saúde nos países. Diabetes mellittus (DM) e hipertensão arterial (HA) atingem, 

respectivamente, 6,3% e 23,3% dos adultos brasileiros. No Brasil, essas doenças representam 

a primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, sendo apontadas como responsáveis por 

mais da metade dos diagnósticos primários em pessoas com insuficiência renal crônica 

submetidas à dialise no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.23 

Pacientes que evoluem para doença renal crônica terminal (DRCT) necessitam de algum 

tipo de terapia renal substitutiva (TRS), sendo as modalidades disponíveis: a hemodiálise, a 

diálise peritoneal e o transplante renal. No início da década passada, estimava-se que haveria 

cerca de 2 milhões de pessoas em TRS em todo o mundo em 2010, sendo que esse número tem 

aumentado de forma expressiva nos países em desenvolvimento. 1 

 

2.1 O PROCESSO DO TRANSPLANTE RENAL  

 

As terapias renais substitutivas existentes são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o 

transplante renal. A hemodiálise consiste na circulação extracorpórea, na qual o sangue 

circula por uma membrana semipermeável em contato com uma solução específica para 

remoção das toxinas. Na diálise peritoneal, a remoção das toxinas se dá através do próprio 

peritônio.24 

No Brasil, em 2013, existiam 100.297 pacientes em tratamento dialítico, segundo 

dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). A maioria dos pacientes, 62,6%, está 

na faixa etária de 19 a 64 anos, 58% são do sexo masculino e 42 % do sexo feminino. As 
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causas primeiras para Insuficiência Renal, segundo a SBN, são: 35% -Hipertensão Arterial, 

30%- Diabetes e 12% -Gromerulonefrites.25   

O transplante é o método substitutivo da função renal, que consiste no implante de 

um órgão com função preservada (do doador falecido ou vivo) em outra pessoa que possua 

o órgão comprometido. Para o sucesso do procedimento, entre outras coisas, é necessária 

uma série de orientações da equipe multiprofissional com ênfase na educação em saúde para 

o autocuidado do cliente.4  

O transplante renal bem-sucedido é o tratamento ideal para portadores de 

insuficiência renal crônica e obrigatório naqueles em que não há condições técnicas para a 

instalação/manutenção de acessos venosos profundos e/ou acessos peritoneais2 

Em relação ao transplante com doador vivo, qualquer pessoa adulta pode ser doador, 

desde que seja saudável e tenha função renal normal. A legislação brasileira (lei 10.211 de 

23 de março de 2001) permite a doação entre parentes com grau de parentesco até 4° grau, 

entre cônjuges e sob autorização judicial em outras situações.13 

Os pacientes inscritos na lista de espera para transplante com doador falecido podem 

ser chamados a qualquer momento, são orientados nas consultas a coletar amostra de sangue 

para testes de compatibilidade a cada 90 dias, ou após receberem transfusão de sangue, para 

que se mantenham ativos na lista de espera.13 

O Setor da Secretaria de Estado da Saúde é o órgão responsável por receber as 

inscrições dos pacientes na lista de espera, que são encaminhadas pelas equipes de 

transplante, e por armazenar os dados de todos os pacientes. Também recebe as informações 

dos doadores falecidos e realiza a seleção de receptores e a distribuição dos órgãos doados.13 

A seleção do doador é feita da seguinte forma: o melhor doador é aquele que, além 

da compatibilidade do tipo sanguíneo, tenha antígenos de histocompatibilidade (HLA), 

compatibilidade do tecido mais semelhante aos do receptor. Desta forma, os melhores 

receptores são os gêmeos univitelinos, em segundo lugar, irmãos com HLA idênticos. Por 

último, os doadores distintos imunologicamente. O transplante renal com doador vivo 

apresenta estatisticamente sobrevida um pouco maior do rim transplantado.8 

No preparo pré-transplante, para doadores e receptores, os principais exames são:13,26 

- A tipagem sanguínea; 

- Tipagem HLA: exame realizado nos leucócitos. Identifica características 

semelhantes entre os indivíduos; 
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- Prova cruzada de linfócitos (cross-match): revela se o receptor tem anticorpos 

dirigidos contra os antígenos do doador e se rejeitará o órgão. Prova cruzada positiva: 

significa que existem anticorpos e pode ocorrer rejeição. Neste caso, o transplante é 

contraindicado para esse doador. 

A seleção do doador vivo segue as seguintes etapas:13 

1) Critério de escolha: 

 Adulto, idade superior a 18 anos e máxima não superior a 70 anos; 

 Não deve ter qualquer doença renal e função renal normal, avaliada através 

da depuração de creatinina, exame de urina e proteinúria de 24 horas; 

 Compatibilidade do grupo sanguíneo ABO, porém sem necessidade do 

sistema Rh; 

 Escolher o doador com melhor compatibilidade HLA; 

 Cuidadosa investigação clínica (anamnese, exame físico completo, avaliação 

imunológica, laboratorial e de imagem) no candidato a provável doador. 

2) Critérios de exclusão do doador vivo: 

 Clearance de creatinina rebaixado; 

 Proteinúria > 300mg/dia; 

 Múltiplos cistos renais; 

 Incompatibilidade ABO; 

 Prova cruzada positiva; 

 Diabetes mellitus; 

 Doença cardiovascular; 

 Insuficiência pulmonar; 

 Sorologia positiva para HIV, HbsAg, Hepatite por vírus C; 

 Outras infeções graves; 

 Câncer; 

 Viciados em drogas. 

 

A seleção para o doador falecido em morte encefálica segue as etapas segundo a 

rotina dos protocolos nacionais que são seguidos rigidamente pelas equipes de captação13: 
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Doador falecido para transplante renal13 

 

O paciente em coma profundo só será considerado doador falecido quando 

constatado o quadro de morte encefálica, segundo parâmetros definidos pelo Conselho 

Federal de Medicina. O risco de transmissão de doenças infecciosas e neoplasias é 

contraindicação para a doação. 

 

Doadores marginais e idosos 

 

A crescente utilização de doadores falecidos de menor qualificação clínica, 

classificados como ¨doadores marginais ¨ou ¨doadores limítrofes ¨, tem ampliado o número 

de doadores efetivos por milhão de população ao preço de maior morbidade e mortalidade 

pós-transplante. As diferentes condições que qualificam como marginal esse grupo são:13 

 Idade< 5 anos e > 55 anos; 

 Diabéticos; 

 Hipertensos; 

 Infectados; 

 Sem batimentos cardíacos; 

 Com função anormal do órgão; 

 Com alto risco de infecção viral. 

 

Recomendações quanto às doenças associadas ao doador13 

 Diabetes mellitus: doadores que não apresentem insuficiência renal 

previamente à condição de morte encefálica podem ser utilizados. 

 Hipertensão arterial sistêmica: doadores com história pregressa de HAS que 

não apresentem insuficiência renal previamente à condição de morte encefálica 

podem ser utilizados. 

 Infecção sistêmica: o uso de rins de doadores portadores de infecção deve 

obedecer ao consentimento pós-informado. Doadores com sorologia positiva 

para HIV são sempre recusados.  

 Infecção bacteriana: doadores portadores de processo séptico sistêmico não 

são utilizados. Rins de doadores com outros processos infecciosos localizados e 
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de origem primária não renal, incluindo infecção do sistema nervoso central, 

podem ser utilizados. 

 Infecção por vírus da hepatite B: poderão ser utilizados em receptores 

sorologicamente semelhantes ou anti-Hbs positivos, após discussão e assinatura 

de consentimento pós-informado. 

 Infeção pelo vírus da hepatite C: poderão ser usados em receptores HCV 

positivos após discussão e assinatura de consentimento pós-informado, sendo 

contraindicado o uso em receptores anti-HCV negativos. 

 Condição hemodinâmica: não devem ser utilizados doadores que se 

apresentem com choque persistente por mais de 12 horas. 

 Neoplasias malignas: somente podem ser utilizados portadores de neoplasias 

de pele localizadas de baixa morbidade e de tumores primários do SNC, exceto 

meduloblastoma e glioblastoma. Todos os demais tumores malignos serão 

recusados. 

Em relação ao doador falecido, que vai a óbito em quadro de morte encefálica, pode 

ter seus órgãos doados para receptores compatíveis, desde que se tenha autorização 

familiar.3,13 

O Conselho Federal de Enfermagem cria, em junho de 2004, a Resolução nº 

292/2004, em que cabe ao enfermeiro planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar 

os procedimentos de enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos, realizar como 

um dos procedimentos a notificação de morte encefálica às Centrais de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) e a existência do potencial doador.27 

Cabe também ao enfermeiro realizar  a entrevista com a família e representante legal 

fornecendo informações sobre o processo de captação que inclui, entre outras: o 

esclarecimento sobre o diagnóstico de morte encefálica; anonimato do doador para a família 

do receptor e vice-versa; a manutenção do potencial doador; transferência do doador elegível 

para o bloco cirúrgico; auxílio funeral e a interrupção em qualquer fase deste processo por 

motivo de parada cardíaca; exames sorológicos positivos; ou desistência familiar da doação 

prevista em Art.2º; e, entre outras ações, aplicar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) em todas as fases do processo de doação e transplante de órgãos e 

tecidos ao receptor e família, como também aos transplantes intervivos a nível 

ambulatorial.27 
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2.2  HISTÓRIA E EPIDEMIOLOGIA DO TRANSPLANTE RENAL NO BRASIL E 

NO MUNDO 

 

O termo transplante foi utilizado pela primeira vez por John Hunter em 1778, que 

descreveu seus experimentos com enxertos ovarianos e testiculares em aninais não 

relacionados. Em 1902, Ullmann, em Viena, realizou o primeiro autotransplante de rim nos 

vasos de pescoço de um cão.3 

Em 1906, Jabouly, em Lyon, fez dois xenotransplantes a partir de rins de porco e de 

cabra nos vasos do braço e da coxa em seres humanos, os quais funcionaram por uma hora.5 

O primeiro alotransplante renal no homem foi realizado em 1933 por Voronoy. O 

rim não funcionou e o receptor morreu 48 horas após.3 

No início da década de 50, vários transplantes renais foram realizados em humanos 

em Paris e Boston, mas nenhuma droga imunossupressora foi utilizada para prevenir a 

rejeição e somente um paciente sobreviveu por 6 meses.3 

Em 1952, Dausset, em Paris, descobre os antígenos de histocompatibilidade (HLA) 

e, em 1954, a equipe de Murray em Boston inicia o programa de transplante renal com 

gêmeos HLA idênticos, tornando-se o primeiro tx renal do mundo com sucesso.3 

A diálise com rins artificiais tornou-se um procedimento de rotina para o tratamento 

de insuficiência renal em estágio terminal e o transplante renal, gradualmente, tornou-se 

aceitável como opção terapêutica.3 

Durante esse tempo, o aumento crescente da sobrevida dos pacientes transplantados 

deveu-se aos seguintes fatos: aprimoramento da técnica cirúrgica; a constatação de que 

baixas doses de esteroides são eficazes e mais seguras do que as altas doses administradas 

anteriormente; e a constatação de que os pacientes com maior compatibilidade imunológica 

evoluem melhor do que aqueles não compatíveis.5,3 

No Brasil, o primeiro transplante renal com doador vivo foi realizado em 1964, no 

Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, e com doador cadáver, em 1967, no 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, São Paulo.3 

Após o surgimento de novas drogas imunossupressoras, no final da década de 80, 

vários programas foram reativados pelo mundo com sucesso crescente.5 

Até 1978, o transplante renal tinha progredido muito, mas havia dúvidas em relação 

ao transplante de outros órgãos. Graças à descoberta da ciclosporina como droga 
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imunossupressora, os transplantes foram revolucionados em todo o mundo em número e 

qualidade.3 

 

Epidemiologia do transplante renal 

 

O estágio final da doença renal é altamente prevalente no mundo e um grande 

problema de saúde pública. Está associado a uma considerável morbidade e mortalidade, 

principalmente em países com baixa renda per capta, como Índia e Paquistão, onde o acesso 

à diálise é restrito. O transplante renal é uma alternativa de terapia renal substitutiva (TRS) 

que, apesar de elevado custo no primeiro ano, parece oferecer melhor custo-benefício em 

relação à diálise nos anos subsequentes.5:16 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 40 pacientes/100.000 

habitantes/ano necessitam de TRS no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos (ABTO), no Brasil, foram realizados 5.385 transplantes renais em 

2012, correspondendo a apenas 47% da demanda.5 

Devido à desproporção entre oferta e demanda, algumas estratégias vêm sendo 

empregadas, como a expansão da utilização de doadores falecidos. Em algumas regiões do 

Brasil, quase metade dos órgãos ofertados é proveniente de doadores considerados não  

ideais ou limítrofes, mais conhecidos como doador de critério expandido (DCE) 

caracterizado por doador  falecido que se enquadra em tais critérios: idade superior a 60 anos 

ou entre 50 e 59 anos que tenha dois dos três critérios seguintes : 1-história de hipertensão; 

2- causa da morte por acidente vascular encefálico; e 3- nível sérico de creatinina maior do 

que 1,5mg/dl no momento da captação . Fora do Brasil, estratégias visando à expansão de 

doadores vivos têm sido utilizadas, como os transplantes com doadores ABO incompatíveis 

e transplantes com doadores vivos compartilhados.5 

O mundo hoje está dividido em 193 países, de acordo com a OMS, e pouco mais da 

metade possui programas de transplante ativos e com bancos de dados organizados.5 

Atualmente, os EUA são líderes mundiais em números absolutos de transplantes 

renais, seguidos pelo Brasil. Porém, quando ajustamos para população (por milhão de 

população-pmp), observamos melhor desempenho de países como Noruega, com 60,0 

transplantes pmp, e Croácia, 55,9 transplantes pmp.5  
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Analisando o cenário interno do Brasil, as mesmas disparidades encontradas 

relacionadas ao desenvolvimento social, cultural e econômico entre as regiões brasileiras 

ficam evidentes   no que diz respeito ao acesso ao transplante. Dados do Registro Brasileiro 

de Transplantes (RBT) da ABTO mostram que a região Sudeste é responsável por mais de 

50% dos transplantes renais realizados no Brasil, em 2012, e a região Sul possui o maior 

número de transplantes pmp. São Paulo é o maior centro transplantador do país, enquanto 

alguns estados na região Norte não possuem nem centros de transplante ativos.5  

Apesar das dificuldades, o Brasil tem aumentado o seu desempenho 

progressivamente. Em 2007, foram realizados 3.463 (18.8pmp) transplantes renais, enquanto 

em 2012 esse número subiu para 5.385 (28.2pmp). Esse aumento se deve principalmente ao 

aumento do número de doadores falecidos efetivos que era 18.8 pmp, em 2007, e 28.2 pmp, 

em 2012. 5 

Apesar dos avanços das taxas de doação, tanto de doador falecido quanto de vivo nos 

diversos programas mundiais de transplante, nenhum país foi capaz, até hoje, de atingir a 

necessidade estimada para sua população.5 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO RELACIONADAS AO SISTEMA 

NACIONAL DE TRANSPLANTE 
 

O Sistema Nacional de Transplantes de órgãos é provavelmente o maior programa 

público de transplantes do mundo. O Ministério da Saúde (MS) disponibiliza perto de um 

bilhão de reais anualmente nesse programa. Mais de 95% dos transplantes são realizados 

dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que o acompanhamento de todos estes 

pacientes, em geral, é vinculado às equipes de transplantes. Toda a política de transplante 

está em sintonia com as Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, que regem o funcionamento do 

SUS.2 

Atualmente, existe uma rede descentralizada de colaboradores dividida em três níveis 

hierárquicos totalmente integrados: 1 o nível nacional, no MS, em Brasília; 2 o nível regional, 

em cada secretaria estadual de saúde; e 3 o nível intra-hospitalar.2 

 No nível nacional, o programa de transplantes é coordenado pelo Sistema Nacional 

de Transplante (SNT), órgão localizado no Ministério da Saúde (MS), em Brasília, e 

regulamentado pela Lei nº 9.434 de 04 de fevereiro de 1997. O SNT credencia equipes e 

hospitais para a realização de transplantes, define o financiamento e portarias que 
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regulamentam todo o processo, desde a captação de órgãos até o acompanhamento dos 

pacientes transplantados. O SNT coordena a Central Nacional de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNNCDO), também localizada em Brasília, responsável pela 

alocação de órgãos entre os estados. O SNT também coordena as Centrais de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) presente nas secretarias de saúde dos 27 

estados da federação. No nível regional, as centrais estaduais são responsáveis por coordenar 

as atividades do transplante no âmbito estadual realizando as inscrições e as ordenações dos 

receptores, além de receber as notificações de potenciais doadores e coordenar a logística de 

todo o processo de doação, desde o diagnóstico de morte encefálica, a abordagem dos 

familiares e a retirada e alocação dos órgãos. As secretarias estaduais podem criar 

Organizações de Procura de Órgãos (OPO), também denominadas Serviço de Procura de 

Órgãos e Tecidos (SPOT).2:473 

• SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTE E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES

Nível nacional

Ministério da Saúde

SNT

Sistema Nacional de 

Transplantes

CNNCDO

Central nacional de notificação, captação e 

distribuição de órgãos

CNCDOS

Centrais de notificação, captação e distribuição de 

órgãos

Nível estadual

Secretarias estaduais de 

saúde

CIHDOTT

Comissões intra-

hospitalares de 

doação de órgãos e 

tecidos para 

transplante

OPOS

Organizações 

de procura de 

órgãos

CIHDOTT

Nível local 

Hospitais com mais de 80 

leitos

 

Figura 1 - Organização do sistema nacional de transplante (Fonte: Pestana JOM, Galante NZ, 

Tedesco-Silva Jr H, Harada KM, Garcia VD, Abbud-Filho M, et al., 2011) 

Entre várias medidas implementadas com o intuito de aumentar o número de 

potenciais doadores de órgãos, entre 1997 e 2001, foi regulamentada a retirada de órgãos de 

doadores falecidos baseada no consentimento presumido, em que o indivíduo não era 
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considerado potencial doador de órgãos somente se tivesse registrado este seu desejo em 

vida. Essa forma de obtenção de autorização familiar para a retirada de órgãos não resultou 

em aumento do número de doadores e trouxe desconforto à população, sendo revogada 

posteriormente.2 

Entre 2001 e 2010, restabelecido o consentimento familiar para a doação de órgãos, 

foi observado um grande aumento no número absoluto e relativo de transplantes com órgãos 

de doadores falecidos, resultado de uma série de outras medidas e regulamentações 

governamentais e da incorporação positiva da imagem do programa de transplantes na 

cultura da sociedade. Um avanço significativo no processo de captação de órgãos foi 

determinado pela portaria ministerial nº 1.752, de 23 de setembro de 2005, que estabeleceu 

que todos os hospitais com mais de 80 leitos devem dispor de Comissões Intra-Hospitalares 

de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) direcionadas à detecção 

proativa de potenciais doadores. O Brasil tem 6.489 hospitais (154 são hospitais 

universitários) distribuídos em seu território, sendo cerca de 2.000 com mais de 80 leitos.2 

O resultado dos investimentos e do aperfeiçoamento da legislação para transplantes 

é demonstrado claramente pela evolução do desempenho nacional observado nos últimos 

anos. Com uma população estimada de 190.755.799 pessoas, a necessidade anual de 

transplante renal no ano de 2012, no Brasil, era de 11445. O número de transplantes cresceu 

de 920, no ano de 1988, para 5433, em 2013, sendo 4060 de doador cadáver e 1373 de doador 

vivo.2,28 

Assim, as Políticas Públicas relacionadas à morte encefálica e ao transplante de 

órgãos no Brasil possuem a seguinte evolução2: 

 Doação Consentida: 

 10 de agosto de 1968, Lei 5479; 

 Constituição 1988 – proibição expressa do comércio de órgãos;  

 18 de novembro de 1992, Lei 8489 – obriga notificar Morte Encefálica; 

 Doação Presumida: 

 4 de fevereiro de 1997, Lei 9434; 

 Dec.2268/97, criação do SNT- Sistema Nacional de Transplante e CNCDO-  

centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos;  

 26 de fevereiro de 1988 – Conselho Federal de Medicina/ 1480 – critérios de 

Morte Encefálica. 
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 Doação Consentida:   

 23 de março de 2001, Lei 10211; 

 2006, Portaria 1262, cria as CIHDOTT – comissão intra-hospitalar de doação 

de órgãos e tecidos para transplante. 

A evolução do transplante de órgãos no Brasil esteve intimamente ligada à legislação, 

em que se evidenciou uma grande disparidade quanto à doação presumida do número de 

transplantes com doador falecido ao se restabelecer a doação consentida com a Lei 10211, 

de 23 de março 2001. O número de transplantes cresceu de 920, no ano de 1988, para 5433, 

em 2013, sendo 4060 de doador cadáver e 1373 de doador vivo.2,28 

 

2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

 

O enfoque da Educação em Saúde (ES) passou por constantes mudanças de 

paradigmas, tanto no âmbito nacional como internacional. Inicialmente, denominada 

Educação Sanitária, esta se limitava a atividades voltadas para a publicação de livros, 

folhetos e catálogos, os quais eram distribuídos. Por volta a década de 70, a então Educação 

Sanitária passou a ser Educação para Saúde, representando um novo conceito na promoção 

da saúde. No entanto, a ES ainda estava associada diretamente à prevenção de doenças na 

prática do modelo médico dominante.29 

Com a instalação do Sistema Único de Saúde, (SUS) na década de 1980, surgiram 

movimentos sociais exigindo mudanças, nas quais a ES foi um instrumento utilizado para 

intervenção da ciência na vida das famílias.29 

Para tal, é necessário que os educadores em saúde conheçam a realidade, a visão de 

mundo e as expectativas de cada sujeito para que possam priorizar as necessidades dos 

clientes, e não apenas as exigências terapêuticas. Partindo do conhecimento preexistente do 

sujeito, pois ao desvalorizá-lo pode ocorrer uma não adesão ao tratamento, deficiência do 

autocuidado, adoção de crenças e hábitos prejudiciais à saúde, distanciamento da equipe 

multiprofissional e outros.29 

No contexto da saúde, o processo educativo consiste muito mais do que o simples 

ato de ensinar. O cliente que muitas das vezes erradamente denominamos como indivíduos 

passivos é peça chave fundamental no processo de cuidado, uma vez que o processo de 

cuidar em saúde é dinâmico e requer uma participação de ambas as partes, seja ela cuidador, 
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seja indivíduo o qual receberá o cuidado.30 

É importante que a enfermeira na prática da educação em saúde considere o modo de 

vida individual e coletivo das pessoas, respeitando suas concepções e práticas de vida e de 

saúde, ou seja, as particularidades de cada ser humano cuidado. Afinal, o cuidado é singular 

e atende às características próprias de cada sujeito.30 

O profissional enfermeiro também necessita de um contínuo aperfeiçoamento através 

da educação permanente. 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente se baseia 

na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais.31 

Devido à especificidade do transplante renal, o processo de educação em saúde a 

esses pacientes também é específico, visto que muitas são as intercorrências cabíveis no 

período pós-operatório mediato, imediato e tardio.  Desta forma, ficando clara a necessidade 

de uma equipe multidisciplinar especializada que saiba identificar tais complicações para 

tomar as providências com rapidez. Como a enfermagem é a categoria profissional que 

permanece ao lado do paciente nas 24 horas, poderá reconhecer sinais e sintomas de 

complicações cirúrgicas, cardíacas, rejeição ao enxerto, infecções e outras. 

Para o sucesso do transplante, é essencial a participação do enfermeiro em todas as 

etapas do processo, desde os cuidados com o doador de múltiplos órgãos e tecidos até a 

atenção aos pacientes em pós-transplante.5 

Os pacientes submetidos a transplantes requerem cuidado especializado e 

enfermeiros experientes. Logo, os enfermeiros necessitam prover cuidado de alto nível, tanto 

aos candidatos e receptores de transplantes quanto a seus familiares ou cuidadores.5 

Da mesma forma, ao admitir o paciente, o enfermeiro iniciará o processo de educação 

em saúde, primeiramente, identificando quem é esse paciente e quais são os seus saberes e 

de sua família, introduzindo o processo de reconhecimento, o que facilitará, em um momento 

posterior, o das orientações para alta hospitalar após o transplante renal. 

O planejamento da alta começa com a internação do cliente. Esta atividade envolve 

a identificação das necessidades do cliente e a criação de um planejamento para atendê-las. 

A comunicação com o cliente e a família e a cooperação de ambos são essenciais.32 

O decreto 94.406 de 1987 que Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

do COFEN, ressalta que o enfermeiro pode realizar o planejamento, organização, 
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coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. E, como 

integrante da equipe de saúde, a participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 

assistenciais de saúde, bem como executar os trabalhos de rotina vinculados à alta 

hospitalar.33 

Segundo a OMS, o planejamento da alta se torna uma estratégia de preparo do cliente 

para assumir responsabilidades pela continuidade do seu cuidado. Em consequência, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), através de suas diretrizes que regem valores como a 

integralidade da assistência, reconhece o plano de alta hospitalar como processo que 

contempla o cliente em seus diversos aspectos e necessidades.34 

O enfermeiro pode agir em vários momentos durante o período da internação do 

paciente, ajudando a pessoa hospitalizada a ter uma visão diferente daquele local, como 

também esclarecendo dúvidas que podem estar lhe causando transtornos. Além de valorizar 

sua opinião, sabendo ouvir e aproveitar todo o tempo com o cliente para pôr o Plano de Alta 

em prática, com base nos ensinamentos sobre o manejo da saúde e da doença.35 

Um roteiro de planejamento de alta, constituído de atividades de ensino, e 

informações necessárias à manutenção da saúde podem ser úteis no sentido de facilitar essa 

transição para o domicílio e em condições para uma vida mais independente. Essas 

atividades podem evitar dificuldades enfrentadas pelo paciente/família sobre o cuidado no 

domicílio, diminuir o custo do cuidado médico e reduzir o número de reinternação.6,11,12 

Em relação ao paciente transplantado renal, a alta hospitalar do paciente estável 

ocorre em média no 14° dia de pós-operatório. É imprescindível que o paciente e os seus 

familiares tenham orientação detalhada pela equipe médica e de enfermagem sobre as 

medicações (nomes, doses e horários, interações medicamentosas), dieta e controle do peso, 

cuidados com a ferida operatória, higiene, hábitos de vida (por exemplo, proteção solar, 

atividade sexual, contracepção) e exposição a agentes infecciosos.13: 155 

O paciente precisa no momento da alta estar apto para reconhecer sinais e sintomas 

de infecção e rejeição e também estar ciente para contatar a equipe de transplante, caso 

ocorra alguma alteração. O retorno às atividades habituais é variável, sendo de dois a três 

meses uma média aceitável.13,36 

O retorno do paciente ao ambulatório para acompanhamento terá um espaçamento 

na medida em que o tempo passa e dependendo também das condições clínicas do doente. 
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Inicialmente, em um intervalo de duas vezes por semana no primeiro mês; mensalmente, do 

quinto até o 12° mês; bimensalmente, no segundo ano; e a cada três meses, posteriormente.13 

Na consulta médica, é feito um exame físico normal, além da palpação do enxerto 

renal (avaliação de sensibilidade, volume e consistência). É realizado um ajuste das doses 

da imunossupressão, com uma redução progressiva até doses de manutenção, juntamente 

com avaliação de possíveis efeitos colaterais. Exames laboratoriais de rotina precisam ser 

realizados de forma rigorosa, seguindo uma rotina, desde exames de sangue, de urina, de 

imagem até biópsia do enxerto.13 

Muitas são as orientações que o paciente transplantado renal necessita assimilar no 

momento da alta hospitalar para os cuidados no domicílio, onde toda a equipe 

multiprofissional tem papel importantíssimo, cada um com a sua especificidade.  

O sucesso do transplante renal está diretamente correlacionado com uma maior 

sobrevida desses pacientes, além do aumento da qualidade de vida que um transplante renal 

bem-sucedido pode proporcionar. Porém, é válido lembrar que o paciente é um sujeito ativo 

neste processo e que os resultados satisfatórios também dependem dele, visto que estão 

envolvidos fatores biológicos e psicossociais do ser humano.37 

Quanto ao papel do psicólogo no transplante renal, temos como exemplo o fato de o 

paciente, por vezes, não entender as explicações porque não tem condições emocionais de 

absorver tudo que lhe é dito e porque tem medos e fantasias sobre o que está acontecendo 

com ele.5 

O trabalho conjunto com o psicólogo pode ajudar o médico e o enfermeiro a explicar 

ao paciente a sua condição clínica e os cuidados necessários, bem como ajudar o paciente e 

a família a identificarem as dificuldades que estão enfrentando e a desenvolverem recursos 

para lidar com a nova situação que se impõe.5 

Em relação ao serviço social, em um hospital, a função do assistente social é conhecer 

a necessidade do usuário, a correlação dessas necessidades com as condições e os recursos 

sociais que as norteiam e no que isso interfere para a continuidade ou não do tratamento 

médico.5 

Os pacientes que realizam o transplante renal tendem a ter alterações no estado 

nutricional resultantes de numerosos fatores, dentre eles os efeitos colaterais de medicações 

indicadas para seguimento no pós-transplante, evoluindo para desnutrição energético-

proteica, conforme exemplificado no quadro abaixo.5:479 
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MEDICAMENTO EFEITO COLATERAL 

Azatioprina 
Náuseas, vômito, desconforto gastrointestinal, anorexia e 

anemia 

Ciclosporina 
Hipercalemia, hiperuricemia, hiperlipidemia, hipertensão 

arterial, hipomagnesemia e anemia 

Micofenolato mofetil e 

Micofenolato sódico 
Náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal e anemia 

Prednisona 
Hiperlipidemia, hiperglicemia, hiperfagia e aumento do 

catabolismo 

Sirolimo Hiperlipidemia e anemia 

Tacrolimo 
Náuseas, diarreia, hipercalemia, hipertensão arterial, 

hiperglicemia, hiperlipidemia e anemia 

Quadro 1 - Efeitos colaterais de medicamentos imunossupressores, com implicações no estado 

nutricional e na terapia nutricional (Fonte: Pestana JOM, Freitas TVS, Silva Jr HT, 2014.) 

 

O principal objetivo da terapia nutricional (TN) no transplante renal (Tx) é fornecer 

todos os nutrientes em quantidades adequadas para promover o anabolismo, prevenir 

infeções e tratar a desnutrição existente e/ou evitar o ganho de peso excessivo.5 

O manejo nutricional no transplante renal é dividido em quatro etapas: pré-Tx, 

cirurgia, pós-Tx imediato e pós-Tx tardio.5 

Muitas são as orientações de enfermagem que necessitam ser transmitidas e 

assimiladas pelo paciente transplantado renal no momento da alta hospitalar. Estão 

apresentadas abaixo algumas orientações, separadas por categorias.5,13,26,36 

 

1) COMPLICAÇÕES: 

 

1.1 REJEIÇÃO  

 

Um dos principais problemas após o transplante é a rejeição. Para evitar a rejeição, é 

necessário usar a medicação imunossupressora por toda a vida. Mesmo tomando esta 

medicação, é possível ocorrer uma rejeição aguda. Mas isto não significa que o paciente vai 

perder o transplante, pois existem tratamentos antirrejeição.  
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1.2 INFECÇÃO  

 

O uso de medicamentos imunossupressores torna o receptor mais suscetível ao 

aparecimento de infecções. É importante salientar que os quadros infecciosos em pacientes 

transplantados podem ter caráter mais grave e apresentações atípicas, ou seja, diferente dos 

pacientes que não fazem uso de imunossupressores. 

 

1.3 CIRÚRGICAS 

 

Todo paciente transplantado está sujeito a passar por algumas complicações que 

podem levar à internação. As principais são: 

 Vasculares: trombose de artéria renal, trombose de veia renal, linfocele 

(coleções de linfa próximas ao órgão transplantado); 

 Urológicas: fístula urinária, obstrução urinária; 

 Outras: hematoma de loja renal, ruptura renal, ruptura de anastomose arterial. 

 Casos de urgência: após a cirurgia, é preciso prestar atenção a qualquer sinal 

que seja sinônimo de rejeição do novo órgão. Dentre os sinais ou sintomas, 

citam-se: 

• Dor ou inchaço no local da cirurgia; 

• Temperatura acima de 37,5º C; 

• Diminuição da quantidade de urina; 

• Ganho grande de peso em pouco tempo; 

• Inchaço (edema) de pálpebras, mãos ou pés; 

• Dor ao urinar; 

• Urina sanguinolenta ou com cheiro fétido; 

• Aumento na pressão sanguínea com a mínima maior que 100 mmHg; 

• Tosse ou falta de ar; 

• Perda da sensação de bem-estar. 

A realização de uma biópsia do rim transplantado pode ser necessária para confirmar 

ou afastar o diagnóstico de rejeição ou para avaliar o resultado do tratamento instituído. A 

biópsia é, em geral, realizada com anestesia local e requer algumas horas de permanência no 

hospital com repouso absoluto. 
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2) A VIDA NO PÓS-TRANSPLANTE  

 

2.1 RECOMENDAÇÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS EM CASA 

 

 Para evitar infecções, alguns médicos vão orientar o uso de máscaras de proteção 

nos primeiros dias; 

 Manter-se afastado do contato com pessoas portadoras de enfermidades 

contagiosas ou de animais; 

 Conservar a casa sempre limpa e arejada, especialmente os banheiros; 

 Lavar as mãos com água e sabonete antes e depois de usar o banheiro, comer ou 

chegar em casa; 

 Fazer um diário dos líquidos ingeridos e da urina eliminada, pois é de vital 

importância para controle da evolução do transplante; 

 Utilizar sempre um protetor solar de alto fator ao sair de casa, assim como bonés, 

chapéus e roupas que protejam do sol; 

 

2.2 USO CORRETO MEDICAMENTOSO 

 

Ao tomar corretamente os medicamentos, o transplantado estará construindo o pilar 

básico do sucesso do seu transplante. Portanto, é importante: 

 Tomar as medicações rigorosamente como foram prescritas (quantidade e 

horários).  

 Caso haja esquecimento, tomar logo que lembrar, se ainda estiver no mesmo dia. 

Nunca tomar a dose em dobro. Ao errar a dose, anotar o fato e comentar com o médico na 

próxima consulta; 

 Jamais tomar qualquer medicação que não tenha sido prescrita; 

 Levar sempre consigo a sua última receita. 

 Caso surjam efeitos imprevistos, como vômitos, urticária, dor de cabeça, dor de 

estômago, anotá-los e informar imediatamente o médico. 

 

2.3 CUIDADOS GERAIS 
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 Cartão de identificação: ter sempre à mão o cartão fornecido pelo hospital 

indicando: sua condição de transplantado, as medicações que está tomando; os nomes e 

telefones dos membros da equipe que participaram do transplante para contatá-los a qualquer 

momento, em uma emergência ou urgência; 

  Atividade sexual: após seis a oito semanas de transplante, é permitido o retorno 

à atividade sexual, no entanto, é fundamental discutir com seu médico qual será o método 

anticoncepcional a ser usado. As gestações não são aconselhadas no primeiro ano de 

transplante; 

  Dentista: caso seja necessária a realização de um tratamento dentário, com risco 

de infecção, deve avisar ao médico, pois provavelmente será administrado um antibiótico 

por determinado período (o uso de anti-inflamatórios deve ser evitado); 

 Exposição ao Sol e calor: evitar o Sol forte, usar chapéu e protetor solar, pois 

com o uso dos imunossupressores há maior risco de desenvolver câncer de pele; 

 Fumo, álcool e demais drogas: são hábitos prejudiciais à saúde e devem ser 

intensamente desaconselhados após o transplante; 

 Esforços físicos: nos primeiros meses, deve-se evitar grandes esforços físicos 

abdominais, por exemplo, levantar-se e deitar-se na cama bruscamente. Deve-se virar 

sempre para o lado contrário ao operado, flexionar um pouco os joelhos e inclinar o corpo 

para sair da cama, deixando as pernas caírem para fora da mesma. Sempre que necessário, 

pedir ajuda nestes momentos; 

 Atividade física: os exercícios físicos são importantes para recuperar a força 

física. É importante suspender qualquer atividade física se houver cansaço ou falta de ar. 

Toda essa gama de informações relatadas anteriormente precisam ser assimiladas 

pelo paciente transplantado renal após ser transmitida pela equipe multiprofissional, sendo 

o enfermeiro um dos membros dessa equipe com um importante papel educador.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. 

Os estudos descritivos procuram especificar as propriedades, as características e os 

perfis importantes de pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se 

submeta à análise. Eles medem, avaliam ou coletam dados sobre diversos aspectos, 

dimensões ou componentes do fenômeno a ser pesquisado.38 

A pesquisa qualitativa é capaz de ajustar-se àquilo que está sendo apreendido durante 

a coleta de dados, a utilização de várias estratégias e a busca de uma visão holística. O 

pesquisador precisa estar envolvido, permanecendo no campo de pesquisa por um longo 

período. Exige-se dele que também seja um instrumento de coleta de dados, analisando e 

formulando possibilidades subsequentes.39  

A pesquisa qualitativa tem uma preocupação com a realidade que não pode ser 

quantificada, ou seja, há uma preocupação com o universo de significados, valores e atitudes; 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis.40  

 

3.2 CENÁRIO  

 

O estudo teve como cenário o Centro de Diálise e Transplante do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense na cidade de 

Niterói. 

Atualmente, o Huap é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói 

e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, 

isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. O Huap atende a população 

da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio 

Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população 

estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de 

Janeiro, atende também parte da população desse município.41 
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O Serviço de Nefrologia da Universidade Federal Fluminense iniciou suas atividades 

em 1965. O Centro de Diálise entrou no organograma do hospital em 1974, realizando todo 

tipo de tratamento dialítico, hemodiálise, diálise peritoneal intermitente e diálise peritoneal 

ambulatorial contínua (CAPD), onde, em média, eram realizadas 3.200 diálises por ano. Na 

década de 80, foi iniciado junto com as disciplinas de Nefrologia e Urologia o programa de 

transplante renal.41 O primeiro ocorreu em 1988 e desde essa data até os dias de hoje o 

transplante passou por períodos de interrupção do serviço por motivos variados. 

Atualmente, o setor em questão comporta hemodiálise (onde não há programa de 

crônico), diálise peritoneal e transplante renal. No momento, o HUAP só está realizando 

transplante de doador falecido e os pacientes receptores somente adultos. Crianças também 

podem se inscrever no HUAP, porém optam por outro hospital público credenciado no 

estado do Rio de Janeiro que possui internação e acompanhamento pela pediatria, além de 

nefropediatra, o que não existe no hospital cenário desse estudo. O último transplante 

realizado em criança foi em 2012, um menino de 9 anos, doador falecido que havia se inscrito 

em outro hospital credenciado. Possui enxerto funcionante até hoje. 

Os pacientes permanecem no pós-operatório, no próprio Centro de Diálise, que 

dispõe de três leitos. Está em vias de construção um setor somente para transplante no 

HUAP, que possibilitará o maior número de transplantes, inclusive com doador vivo. 

A distribuição do transplante entre os hospitais credenciados se dá de acordo com a 

disponibilidade de leitos, já que são viáveis 2 rins de cada doador falecido. 

Somente na admissão do paciente para a cirurgia a equipe de enfermagem realiza o 

primeiro contato. Mesmo que tenha sido inscrito no transplante no HUAP, não há 

ambulatório de enfermagem no pré-transplante, somente médico.  No pós-transplante, 

todos os doentes transplantados neste hospital, desde os que se inscreveram lá até os 

provenientes de outra unidade, farão o acompanhamento ambulatorial médico no HUAP.  

O primeiro transplante doador vivo no HUAP ocorreu em 2005 e após um período 

sem realizar transplante renal, o hospital retornou em 2009 realizando somente doador 

falecido. De março de 2005 a dezembro de 2013, foram realizados no HUAP 206 

transplantes em que somente 19 foram de doador vivo. Existem 162 pacientes sendo 

acompanhados no ambulatório de pós -transplante. No ano de 2013, foram realizados 27 

transplantes, todos de doador falecido.28 
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3.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Visando atender aos objetivos do estudo, os sujeitos foram selecionados a partir de 

dois grupos distintos: enfermeiros e pacientes transplantados renais em pós-operatório. 

 

Descrição dos sujeitos do estudo 

 

1- Enfermeiros 

 

Enfermeiros do Centro de Diálise e Transplante, tanto do serviço noturno quanto 

diurno, em um total de seis.   Fazem parte do quadro permanente do Centro de Diálise uma 

enfermeira coordenadora diarista, uma diarista responsável pelo programa de crônico da 

diálise peritoneal, três plantonistas diurnos (sendo uma a autora do estudo e, portanto, não 

participou da pesquisa) e duas plantonistas noturnas. 

Como critério de inclusão para os enfermeiros: atuar como enfermeiro do quadro 

permanente no Centro de Diálise e Transplante do hospital onde será realizada a pesquisa.  

Como critério de exclusão: estar de licença ou de férias no momento da pesquisa. 

 

2- Pacientes 

 

Fizeram parte do estudo pacientes em pós-operatório de transplante renal, internados 

no Centro de Diálise e Transplante, em um total de cinco. 

Critérios de inclusão para os pacientes: pós-operatório de transplante renal de doador 

falecido; enxerto funcionante; ambos os sexos.  

Como critérios de exclusão: que apresente sinais de infecção; indivíduo em estado 

de letargia.   

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu de julho a agosto de 2014 através de entrevista 

semiestruturada com os enfermeiros e pacientes. As entrevistas foram realizadas no cenário 
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do estudo, utilizando-se de roteiro de perguntas (Apêndices C e D) e instrumento de 

caracterização sociocultural de cada grupo (Apêndice A e B).  

Após o esclarecimento dos objetivos da pesquisa e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexos A e B), os sujeitos foram submetidos 

às entrevistas que foram gravadas pelo autor e, posteriormente, transcritas. Manteve-se o 

anonimato dos participantes, sendo atribuídos apelidos (nomes de instrumentos musicais aos 

enfermeiros e de cores aos pacientes) aos mesmos. 

 A entrevista semiestruturada entende-se por aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, 

em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo na medida em que se recebe as respostas do informante41.  

 

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

Após transcrição das respostas, as mesmas foram submetidas à análise de conteúdo 

de Bardin, que constitui um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição o conteúdo das mensagens que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção /recepção destas 

mensagens.42 

As etapas da Análise de Conteúdo proposto por Bardin são as seguintes42: 

Organização da análise, codificação do material, categorização por categorias 

temáticas e inferência ou deduções. 

Organização da análise: 

a. Pré-análise: organização e escolha dos documentos; 

b. Exploração do material: correlacionando com os objetivos e formulando 

hipóteses; 

c. Tratamento dos resultados obtidos e interpretações. 

Codificação do material 

A codificação do material é o tratamento dos dados das mensagens ou textos, 

realizada de forma organizada e sistematizada em que destes dados serão extraídas unidades 

na forma de frases, palavras-chave ou temas, elaborados sob forma de títulos, permitindo a 

descrição exata do conteúdo destas mensagens. Consiste na agregação das unidades do 
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conteúdo das mensagens e seu contexto, constando da escolha e início da elaboração das 

categorias temáticas.42 

Categorização por categorias temáticas 

Consiste na classificação dos elementos do conteúdo das mensagens, por 

reagrupamentos de elementos e temas comuns dos dados coletados, sob um título, utilizando 

como critério para categorização as categorias temáticas, o que permitirá o agrupamento das 

partes comuns dos conteúdos dessas informações, discursos ou textos, permitindo ao 

pesquisador realizar as inferências.42 

Inferência ou Deduções 

Referem-se às interpretações do conteúdo das mensagens propriamente ditas: o 

emissor − o receptor – a mensagem. É a interpretação da interpretação do conteúdo das 

mensagens na análise dos dados. São as deduções lógicas e justificadas, referentes à origem 

das mensagens, levando-se em consideração o emissor e o seu contexto ou, eventualmente, 

os efeitos das mensagens.42 

 

3.6 ELABORAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA – CARTILHA COM 

ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A ALTA HOSPITALAR AO 

PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

 

A cartilha foi construída após levantamento de literatura existente acerca do 

transplante renal, livros, artigos e normas das associações. 

Foi construída também baseada na análise das categorias que emergiram com as 

entrevistas, evidenciando o conhecimento, as dúvidas, medos e anseios do paciente em pós-

operatório de transplante renal, e que será utilizada como instrumento de consulta e de 

continuidade da assistência no domicílio. 

 Também foram analisadas as categorias que emergiram nas falas dos enfermeiros 

que possuem o saber necessário sobre o transplante renal, porém não conseguem transmiti-

lo devido a inúmeros empecilhos. Com o advento da cartilha como tecnologia educativa, 

esta se tornará uma facilitadora para as orientações de enfermagem ao paciente transplantado 

renal, ajudando tanto o paciente quanto o enfermeiro. 

Será utilizada como um instrumento para guiar o enfermeiro em relação às 

orientações que precisam ser transmitidas ao paciente transplantado renal no momento da 
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alta hospitalar, respeitando as individualidades e a capacidade de compreensão de cada 

sujeito. 

As orientações de enfermagem acerca do transplante renal como um todo necessitam 

ser iniciadas no momento de admissão do paciente. A responsabilidade do enfermeiro é 

ensinar os clientes e suas famílias a partir da uma avaliação inicial de enfermagem para 

determinar cuidadosamente o que os clientes precisam saber e a hora conveniente de ensinar, 

com avaliação da aprendizagem após o ensino, evitando surpresas no momento da alta6. 

A cartilha deverá ser entregue no momento da alta hospitalar, lida pelo enfermeiro 

para o paciente e de preferência na presença de um familiar, esclarecendo possíveis dúvidas 

e enfatizando os pontos principais. 

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da referida instituição 

em 21 de maio de 2014, sob nº de parecer 655.193 (ANEXO C), conforme preconizado pela 

Resolução 466/2012 que regulamenta a pesquisa com seres humanos. 

Após aprovação pelo CEP, teve início o processo de coleta de dados, que ocorreu 

mediante aplicação de instrumentos previamente autorizados pelos sujeitos envolvidos 

voluntariamente na pesquisa, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) – ANEXOS A e B. 

Para preservar o anonimato dos sujeitos, foram designados nomes de instrumentos 

musicais aos enfermeiros e nomes de cores aos pacientes. Exemplo: piano, violão, violino, 

gaita, flauta, violoncelo, azul, verde, vermelho, amarelo e lilás. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

4.1.1 Enfermeiros 

 

Foram sujeitos dessa pesquisa 6 enfermeiros do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) que trabalham no Centro de Diálise e Transplante (CD) ativos no referido 

hospital.  O quantitativo de seis entrevistados corresponde ao total de enfermeiros lotados 

no setor, já que não havia afastamentos ou licenças. 

Todos são estatutários e pertencem ao sexo feminino. Uma diarista da CAPD (diálise 

peritoneal ambulatorial contínua), uma diarista coordenadora, dois plantonistas noturnos e 

dois plantonistas diurnos. A terceira plantonista diurna é a própria autora, não participando 

da pesquisa. 

Dos seis enfermeiros entrevistados, três encontram-se na faixa etária de 30 a 50 anos 

e três de 50 a 60 anos. Somente um não possui filhos. Três são casados, dois solteiros e um 

divorciado. 

Em relação ao tempo de atuação no CD, variou de dois anos e meio a 37 anos. O 

tempo de atuação no HUAP variou de cinco anos a 37 anos. Quanto ao tempo de conclusão 

da graduação, variou de 10 anos a 37 anos. Somente três relataram trabalhar em outro 

hospital. 

Referente à especialização, todos possuem pós-Lato Sensu específica para a área de 

Nefrologia e Transplante. Somente 3 possuem pós-Stricto Sensu, sendo dois com mestrado 

e um com doutorado. 

Dos seis entrevistados, cinco afirmaram ter participado de cursos/palestras acerca do 

transplante renal, porém nenhum ministrado no HUAP. 

Quanto à carga horária trabalhada no Centro de Diálise, quatro cumprem 12 horas 

diárias, sendo plantonistas e dois, seis horas diárias. Todos cumprem 30 horas semanais. 

Com relação a serem doadores de órgãos, apenas quatro enfermeiros são potenciais 

doadores. 
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4.1.2 Pacientes 

 

Foram sujeitos desta pesquisa cinco pacientes em pós-operatório de transplante renal. 

Entrevista realizada no momento da alta para somente três deles e para o restante no 

momento da certeza do enxerto funcionante. Todos se submeteram ao transplante doador 

falecido.  

Do total de entrevistados, três eram do sexo feminino e dois do sexo masculino. Três 

estavam na faixa etária de 30 a 49 anos e dois na faixa etária de 50 a 60 anos. Um era solteiro, 

dois casados e dois em união estável. 

Do total dos entrevistados, dois moram somente com seus companheiros. Dois deles 

moram com companheiros e dois filhos, um entrevistado mora somente com um filho. Dos 

cinco entrevistados, um não possui filhos, dois possuem 2 filhos, um tem 3 filhos e um possui 

cinco filhos. 

No que concerne à escolaridade, dois possuem somente 1º grau, dois possuem 2º grau 

e somente um tem 3º grau. Dos cinco sujeitos, quatro são aposentados por invalidez e um é 

do lar. 

O tempo de insuficiência renal crônica antes do transplante variou de três a 16 anos 

e o tempo de inscrição na fila para o transplante variou de um ano e dois meses a 13 anos. 

Com relação às doenças de base como causa da insuficiência renal, tivemos o 

seguinte resultado: quatro dos cinco entrevistados a causa foi hipertensão arterial e somente 

um a causa foi Lúpus, porém sem confirmação. Todos afirmaram não possuírem outras 

doenças. O tempo médio da descoberta da doença de base até o início da terapia renal 

substitutiva variou de 10 dias a 10 meses. 

Todos os pacientes entrevistados faziam hemodiálise e optaram por este como 

primeira escolha de terapia renal substitutiva. Um dos entrevistados chegou a instalar o 

cateter para diálise peritoneal, porém o mesmo não funcionou. 

Todos os entrevistados possuíam fístula como acesso para hemodiálise e somente um 

nunca possuiu outros acessos. Três possuíram somente um cateter antes da confecção da 

fístula e apenas um possuiu, ao todo, três cateteres em locais diferentes. 

Nenhum dos entrevistados realizou transplante renal anteriormente e somente dois se 

inscreveram na fila também para doador vivo. 



 

52 
 

Apenas dois pacientes se inscreveram para o transplante somente no HUAP (Hospital 

Universitário Antônio Pedro). Um paciente se inscreveu na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e transplantou no HUAP e dois pacientes se inscreveram em outros hospitais 

e por último no HUAP. Somente um paciente que se inscreveu no Hospital Geral de 

Bonsucesso afirmou ter participado de palestras acerca do transplante renal, todos os outros 

(4) afirmaram que nunca participaram de nenhum curso ou palestra sobre transplante. 

 

4.2 CATEGORIAS QUE EMERGIRAM DO ESTUDO 

 

Os conteúdos das entrevistas foram analisados em separado para as realizadas com 

os enfermeiros e com os pacientes. 

Os pacientes de acordo com a análise de conteúdo de Bardin, resultando em duas 

categorias para ambas, apresentadas a seguir: 

 

4.2.1 Categorias que emergiram da entrevista aos enfermeiros 

 

4.2.1.1 Categoria 1 - saberes e práticas dos enfermeiros acerca das orientações para 

alta hospitalar ao paciente transplantado renal 

 

As categorias foram divididas em subcategorias por uma questão didática. 

 

 Subcategoria 1. Os saberes dos enfermeiros acerca das orientações para alta 

hospitalar do transplante renal. 

 

Os enfermeiros possuem os saberes acerca do transplante renal como ficou retratado 

nas falas. Além disso, através do perfil sociocultural traçado dos sujeitos, evidenciou-se que   

todos possuem pós-Lato Sensu específica para a área de Nefrologia e Transplante, três 

possuem pós-Stricto Sensu, sendo dois com mestrado e um com doutorado. 

O enfermeiro que atua em transplante necessita de conhecimento em imunologia e 

farmacologia direcionado para o transplante em doenças infecciosas e em implicações 

psicológicas do cuidado no que se refere à morbidade e à mortalidade enfrentadas por esta 

clientela.43,44,45 
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Os saberes presentes nas falas estão intimamente ligados ao saber biomédico, em que 

ficou evidente que a preocupação principal do enfermeiro na realização das orientações ao 

paciente estava relacionadas a questões como o correto uso medicamentoso, capacidade de 

identificar sinais de infecção e rejeição e outros. 

Cuidados centrados no modelo biomédico, tecnicista, têm a tendência de considerar 

o cuidado um sinônimo de competência técnica, realização de procedimentos e protocolos 

hospitalares e desempenho de atividades burocráticas e de gerência. Tal fenômeno decorre 

da imersão em uma racionalidade científica que determina um modelo de atenção à saúde 

centrado na fragmentação do ser cuidado em partes doentes e na cura do corpo físico, sem, 

todavia, atender à integralidade do ser.46  

O cuidado envolve não somente a cura mas também os hábitos de vida, crenças e 

valores que cercam o sujeito, estejam doentes ou não. Cabe aos profissionais de enfermagem 

fazerem jus ao verdadeiro valor destes cuidados que transcendem os procedimentos técnicos, 

a partir da releitura do papel de suas práticas, para se desvencilhar daquelas baseadas em 

cuidados centrados no modelo biomédico hegemônico, que exaltam cuidados curativos e 

subestimam as outras formas de cuidar.47 

 

[...] nós sabemos que a eficiência de um transplante renal ele vai muito e 

principalmente em relação aos medicamentos então nós temos que estar 

extremamente focados pra eficiência desse tratamento[...]. (Piano) 

 

[...] a gente vai esclarecendo alguns pontos pra orientar para a alta 

hospitalar sobre a dieta, sobre os cuidados com a própria exposição do 

abdômen, sobre os imunossupressores, sobre as atividades que ele vai 

poder desenvolver, sobre o uso de máscara, que é uma coisa que eles têm 

muita dúvida, assim, visita de familiares, do alimento, que é das 

nutricionistas [...]. (Flauta) 

 

[...] isolamento nos primeiros dias, uso de máscara, de contato com 

animais, esse tipo de conversa, medicação, a necessidade da medicação, 

a gente transfere até os horários que a gente segue aqui no hospital, eu 

passo pras pessoas pra ter uma continuidade do horário. Ás vezes eles 

perguntam sobre sexo e a gente conversa e ás vezes peço ajuda pro médico 

pra gente conversar junto com o paciente e deixo um pouco mais a vontade 

porque a gente sabe que o doente na ocasião da alta têm vergonha de 

perguntar...alguns, como foi o caso de uma recente [...]. (Violoncelo) 

 

[...] eu acho que a alimentação é de suma importância, falar sobre isso, 

principalmente beber, o que as pessoas bebem indiscriminadamente, água, 

suco, não sabem se é filtrada, fervida, eles são imunossuprimidos, eles 

podem adquirir um protozoário ingerindo essa água contaminada e eu não 

vejo as pessoas falando disso. Ambiente fechado, que se tem alguém 
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tossindo próximo, ou se tem alguém com tuberculose, alguma coisa que as 

pessoas não sabem e acabam não vendo isso e tem que frisar como se toma 

o remédio, precisamos ver se o paciente sabe tomar e se ele entende pra 

que é que serve aquele remédio, ele nem sabe se parar de tomar ele vai 

perder o enxerto dele, tipo ah que saco, tanto remédio, não vou tomar hoje 

não, ele não entende o mecanismo do remédio. O ambiente, a alimentação, 

a compreensão da doença de base dele [...]. (Piano) 

 

Foi possível apreender que cada enfermeira se comporta de forma particular na 

orientação para a alta. Não existe consenso nas falas dos enfermeiros relacionadas ao 

momento para se iniciar as orientações para alta ao paciente transplantado renal. Como só é 

realizado transplante doador falecido no hospital cenário do estudo, não há certeza associada 

ao sucesso do transplante, nem em que momento isso ocorrerá. 

Apesar da especificidade referente ao transplante renal, estudos relacionados à alta 

hospitalar afirmam que o  preparo do cliente para a alta hospitalar deve ser iniciado a partir 

do primeiro contato com o enfermeiro, com tempo hábil para articular as preferências do 

cliente ou de familiares com as informações e os recursos necessários para o seu retorno ao 

domicílio.6,4 

A responsabilidade do enfermeiro é ensinar aos clientes e suas famílias a partir da 

uma avaliação inicial de enfermagem visando determinar cuidadosamente o que os clientes 

precisam saber e a hora conveniente de ensinar, com avaliação da aprendizagem após o 

ensino, evitando surpresas no momento da alta.6 

 

[...] eu acredito que as orientações para alta devem ser realizadas no 

mínimo 15 dias de pós-operatório  , no tardio, porque é muita informação  

e a equipe médica só orienta dizendo que o transplante pode dar certo ou 

não, ponto, eles não falam do esquema medicamentoso, que pode voltar a 

dialisar, mas não diz que  no caminho para dar certo ele pode dialisar, 

nós  que deveríamos dar, então eu acho que deveriam ser feitas 

orientações para o momento da alta que seria dada em determinada fase 

do processo cirúrgico,  paciente evoluiu bem, tem alta prevista pra daqui 

há 15 dias, então lá pelo decimo dia a gente já começa a conversar , mas 

o paciente não está evoluindo bem, pra mim não adianta falar com ele de 

alta porque na minha cabeça vai criar expectativa  grande [...]. (Violão) 

 

[...] porque o tempo de vida de um enxerto, tem um tempo, não vai durar 

pra sempre e as pessoas não sabem disso, e as vezes tem um impacto 

grande psicológico nele quando perde o enxerto. Então tem muita coisa 

pra falar, pra orientar mas tem que ter um tempinho pra que ele, que esse 

rim abra, que ele possa entender o que acontece no corpo dele, que ele 

está imunossuprimido, todas essas coisas e depois você partir pra uma 

orientação [...]. (Piano) 
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[...] mas eu acho que desde que o doente entra, se não tiver tão nervoso e 

prestar atenção no pouco que a gente conversa com ele, já vai tomando 

ciência [...]. (Violoncelo) 

 

Ao invés de fechar um tempo certo pras orientações pode-se fechar 

momentos, tipo, quando se sabe que o rim já está funcionante. O certo é 

que ter que ser com antecedência porque a gente não sabe o dia que vai 

ter alta né...porque existem as complicações [...]. (Violoncelo) 

 

Em algumas falas, evidenciou-se a preocupação na realização de orientações 

individualizadas, na necessidade de conhecer o paciente, seus saberes, suas crenças, sua 

capacidade de entendimento e em muitos momentos a necessidade de envolver um cuidador. 

Quanto às orientações para alta, o enfermeiro é o profissional de saúde que durante 

a sua formação profissional é instrumentalizado para realizar ações educativas e de saúde 

visando ao planejamento de alta hospitalar. Essa realidade exige dos enfermeiros o 

comprometimento e a preocupação não só com o paciente mas também com o preparo dos 

familiares para a alta hospitalar:48 orientar, ensinar, treinar as técnicas e cuidados necessários 

que serão dispensados ao paciente em seu domicílio a fim de evitar adoecimento e 

reinternações.49 

Os planos estruturados de alta hospitalar são ferramentas utilizadas para aumentar a 

capacidade de autocuidado, fortalecer a adesão ao tratamento proposto, reduzir a frequência 

de hospitalizações não planejadas e estreitar a comunicação entre o hospital e o cuidado 

fornecido aos pacientes de forma resolutiva e humanizada.48 

 

[...] essas orientações têm que ser individualizadas e você só consegue isso 

no momento em que você vai conhecendo o paciente no decorrer da 

internação. E eu acho que as orientações devem ser feitas o quanto antes 

porque dúvidas vão surgindo e ele vai ter pra quem perguntar, se você 

deixa pra dar muito no finalzinho ele às vezes já está na alta então as 

dúvidas que ele tem não vai ter com quem tirar [...]. (Violino) 

 

[...] já teve aqui paciente que não enxerga, que não escuta, você vai ter 

que trazer a família, envolver um cuidador [...]. (Flauta) 

 

[...] não é só transmissão vertical de informação, mas é garantir a 

compreensão do que vai ser feito, isso não é só um trabalho de passar a 

informação, é um trabalho de educação que tem que estar estruturado pro 

paciente compreender o que você está passando [...]. (Flauta) 

 

[...] eu acho que tem que ter uma educação continuada para o 

autocuidado, pra esse paciente estar ciente do estilo de vida que ele vai ter 

que adotar, do cuidado como os medicamentos, do cuidado com o enxerto 

pra aí sim ele receber as orientações pra alta na fase certa [...]. (Violão) 
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 Subcategoria 2. As práticas realizadas pelos enfermeiros acerca das orientações 

para alta hospitalar ao paciente transplantado renal 

 

Ficou evidente nas falas dos enfermeiros a dificuldade na realização das orientações 

de enfermagem ao paciente transplantado renal. É necessária a elaboração de um plano de 

alta visando ao preparo para a alta hospitalar e cuidados para o domicílio com o intuito de 

minimizar dúvidas e expectativas do paciente, estimulando também seu autocuidado e 

autonomia e contribuindo para a melhora na qualidade de vida destes e de seus familiares.50 

O profissional de enfermagem também necessita de um contínuo aperfeiçoamento 

através da educação permanente. 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente se baseia 

na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais.31 

 

Sinceramente, nenhuma [...]. (Violão) 

 

[...] o doente fica sem informação, como ele fica completamente solto, isso 

serve para o paciente de diálise, que entra em diálise e do transplante [...]. 

(Flauta) 

 

Aqui não, eu não oriento porque trabalho no serviço noturno [...]. (Gaita) 

 

[...] nenhuma especificamente......porque a gente não tem um projeto 

estruturado de alta hospitalar então a gente faz quando dá, quando pode, 

quando deu tempo no plantão [...]. (Flauta) 

 

Em algumas falas, constatou-se que orientações são realizadas sim, mas de maneira 

assistemática, e dependendo até da demanda do paciente, ou seja, quando o paciente solicita 

a enfermagem com dúvidas, estas são tiradas, não havendo uma programação por parte do 

enfermeiro para orientar o paciente para a alta.  

Novamente nos relatos dos enfermeiros no que diz respeito a suas práticas de 

educação em saúde, fica evidenciado a preocupação em transmitir aos pacientes os 

conhecimentos referentes ao modelo biomédico, como a terapia medicamentosa, sinais e 

sintomas, esquecendo-se da subjetividade do cuidado e da individualidade de cada paciente. 

A terapia medicamentosa pode ser a mesma para todos os pacientes transplantados, porém a 

forma de transmiti-la irá se adequar com a capacidade de compreensão de cada um. 
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O cuidado na perspectiva da integralidade pressupõe o reconhecimento das amplas e 

complexas demandas e necessidades relacionadas à saúde do ser cuidado e a variedade de 

tecnologias possíveis de serem produzidas e consumidas no processo de trabalho. Incluem-

se neste processo as tecnologias leves que envolvem as relações entre os sujeitos, implicando 

vínculo, acolhimento e gestão; as tecnologias leves-duras que se referem aos saberes 

estruturados que operam o processo de trabalho, tais como o conhecimento da 

epidemiologia, da comunicação social e as tecnologias duras que, por sua vez, englobam os 

equipamentos tecnológicos, tais como máquinas, normas, estrutura organizacional entre 

outros.31 

O Centro de Diálise é um local onde observa-se a presença maciça da técnica e da 

tecnologia dura em detrimento da tecnologia leve, como comunicação e orientações aos 

pacientes. 

Construir a integralidade do cuidado em saúde implica assumir o agir em saúde como 

princípio educativo em uma nova forma de aprender/ensinar em saúde, que rompe com o 

saber formatado e descontextualizado. Significa, também, estabelecer uma prática de saúde 

entendendo o processo saúde-doença e o ser humano inserido nesse processo influenciado 

por valores, crenças, determinações políticas, econômicas e sociais.31 

 

[...] aí a gente vai falando na medida em que vai surgindo, mas eu já passei 

por alguns doentes que entraram e saíram sem eu fazer nenhuma 

orientação de alta hospitalar e já passei por doentes que entraram e eu 

acabei fazendo muita orientação porque eram pacientes que acabavam me 

perguntando [...]. (Flauta) 

 

Isso tem que ser feito com calma, num ambiente propício, tem que ser feito 

de uma forma coordenada, não dá para cada um dar de uma maneira [...]. 

(Gaita) 

 

[...] quando o paciente pergunta alguma coisa pra gente e aí desencadeia 

algumas orientações…então se eu disser pra você que especificamente eu 

me programo para trabalhar aquele doente para a alta hospitalar 

nenhuma. Agora, no decorrer da internação, sempre que surge uma 

demanda, uma necessidade [...]. (Flauta) 

 

[...] então, assim, eu não faço de uma forma estruturada como eu acho que 

deveria ser entendeu… Se der tempo, se o plantão está calmo e o paciente 

vai ter a alta aí eu vou explicar todo o processo de alta, mas se o plantão 

está tumultuado, eu não faço ou se faço é uma coisa muito superficial e 

não é uma orientação de alta, é mais, sei lá, um conselho porque não 

esclarece as dúvidas, você fala [...]. (Flauta) 
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[...] a única orientação pra alta que nós fazíamos era em relação à receita 

que o paciente recebia, a diarista de nível médio pegava os medicamentos 

e às vezes eu estava presente e às vezes não e explicava como tomar o 

medicamento em casa, ou alguma dúvida que eles tinham em relação a 

dieta [...]. (Piano) 

 

4.2.1.2 Categoria 2 - Educação em saúde para alta ao paciente transplantado renal: 

universo multifacetado de práticas 

 

A prática de educação em saúde ao paciente transplantado renal, segundo as falas dos 

enfermeiros entrevistados, apresenta inúmeros empecilhos que contribuem para dificultar a 

realização das orientações de enfermagem ao paciente transplantado. Foram subdivididas 

em três subcategorias para melhor compreensão. 

Para o enfermeiro que atua com transplante, o preparo na aquisição de competências 

é fundamental, dentre estas, destaca-se a avaliação que consiste no alicerce da prática do 

enfermeiro que atua em transplante, por exemplo, a capacidade de este profissional avaliar 

rejeição ou infecção em receptores de transplantes. 53 

A provisão de cuidado colaborativo como membro da equipe multidisciplinar de 

especialistas é um dos papéis dos enfermeiros nos programas de transplantes. Assim, esses 

profissionais são constantemente desafiados a prover cuidado de qualidade aos pacientes 

submetidos a transplantes, porém a realidade dos serviços mostra limitação nos recursos 

humanos, materiais e mesmo financeiro.45,49 

 

 Subcategoria 1. Falta de tempo e de pessoal para realizar as orientações de forma 

adequada 

 

Os enfermeiros relatam em sua fala a dificuldade em orientar o paciente 

transplantado devido à falta de tempo. Necessitamos compreender o setor em questão para 

entendermos que o centro de diálise e transplante possui vários setores dentro de um único 

setor. O enfermeiro fica responsável pela enfermaria de transplante, sala de hemodiálise, sala 

de procedimento (onde são instalados cateteres e realizada biópsia renal), diálise externa 

(realizada no Centro de Terapia Intensiva- CTI e na Unidade Coronariana - UCO) e pela 

diálise peritoneal quando a enfermeira dessa modalidade não está já que é diarista.  
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A sala de hemodiálise absorve muito o tempo do enfermeiro, pois o perfil dos 

pacientes que se submetem à hemodiálise são os internados, os que iniciaram a diálise no 

hospital em questão e, muita das vezes, pacientes graves. Essa dificuldade da própria planta 

física aumenta ainda mais os empecilhos para que um único enfermeiro esteja ciente do que 

ocorre em todo o setor. 

Os elementos-chave para a atuação dos enfermeiros incluem: a educação de 

pacientes; a implementação de intervenções que mantenham ou melhorem a saúde 

fisiológica , psicológica e social; o uso de intervenções que facilitem  e promovam mudanças 

de comportamento e adesão ao tratamento em relação às complexas e prolongadas terapias; 

bem como dar suporte aos pacientes e familiares no planejamento, implementação e 

avaliação do cuidado; e promover sistemas de apoio que visem aos melhores resultados dos 

transplantes de órgãos.44,45, 52 

 

[...] não tem muito tempo pra poder atuar junto ao paciente na alta, mas 

eu acho que isso é importante [...]. (Violino). 

 

[...] pela falta de tempo que eu acredito que às vezes, eu coloco minha 

culpa porque ás vezes tá calmo e você quer dar uma respirada [...]. 

(Violão). 

 

[...] como plantonista noturna, a atividade da noite é muito menor do que 

a de dia, tá certo que você tem , trabalha um enfermeiro e um técnico com 

diálise na sala, externa e o paciente no posto e às vezes você tem a equipe 

completa e um plantão tranquilo mas na maioria das vezes você conta com 

a sorte, mas você consegue ter mais tempo pra você conversar com o 

doente , ouvir a história do doente, quando eu estou de plantão à noite é 

quando eu converso mais com o doente e quando eu venho  pro dia eu já 

sei as informações dele porque eu conversei com ele a noite. De dia, 

dificilmente eu consigo chegar perto do doente e quando chego é pra 

resolver um problema pontual porque quinhentas mil pessoas e quinhentas 

mil coisas eu tenho pra resolver [...]. (Violão) 

 

[...] o enfermeiro em si ele atuava muito pouco, quando atuava. O 

enfermeiro plantonista não atuava porque estava extremamente ocupado 

lá dentro da sala, nem sempre ele estava livre pra fazer a orientação 

porque ele não tinha tempo. O centro de diálise é dividido em, agora é 

transplante, mas era internação, a princípio internava qualquer paciente 

com problemas dialíticos, tem a hemodiálise e tem a CAPD. Então o 

enfermeiro não tem como dar conta disso tudo e a sala de diálise ela 

absorve muito o enfermeiro [...]. (Piano) 

 

Além da falta de tempo relatada pelos enfermeiros, uma das razões do enfermeiro 

não conseguir realizar as suas funções específicas é a falta de pessoal, pois o número de 
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técnicos de enfermagem acaba sendo reduzido, levando-se em consideração que o setor não 

é um só. A sala de hemodiálise em si sempre fica prejudicada em relação ao quantitativo de 

técnicos, já que um deles precisa se retirar para realizar a diálise externa. Não há uma equipe 

específica para essa função. Além disso, o serviço noturno também possui um número 

reduzido de funcionários, sendo dois técnicos e um enfermeiro, dificultando a assistência de 

enfermagem pelo enfermeiro que está sempre sobrecarregado. 

O papel do enfermeiro também engloba estratégias para a melhoria dos sistemas em 

que o cuidado em transplante é realizado. Para tanto, faz-se necessário o controle de 

qualidade do cuidado ministrado, colaboração entre os profissionais envolvidos, 

implementação de estratégias voltadas para a educação em saúde, realização de pesquisas 

oriundas de problemas vivenciados na prática clínica e a organização e registro relacionados 

ao cuidado prestado.44,45,53 

 

[...] eu creio que esse trabalho de orientação tem que ser dado pela diarista 

que está todo dia [...]. (Gaita) 

 

[...] a gente é enfermeiro plantonista que fica responsável pela diálise, pelo 

centro de diálise, pelos pacientes que estão fazendo biópsia, pelos que 

estão internados [...]. (Flauta) 

 

[...] porque é muito desgastante, sobrecarregado  você  ficar responsável 

pela sala de diálise que às vezes está cheia, com pacientes graves, 

complicados que você não pode sair porque o número de técnicos é 

pequeno principalmente quando eles saem para externa, e não tem uma 

quantidade de funcionário adequada no setor o que dificulta também fazer 

uma logística de funcionário e aí você acaba ficando rendido porque você 

não tem tempo para conversar o que você gostaria e  cada um faz de 

acordo com o que aprendeu, com o que sabe, com o que tem experiência, 

de vivência, então as informações vão ficando muito perdidas [...]. 

(Violão) 

 

Outro relato comum na fala dos enfermeiros está relacionado à ausência de um 

enfermeiro diarista assistencial que contribuiria para fazer o elo entre todos os plantões e a 

assistência aos pacientes transplantados. 

 

[...] já é uma aspiração nossa de muito tempo a gente ter um enfermeiro 

diarista, pra fazer o elo todo entre os plantões, os médicos porque tem dia 

que o médico fulano não vem no dia, não vem no outro. Se tivesse esse 

enfermeiro diarista seria muito bom pra fazer esse elo e aí ele observaria 

mais de perto o momento da gente fazer essas orientações [...]. 

(Violoncelo) 



 

61 
 

 

[...] eu sempre quis colocar uma enfermeira diarista assistencial, até 

tivemos um período, mas no serviço público não temos um quantitativo de 

profissionais suficientes então ela saiu da função de diarista pra de 

plantonista [...]. (Piano) 

 

Foi evidenciado em uma fala que uma das dificuldades para se ter um enfermeiro 

diarista assistencial se deve à mentalidade das chefias do hospital em questão. 

Então, buscar condições para que cada profissional assuma o que é de sua 

competência legal, argumentar com as chefias sobre a necessidade de capital humano com o 

quantitativo que supra as reais necessidades de cuidado, representa um compromisso do 

enfermeiro com sua profissão e com os pacientes.54 

A introdução ou a modificação de uma prática organizativa nos serviços de saúde 

implica em trabalhar não apenas no desenvolvimento de novas habilidades específicas, mas, 

sobretudo, os contextos que mantêm e alimentam as práticas anteriores.31 

 

[...] eu acho que pra isso acontecer tem que ter uma mudança de postura , 

de mentalidade, das chefias para permitir que venha um funcionário que 

tenha  de preferência desenvolvido um trabalho nisso, que tenha uma 

prática, pra poder estar lidando porque aí o plantonista ficaria menos 

sobrecarregado e daria conta das outras pendencias e essa rotina entraria 

também para o posto com os pacientes transplantados porque você 

conseguiria fazer rotina de admissão, do próprio evento cirúrgico, de alta  

e dar com qualidade uma assistência para esse doente, mas tudo depende  

de uma mudança de visão do hospital [...]. (Violão) 
 

 Subcategoria 2. A ausência de padronização para as orientações de enfermagem 

ao paciente em todo processo de transplante renal 

 

As enfermeiras entrevistadas reconhecem que a orientação para a alta não acontece 

de forma sistemática. 

O planejamento da alta deve ser considerado mais uma etapa importante da 

sistematização da assistência de enfermagem que direciona o plano e a implementação das 

ações, no decorrer do período entre a admissão e a alta hospitalar, com a finalidade de prever 

a continuidade do cuidado ao cliente no domicílio.6 

No que se refere ao planejamento da assistência de enfermagem, de acordo com os 

depoimentos dos enfermeiros, não há uma assistência de enfermagem específica  para os 

pacientes transplantados renais implantada na referida instituição de saúde, conforme 
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previsto na Resolução COFEN – Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, a qual 

informa que a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho 

profissional de enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos, possibilitando a 

operacionalização do processo de enfermagem, na atenção à saúde dos pacientes55. 

O propósito da padronização de cuidados de enfermagem para a assistência nos 

transplantes de órgãos é a melhoria dos resultados para os pacientes. Os padrões de cuidado 

de enfermagem podem ser estabelecidos pela prática usual, por precedentes legais,  

Guidelines/diretrizes clínicas ou protocolos idealizados por instituições ou 

associações profissionais.56 

 

[...] importante porque isso tem que ser sistematizado, poderia ser feito 

pelo profissional do dia quanto da noite porque haveria toda uma regra, 

que não existe, haveria, uma forma de orientar. Iria facilitar, como 

também a adesão de todo o serviço, de todas as pessoas que trabalhariam 

tanto no diurno quanto no noturno, todas as pessoas estariam prontas para 

colaborar, corroborar com essa informação dada [...]. (Gaita). 

 

[...] é um plano educativo para a alta, não são só as orientações que a 

gente vai dar a ele, mas como a gente vai fazer isso [...]. (Flauta) 

 

[...] só que no serviço não existe, protocolo, essa, é ......como é que vou 

dizer, essa cultura de fazer essa orientação para esse paciente [...]. 

(Violino) 

 

 Subcategoria 3. A falha de comunicação entre a equipe de enfermagem e a equipe 

médica 

 

O paciente internado para realizar o transplante renal necessita de toda uma 

infraestrutura e de uma equipe multiprofissional presente para que receba a melhor 

assistência possível. 

A ausência de diálogo entre equipe médica e de enfermagem é uma das dificuldades 

do planejamento da alta hospitalar relatada pelos enfermeiros entrevistados. 

O sucesso do transplante está relacionado à atuação da equipe multiprofissional e a 

assistência de enfermagem deve ser altamente qualificada.57,58,59  

A não interação entre os profissionais para estabelecer os objetivos a serem 

alcançados com o tratamento/cuidado do cliente faz com que o foco de atenção do cuidado 

não seja o cliente, sujeito que deve participar deste cuidado, com o qual é necessária a 
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interação dos profissionais de forma sensível a fim de satisfazer efetivamente as suas 

necessidades e planejar a alta. Para isso, é preciso uma avaliação das necessidades do cliente 

que não é feita de forma simplista, direcionada apenas para necessidades físicas e 

individuais, mas considerando por todos os profissionais da saúde os aspectos emocionais, 

financeiros e o ambiente familiar.60 

A importância da equipe multiprofissional se traduz em necessidade da integralidade 

da assistência aos clientes, como evidenciado por Borges, que afirma que existe a 

necessidade de o usuário ser visto como um todo; da equipe trabalhar de forma articulada; e 

a necessidade de se criar uma estrutura ampliada de atendimento, incluindo os diversos 

níveis de complexidade da assistência.61 

 

[...] a gente não fica sabendo também quando o doente vai ter alta [...]. 

(Flauta) 

 

[...] primeiro a falta de comunicação  que existe  no setor entre a equipe 

médica e a equipe de enfermagem que é muito grande , eles fazem as 

determinações, as propedêuticas medicas e eles não passam , desde o 

momento da admissão até todo o pré, trans e pós-operatório, eles mudam 

condutas terapêuticas, prescrição, exames, solicitam infinitas coisas , se 

comunicam às vezes com a equipe técnica mas esquecem que tem  um 

responsável pelo setor que é o enfermeiro, isso impede que a gente tenha 

um acompanhamento maior desse paciente , as informações necessárias 

até mesmo para traçar uma conduta de cuidados e também dificulta no 

momento da alta porque a enfermagem nunca sabe quando esse doente vai 

de alta, a gente somente foi informado ou quando ele está indo ou já foi 

[...]. (Violão) 

 

[...] A evolução dessa cirurgia a gente não sabe como vai ser e os médicos 

não comunicam a gente, tipo, olha gente, eu estou pretendendo dar alta 

pra fulano, quer dizer, se tivesse uma comunicação maior com a gente, a 

gente também teria um momento ideal ou bem melhor pra gente fazer essa 

orientação [...]. (Violoncelo) 

 

Evidenciou-se nas falas que devido à ausência do enfermeiro nas orientações para 

alta ao paciente transplantado, outros profissionais acabam por realizá-las, como a secretária 

do transplante ou o técnico de enfermagem. 

A enfermagem enquanto prática social dispõe de legislação específica sobre o 

exercício profissional, de acordo com o previsto na Lei do Exercício Profissional nº 7498 de 

1986, que estabelece o que é da competência de cada profissional de enfermagem, dentre 

estas as privativas do enfermeiro, sendo destacados o planejamento, organização, 
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coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem e cuidados diretos de 

enfermagem de maior complexidade e outros, que não podem ser delegados a outro membro 

da equipe de enfermagem ou de saúde visando sempre à qualidade da assistência aos 

pacientes.62,63 

 

[...] como aqui as coisas não tem começo, meio e fim, uma hora a gente 

começa pelo fim, daí volta pro começo e não temos consulta de 

enfermagem no pré-transplante nem no pós-transplante....é, eu brinco 

assim que  aqui quem faz a função do enfermeiro é a secretária médica 

que agenda as consultas e acaba fazendo uma orientação de enfermagem 

porque está com eles no dia a dia de ambulatório muito mais do que a 

gente  que não tem contato nenhum com eles no ambulatório e nem 

conseguiríamos ter [...]. (Flauta) 

 

[...] e é muito comum a gente pegar a secretária do serviço fazendo essa 

orientação[...]. (Violino) 

 

[...] mas eu tenho a impressão que o médico só orienta quanto a 

medicação. Eu acho que quanto aos cuidados em geral fica na nossa parte 

e vejo que as meninas do posto, as técnicas de enfermagem iniciam uma 

orientação [...]. (Violoncelo) 

 

4.2.2 Categorias que emergiram da entrevista aos pacientes 

 

4.2.2.1 Categoria 1- Vida: história e perspectivas 

 

As categorias foram divididas em subcategorias por uma questão didática. 

 

 Subcategoria 1. A história de vida, da doença renal, medos, anseios e o caminho 

trilhado até o transplante 

Todos os pacientes, com exceção de um, afirmaram ter como causa da doença renal 

crônica a hipertensão arterial que só foi descoberta quando já havia lesionado o rim, 

necessitando de terapia renal substitutiva, o que evidencia a ausência de conhecimento 

acerca da doença de base, seus sintomas e que poderia levar à doença renal. 

Em relação à escolaridade, dos cinco pacientes entrevistados, um possui nível 

superior, dois possuem primeiro grau e dois segundo grau. 

Diabetes Mellittus (DM) e hipertensão arterial (HA) atingem, respectivamente, 6,3% 

e 23,3% dos adultos brasileiros. No Brasil, essas doenças representam a primeira causa de 
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mortalidade e de hospitalizações, sendo apontadas como responsáveis por mais da metade 

dos diagnósticos primários em pessoas com insuficiência renal crônica submetidas à diálise 

no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.23 

Entre as doenças crônicas, as cardiovasculares constituem a maioria delas, sendo a 

hipertensão arterial sistêmica a mais prevalente, aumentando progressivamente com a idade 

e constitui um dos problemas de saúde de maior prevalência na atualidade.23 

 

[...] sentia dor de cabeça, na nuca, tomava remédio. Não sabia que tinha 

pressão alta [...]. (Azul; Verde; Vermelho; Amarelo) 
 

[...] quando comecei a dialisar fiquei muito assustado [...]. (Verde). 

 

[...] fui muito bem recebido. Eu sentia cansaço, a perna inchada, mas 

ainda urinava [...]. (Verde) 

 

[...] eu me inscrevi para o transplante logo assim que comecei a fazer 

diálise. Fiquei na fila 13 anos e me chamaram para o transplante umas 10 

vezes, a última mais recente o rim estava todo ruim e eu não quis e das 

outras vezes eu não era compatível. Só me inscrevi para cadáver porque 

não tinha ninguém para doar pra mim [...]. (Lilás) 

 

[...] me inscrevi por vontade própria porque queria sair da diálise [...]. 

(Lilás; Amarelo; Vermelho; Azul) 

 

Ficou evidente nas falas também nesta subcategoria que a maioria dos pacientes se 

inscreveu para o transplante assim que iniciou a hemodiálise e somente um afirmou que foi 

por indicação médica, reforçando, assim, o desejo latente de não depender mais da máquina 

para sobreviver, reforçando o grande impacto na qualidade de vida que é ser renal crônico. 

 

[...] indicação médica. A médica da clínica disse que transplante é um 

outro tipo de tratamento, não é cura, você vai ser sempre renal crônico, 

mas vai te dar uma qualidade de vida melhor, fica livre, você já está 

aposentado. Aí eu me inscrevi e por coincidência eu conheci um mecânico 

que era transplantado e que falou que realmente o primeiro ano de 

transplantado é horrível [...]. (Verde) 

 

 

 Subcategoria 2. Expectativas com relação ao transplante renal   e qualidade de 

vida. 
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As falas dos pacientes evidenciam grande expectativa em relação ao transplante renal 

para sair da diálise, grande alegria no momento que foram chamados para o transplante e 

alguns evidenciam o medo de viver essa nova realidade desconhecida. 

É preciso lembrar que viajar, trabalhar, comer e beber foram atividades que ficaram 

afetadas com o início da hemodiálise. As restrições impostas à realização destas atividades 

não só lhes obrigaram a modificar o seu modo de viver, como também lhes criou um 

sentimento de perto. Assim, os pacientes veem no transplante renal a oportunidade única de 

recuperarem estas atividades, nomeadamente a de comer e beber.64 

 

[...] eu tive medo porque eu sempre vivi bem fazendo hemodiálise, nunca 

passei mal, nunca fiquei internada, em casa eu esquecia que fazia 

hemodiálise, ia pra clínica, tirava 2 litros, 2 litros e pouquinho, não tinha 

intercorrência. Aí fui chamada, você acha que o pior do transplante é a 

cirurgia em si, mas você não pensa no depois da cirurgia, pensa só depois, 

pensa nos filhos, será que eu vou voltar dessa cirurgia? Quando a gente é 

chamada, é uma mistura de sentimentos, de alívio, ah..., chegou minha vez, 

mas com medo do desconhecido [...]. (Amarelo) 

 

[...] a melhor, como é que eu vou dizer, não sei, melhor notícia, sei lá, dos 

anos pra mim [...]. (Azul) 

 

[...] fiquei muito feliz, tava numa alegria, a cirurgia foi ótima, o pós 

cirúrgico foi ótimo, sem dor [...]. (Lilás) 

 

A esperança e a fé associadas à duração do transplante renal estão presentes nas falas 

juntamente com a noção de que serão necessários cuidados eternos para preservar o enxerto 

e que o mesmo não durará para sempre. 

A esperança, por menor que seja, é a força interior que faz com que o doente com 

insuficiência renal crônica não desista de continuar a viver. A esperança em um transplante 

renal, para os pacientes, significaria não só o fim da hemodiálise mas também a oportunidade 

derradeira de voltarem a satisfazer as suas necessidades básicas e de retornarem aos seus 

projetos de vida.64 

 

[...] o transplante pode até não tirar pra toda a vida, mas vai dar um 

descanso da diálise e eu vou poder passear, eu quero trabalhar [...]. (Lilás) 

 

[...] eu tenho fé em Deus que sim, mas pelos casos que eu vejo aqui, pessoas 

voltando, eu sei que durar pra sempre o transplante é muito tempo [...]. 

(Verde) 

 

[...] eu sei que vou ter que continuar tratando da minha pressão pra não 
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perder o outro rim. Se a pressão alta danificou os dois rins que eram seus, 

você não tomava remédio nenhum pra rejeição, que nasceu com você, não 

vai prejudicar o rim que você toma remédio pra não rejeitar? [...] 

(Amarelo) 

 

Qualidade de vida abrange domínios de funcionamento, como condições físicas e 

capacidade funcional, condições psicológicas e bem-estar, interações sociais, condições ou 

fatores econômicos e/ou vocacionais e condições religiosas e/ou espirituais. A avaliação da 

qualidade de vida é realizada com base na percepção que o indivíduo tem em relação a cada 

uma destas áreas e a terminologia utilizada pode diferir entre os investigadores.65 

Muitos pacientes renais anseiam por um transplante porque lhes possibilitará voltar 

a trabalhar, isto significa que o trabalho, após o transplante, dá-lhes um sentido mais 

produtivo à vida, bem como um ganho financeiro, que na maioria dos casos repercute em 

uma melhor qualidade de vida.65 

Alguns estudos identificam três fatores que podem predizer melhora da qualidade de 

vida de pacientes submetidos ao transplante renal: redução de estressores, como interrupção 

do tratamento dialítico e interferência deste na vida diária, facilitação da vida profissional e 

melhora do apoio social.66 

Estudo realizado por Ravagnani evidenciou que o transplante renal não influenciou 

de forma significante a qualidade de vida dos pacientes. Os escores de qualidade de vida no 

período pós-transplante foram superiores aos escores pré-transplante, embora esta diferença 

não tenha sido estatisticamente significante. A qualidade de vida dos pacientes, mesmo após 

o transplante, pode ser comprometida pelo estresse em relação à saúde e pelos efeitos 

colaterais das medicações.66 

 

[...] eu espero que a gente possa ter uma vida mais regular. Eu sei que 

existe uma rotina de exames, de acompanhamento e eu espero contribuir 

para tudo dar certo. Tomar direito os remédios. Mas até agora ninguém 

falou das orientações específicas para eu ter em casa, dos cuidados. Só 

uma enfermeira, ela falou alguma coisa [...]. (Verde) 

 

[...] eu vou tentar levar a vida que eu levava, eu não sei se eu posso 

trabalhar, eu queria trabalhar…eu sou aposentado por invalidez. Eu tô 

pensando em trabalhar sem ser carteira assinada [...]. (Vermelho) 

 

[...] sinceramente, no meu caso, porque eu tive uma rejeição severa então 

o doutor deixou claro que minha imunidade estava abaixo do meu pé. Eu 

imaginei agora como agir. Eu tenho duas crianças em idade de colégio 

que tem contato com outras crianças, tenho marido que entende que tem 

que ficar 3 meses sem ter relação mas vai cobrar. Pode acontecer 
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intercorrências, ah, você é pessimista, não, eu só não vivo num mundo de 

fantasia [...]. (Amarelo) 

 

[...] sentimento de liberdade, de não precisar ir mais pra máquina. 

Finalmente vou passear na casa dos meus parentes que moram longe, 

passear com a minha filha [...]. (Lilás) 

 

4.2.2.2 Categoria 2- Transplantei e agora? 

 

 Subcategoria 1. Conhecimento prévio acerca do transplante renal e informações 

recebidas no momento da internação 

 

Nesta subcategoria, nota-se a ausência de conhecimentos pelo paciente acerca do 

transplante renal no momento da admissão para a cirurgia. Somente um dos entrevistados 

possuía um mínimo de conhecimento, adquirido ao longo dos 10 anos que ficou inscrito para 

doador falecido e nos 16 anos como renal crônico em hemodiálise, em que presenciou várias 

situações na clínica de diálise de pessoas retornando à máquina após o transplante. 

As orientações feitas primariamente ao transplante renal são de suma importância, 

visto que é uma forma de preparar o paciente para o transplante e suas intercorrências, assim 

como os eventos indesejáveis que poderão ocorrer na trajetória do transplante até sua 

estabilização, além da adesão às drogas durante toda vida útil do enxerto e os efeitos 

indesejáveis que a mesma traz. Quando há um preparo adequado desse paciente, é possível 

aumentar as chances de oferecer uma vida de qualidade dentro da realidade do transplantado, 

além de fornecer subsídios para que o mesmo se comprometa consigo e possa lidar de forma 

eficaz com os eventos indesejáveis, que muitas vezes são inevitáveis.37 

Pesquisa efetuada por Oliveira constatou que muitos pacientes se encontravam 

desinformados ou pouco esclarecidos em relação ao transplante renal, levando-os a conceber 

ideias erradas acerca do mesmo. Foi também observada a ambiguidade de sentimentos 

quando recebiam a notícia do transplante; de um lado, euforia, alegria e esperança; de outro, 

dúvidas, incertezas e receios.67 

 

Não sabia muita coisa não quando cheguei aqui [...]. (Azul; Vermelho) 

 

[...] eu não sabia de nada, do que ia acontecer, tava perdido, e fazendo só 

perguntas bobas, num mundo alheio. Eu não sabia que o corte da cirurgia 

ia ser tão grande porque os que eu vi eram menores [...]. (Verde) 
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[...] eu já sabia muita coisa do transplante da clínica de diálise e das 

enfermeiras, inclusive uma até me aconselhou a não fazer. Eu vi muita 

gente voltando pra diálise. Sabia que transplante não é cura, é um 

tratamento, que não dura pra sempre, que não é eterno, pode durar 1 ano 

como 20 anos [...]. (Lilás) 

 

A presença quase maciça das orientações médicas aos pacientes no momento da 

admissão para o transplante renal esteve presente nas entrevistas juntamente com a quase 

ausência da participação do enfermeiro. 

A atuação do enfermeiro nos transplantes em todos os aspectos de sua prática, 

pautada na ética e na legislação, é fundamental para preservar a autonomia, dignidade e os 

direitos de todos os atores envolvidos neste processo.68-69  

Estudos tendem a focar o preparo do paciente para um procedimento enfatizando os 

benefícios da informação no alívio da ansiedade e na promoção do conforto psicológico. 

Evidências sugerem que o enfrentamento pelos pacientes é muito mais eficaz quando são 

ensinados exatamente sobre o que devem esperar.70,71 

 

[...] o Doutor falou tudo, me fez assinar um termo, falou dos riscos, os prós, 

os contra, foi dito sim. Olha, assim, dicas, me informaram coisas sobre o 

transplante mesmo [...]. (Azul) 

 

[...] a orientação que eu recebi foi da médica, falou muito do rim que eu ia 

receber, que tinha uma bactéria, mas era conhecida, mas não me falou 

nada de cirurgia, A pessoa que me deu as informações básicas foi a 

enfermeira de plantão, que eu ia ficar com sonda [...]. (Verde) 

 

[...] o médico conversou comigo. Ele falou que toda operação tinha um 

risco aí eu falei que eu concordo, aí assinei um termo. Ele só falou isso e 

o urologista disse que eu estava recebendo um rim jovem, só, ninguém 

falou mais nada comigo [...]. (Vermelho) 

 

[...] a única pessoa que me falou sobre o transplante, do perigo da cirurgia, 

do risco da cirurgia foi o doutor de plantão no dia, e o cirurgião, o 

urologista eu perguntei pra ele o tempo de isquemia fria e ele disse que o 

tempo de isquemia fria era bom. Da enfermagem não, mandaram tomar 

banho, tirar os brincos, fazer a medicação antes de ir para o centro 

cirúrgico [...]. (Amarelo) 

 

[...] eu no dia que internei pro transplante eu tava dialisando e o médico 

veio dizer as condições do rim, que o rim era de um homem de 60 anos e 

tinha creatinina de 5 que tinha baixado pra 2. Ele perguntou se eu iria 

querer e eu disse que se Deus permitiu que eu chegasse até aqui eu vou 

continuar, aí assinei o papel e fui pro Centro Cirúrgico. Não lembro de 

nenhuma enfermeira ter falado nada comigo do transplante no dia que 

operei [...]. (Lilás) 
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 Subcategoria 2. Orientações recebidas voltadas para a alta hospitalar no pós-

operatório, após enxerto funcionante 

 

Novamente ficou constatada a ausência do enfermeiro na assistência ao paciente 

transplantado em que a maioria das orientações voltadas para a alta hospitalar era fornecida 

pela equipe médica, pelo técnico de enfermagem e até pela secretária do transplante. 

Estudos revelam que clientes informados aderem com mais facilidade ao tratamento 

médico e são menos suscetíveis a complicações. Sobretudo, ficam mais satisfeitos com o 

cuidado quando recebem informações adequadas sobre como se cuidarem.72  

 

[...] bom, assim que comecei a fazer xixi direito e falavam que tava tudo 

certo, é.…os médicos já iam me explicando algumas coisas, 

principalmente das medicações…Que se parar, rejeita o rim… A 

nutricionista veio falar comigo da dieta quando fosse pra casa e me deu 

um folhetinho de renal crônico. Como eu tô de alta hoje, o médico já 

conversou tudo comigo eu acho, falou muita coisa…da máscara, de 

receber visita, da limpeza, de exercício [...]. (Azul) 

 

[...] bom, o meu rim custou um pouco a funcionar, fiquei um tempão usando 

antibiótico porque o doador tinha uma bactéria e fiquei com medo porque 

achei que não ia funcionar. Mas depois de um tempão, sei lá, umas 2 

semanas quando o xixi começou a ficar mais claro e falavam em ter alta, 

aí começaram a me explicar dos cuidados, e pra minha esposa também 

porque eu sou um pouco enrolado [...]. (Verde) 

 

[...] os médicos falam muito dos remédios e quem me passou muita coisa 

também foi a secretária do transplante. As enfermeiras de plantão 

também, cada dia uma falava uma coisa ou então quando eu perguntava. 

Sou muito medroso então pergunto tudo [...]. (Verde) 

 

[...] teve, acho, falou ali, a secretária do transplante, disse que podia ter 

contato com a mulher depois de três meses, pra não forçar, quando tirar 

a sonda, pra não ir logo no banheiro, pra acostumar, aguentar um 

pouquinho. O médico disse que eu tava urinando bastante, falaram pra 

não ficar perto de cachorro, de passarinho, tirar tudo de dentro de casa, 

foi isso. Usar a máscara, mais 3 meses pra tirar em casa e mais 3 meses 

pra sair na rua. Eu perguntei ao médico se eu podia fazer uma caminhada, 

aí ele, pode não, deve. Ninguém falou da comida não, mas eu tô fazendo a 

dieta lá da clínica, do renal crônico, ninguém veio falar comigo da dieta 

pro transplante, alguém falou que podia comer comida normal e escutei 

alguém falando, não lembro quem que não podia comer alimento cru. O 

médico falou que não pode deixar de tomar o remédio, senão os rins param 

[...]. (Vermelho) 
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[...] não, a médica de plantão e a técnica de enfermagem falou alguma 

coisa, a enfermeira não, só disse pra qualquer coisa ligar ou vir pra cá de 

manhã que é a hora que tem mais médico [...]. (Amarelo) 

 

 Subcategoria 3. Compreensão das orientações fornecidas para a alta hospitalar e 

dúvidas sobre como viver transplantado 

 

Apesar de ficar claro que a enfermagem não realiza orientações para alta de forma 

sistemática, a maioria dos pacientes afirmou não possuir dúvidas sobre o que lhe foi 

explicado e somente dois pacientes afirmaram insegurança na transição ao domicílio. 

O propósito da educação de pacientes é aumentar sua competência e sua confiança 

para a autogestão. Objetiva-se aumentar sua responsabilidade e sua independência para o 

autocuidado. Tais metas podem ser alcançadas pelo apoio adequado aos pacientes. Uma 

abordagem educativa interativa e parceira proporciona, ao cliente, a oportunidade de 

explorar e expandir suas habilidades de autocuidado.73 

Os benefícios da educação aos clientes são muitos. A eficácia do ensino realizado 

pelo enfermeiro tem demonstrado potencial para: aumentar a satisfação; melhorar a 

qualidade de vida; assegurar a continuidade do cuidado; diminuir a ansiedade do cliente; 

possibilitar a adesão aos planos do tratamento médico; aumentar a independência no 

desempenho de atividades da vida diária; e estimular o paciente a se tornar ativamente 

envolvido no planejamento do seu cuidado.7 

A literatura cita vários obstáculos que  interferem na capacidade do paciente  em 

prestar atenção e processar a informação, tais como falta de tempo para o aprendizado devido 

à rapidez do cuidado e expectativa de que o cliente aprenda uma grande quantidade de 

informação; estresse causado por doenças agudas e crônicas, a ansiedade e as deficiências 

sensoriais; dificuldades na leitura e escrita; e as características pessoais dos pacientes têm 

efeitos importantes no grau de alcance dos resultados comportamentais esperados.74 

 

Não. Eu acho que as dúvidas vão surgindo. Hoje a princípio eu tentei tirar 

todas as minhas dúvidas com os médicos, mas com certeza irão surgir. 

Como ficarei vindo para as consultas e ainda vou tomar aquela 

medicação, o Ganciclovir segunda, quarta e sexta, se tiver dúvida, 

esclareço [...]. (Azul) 

 

[...] a nutricionista me deu uma cartilha que não era específica para 

transplante, mas já ajudou. Eu sei por exemplo que eu não posso comer 

embutidos, não posso comer na rua porque não sei como a comida foi feita. 
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Me orientou em relação a não comer carne de porco e conserva. Se eu 

tiver alguma dúvida e não souber, vou ligar pra cá [...]. (Verde) 

 

[...] não…é…acho que não, dúvida tenho não eu acho[...]. (Vermelho) 

 

[...]eu sei da parte da higiene, as mãos sempre limpas, os alimentos, lavar, 

ferver. Usar a máscara… a nutricionista veio falar da minha dieta, mas eu 

não sei se é a dieta do transplante. Eu sei que na rejeição a urina diminui 

e vai pegando uma coloração diferente. Febre eu sei que é infecção, 

diarreia. E se tiver dúvida ligar pra cá. Eu só tenho medo das pessoas em 

casa com a mão suja me tocar [...]. (Lilás) 

 

[...] sempre entendi tudo [...]. (Azul; Verde; Amarelo; Lilás) 

 

[...] eu estou ainda muito inseguro, mas eu acho que se eu tiver com alguma 

alteração muito diferente, tipo começar a inchar, eu sei ver, tipo febre, 

diminuir a urina, eu sei que é um problema de rejeição. Eu sou muito 

indisciplinado, mas minha esposa não, então ela vai ficar em cima de mim 

com certeza. Eu acho que uma coisa que eu tenho medo de não conseguir 

fazer é na higiene, esquecer de algum procedimento, porque aqui no 

hospital tem um monte de gente em cima, mas em casa nem tanto. Eu como 

sou inseguro, acho que qualquer coisinha que eu sentir, vou vir ao 

hospital. Ah, os médicos me falaram também pra eu nunca tomar anti-

inflamatório. Mas eu acho que se no dia da alta alguém sentasse e me 

explicasse várias coisas eu ficaria menos inseguro [...]. (Verde) 

 

[...] a minha imunidade tá muito baixa porque eu tive uma rejeição muito 

severa e tenho medo de pegar infeção e eu vou ter que ficar de máscara o 

tempo todo, criança não entende, tá sem a mãe faz um mês e.......quer 

carinho, quer colo, vai ser complicado…Esse é o meu maior medo, o resto 

acho que não, bom a dieta também tem que controlar o que vai comer. Eu 

acho que a maior dificuldade e deficiência que eu vi aqui no hospital foi 

nutricionista e psicólogo [...]. (Amarelo) 

 

Com relação ao papel da equipe multiprofissional nas orientações ao paciente 

transplantado, predominou nos discursos a ausência do serviço de nutrição e psicologia para 

fornecer informações específicas. Alguns pacientes afirmaram que iriam seguir em casa com 

a dieta que utilizavam quando faziam diálise. 

A dificuldade relatada referente a esses serviços se deve ao fato de, apesar de sermos 

um setor de alta complexidade e com uma clientela específica, não possuímos o serviço de 

psicologia ou de nutrição ou serviço social efetivamente. Esses profissionais existem sim no 

hospital em questão, porém atendem uma série de setores ao mesmo tempo, dificultando até 

mesmo a logística de achá-los. Quando cientes da necessidade no setor em questão, fazem-

se presentes.  
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Todo esse contexto dificulta muito a assistência prestada por esses profissionais, mas 

é uma realidade vivida por vários setores no hospital em questão. Esse fato ocasiona a 

sobrecarga de funções sobre o enfermeiro, pois este acaba orientando o que não é de sua 

especificidade. Nós ouvimos o paciente no lugar do psicólogo, damos dicas sobre 

alimentação no lugar do nutricionista e orientamos sobre direitos e deveres no lugar do 

assistente social. 

Quanto à importância do papel do psicólogo no transplante renal, temos como 

exemplo o fato de o paciente, por vezes, não entender as explicações porque não tem 

condições emocionais de absorver tudo que lhe é dito e porque tem medos e fantasias sobre 

o que está acontecendo com ele.5 

O trabalho conjunto com o psicólogo pode ajudar o médico e o enfermeiro a 

explicarem ao paciente a sua condição clínica e os cuidados necessários, bem como ajudar 

o paciente e a família a identificarem as dificuldades que estão enfrentando e a 

desenvolverem recursos para lidar com a nova situação que se impõe.5 

Em relação ao serviço social, em um hospital, a função do assistente social é conhecer 

a necessidade do usuário, a correlação dessas necessidades com as condições e os recursos 

sociais que as norteiam e no que isso interfere para a continuidade ou não do tratamento 

médico.5 

Os pacientes que realizam o transplante renal tendem a ter alterações no estado 

nutricional resultantes de numerosos fatores, dentre eles os efeitos colaterais de medicações 

indicadas para seguimento no pós-transplante, evoluindo para desnutrição energético-

proteica.5 

O principal objetivo da terapia nutricional (TN) no transplante renal (Tx) é fornecer 

todos os nutrientes em quantidades adequadas para promover o anabolismo, prevenir 

infeções e tratar a desnutrição existente e/ou evitar o ganho de peso excessivo.5 

Os resultados de um estudo por Costa e Nogueira sugerem que os profissionais 

devem ir além do tratamento medicamentoso e controle da rejeição ao transplante. 

Recomenda-se a elaboração de um plano de atenção à saúde individual, com olhar atento 

para os idosos e suas limitações; parcerias com cuidadores e familiares e o reforço 

permanente da importância da atividade física e do lazer. Tais ações poderiam representar 

grande impacto na qualidade de vida relacionada à saúde dos receptores de transplantes 

renais.75 
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Mesmo com um transplante bem-sucedido, após a alta, o paciente continua a viver 

com uma doença crônica. Consultas hospitalares com regularidade são necessárias e podem 

gerar estresse, especialmente nos primeiros seis meses, quando são mais frequentes. Quando 

diminuem, o retorno a um estilo de vida normal traz novas preocupações, como a 

necessidade de retorno à vida profissional, o convívio com a família e outras 

responsabilidades.66 

 

[...] e nutricionista que eu pedi várias vezes pra ela me dar uma dieta e até 

hoje eu não vi essa dieta. Quer dizer, você sai sem dieta, sem orientação 

do psicólogo. Eu não sei o que eu posso comer, como preparar a comida 

[...]. (Amarelo) 

 

[...] não, o médico me explicou …a única coisa que eu queria era esse 

negócio da comida, saber o que eu posso comer e o que não posso...não 

sei se posso comer uma lasanha, se posso comer um bolo, eu tô evitando 

comer na rua, mas ninguém falou nada não [...]. (Vermelho) 

 

 Subcategoria 4. Cartilha com orientações para alta hospitalar. 

 

Quando questionados acerca da criação de um instrumento educativo para levarem 

para casa com orientações sobre o transplante renal (cartilha), todos os pacientes se 

mostraram receptivos. 

 

[...] importantíssimo, porque seria melhor pra gente se orientar, saber 

como proceder, porque vão surgir dúvidas [...]. (Azul; Verde; Lilás) 

 

[...] Eu acho que deveria ser pelo ao menos uma regra, um mínimo, porque 

já que não tem o profissional, que tivesse a cartilha, porque a gente fica 

no escuro, o que pode, o que não pode [...]. (Amarelo) 

 

Sugeriram que a cartilha fosse colorida e com figuras para melhorar o entendimento. 

Uma paciente gostaria que fossem enfatizados os cuidados nos primeiros meses que têm que 

ser mais rigorosos e outro sugeriu que fosse abordado que o transplante é um tratamento e 

não é para sempre. 

Com relação ao conteúdo, todos os pacientes se detiveram em questões voltadas para 

a preservação do enxerto, como o correto uso medicamentoso, sinais e sintomas de infecção 

e rejeição e como preveni-las. 
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[...] desde dicas de higiene, alimentação, como proceder com as pessoas, 

quantas pessoas pode ter num ambiente, se você pode sair ou não, quanto 

tempo isso leva, atividade física, relação sexual. Que tipo de alimento eu 

posso ingerir. Eu recebi um resumo da nutrição e os médicos me deram 

mais informação [...]. (Azul) 

 

[...] nesse manual teria que ter os procedimentos básicos de higiene, de 

limpeza, de conduta, exercícios físicos, quais os que a gente pode fazer 

agora, nossas limitações, por exemplo, caminhada, se é necessário, se não 

é, quanto tempo. Relacionamento, pessoas, com quanto tempo eu vou 

poder dar um abraço em alguém porque a parte afetiva faz bem. Quando 

é que eu posso ir à Igreja, não sei se tem um prazo específico ou se vai 

depender de exames, de números. Os medicamentos, algumas reações e o 

mínimo do medicamento que eu tenho que ter no sangue, a médica tava 

explicando porque senão ele pode se tornar tóxico pra mim e tem efeitos 

colaterais e eles regulam periodicamente. Eu sei que os remédios podem 

me dar diarreia ou tremedeira, mas eu não sei qual é o remédio [...]. 

(Verde) 

 

[...] é imprescindível que você mantenha muitos cuidados nos 3 primeiros 

meses, ficar de máscara todo mundo fala que se sentir qualquer coisa pra 

ligar pro hospital ou vir aqui, isso já dá uma segurança porque não tem 

como conter tudo na cartilha, tem coisa que vai ter dúvida mesmo, aí a 

gente liga [...]. (Amarelo) 

 

[...] explicar que transplante não é eterno, que não é cura, que é 

tratamento. A mídia diz como se fosse eterno, quando eu vejo eu falo, 

gente, não é assim, transplante é um processo. Dicas da comida porque se 

não vai comer errado e passar mal, eu já ouvi gente dizer que agora que 

transplantou pode comer de tudo até tomar cerveja. Dicas de infecção, de 

rejeição. Como tomar os remédios, nem me fale, a medicação acaba 

comigo, me faz ficar fraca, quando fiquei sem andar foi por causa do 

remédio, no dia que o doutor trocou, eu comecei a dar uns passinhos [...]. 

(Lilás) 

 

[...] pode ser uma mistura de coisas escritas e figuras pra quem não sabe 

ler ou tem dificuldade mas pra mim o mais importante é enfatizar as 

orientações nos 3 primeiros meses de transplante que são os piores [...]. 

(Amarelo) 

 

A cartilha é uma tecnologia educacional que será entregue no momento da alta 

hospitalar ao paciente transplantado renal com o intuito de servir de instrumento utilizado 

no domicílio, de consulta, não substituindo de forma alguma o profissional educador. 

A Tecnologia Educacional (TE) consiste em um conjunto sistemático de 

conhecimentos científicos que torna possível o planejamento, a execução, o controle e o 

acompanhamento envolvendo todo o processo educacional formal e informal. Para aplicar 

uma TE, é necessário que o educador (o profissional de saúde) seja um facilitador do 
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processo de ensino-aprendizagem e o educando (clientela) um sujeito participante desse 

processo.76 

A TE não se limita apenas à utilização de meios, mas é também um instrumento 

facilitador, situado entre o homem e a educação, proporcionando ao educando um saber que 

favorece a construção e reconstrução do conhecimento.77,78 

A tecnologia, enquanto equipamento, é um componente importante de instrumento 

de trabalho no exercício educativo, mas não se restringe à tecnologia em si. Ela também está 

voltada para a organização lógica das atividades, de tal modo que possa ser sistematicamente 

observada, compreendida e transmitida.76,79 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            CAPÍTULO 5 

                                                                           CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

78 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação do presente estudo permitiu evidenciar que os saberes e práticas dos 

enfermeiros no momento da alta hospitalar ao paciente transplantado renal são influenciados 

por inúmeros fatores, alguns inerentes aos próprios enfermeiros e outros devido ao sistema 

no qual estão inseridos. 

Os enfermeiros possuem o saber necessário relacionado ao transplante renal, porém 

não conseguem transmiti-lo ao paciente de maneira satisfatória em virtude das inúmeras 

razões, tais como falta de tempo, de pessoal, de uma padronização da assistência de 

enfermagem e do escasso diálogo entre a equipe médica e de enfermagem. 

As ações do enfermeiro estão intrinsicamente voltadas para a técnica, do fazer, 

mediante todo aparato tecnológico que envolve o cuidado de alta complexidade. Há a 

primazia da tecnologia dura em detrimento da tecnologia leve como comunicação e 

orientação aos pacientes. 

Observou-se a valorização por parte do enfermeiro do modelo biomédico, em que a 

prática do cuidado é marcada pela objetivação do outro e fragmentação do corpo humano, 

esquecendo que cada ser humano é único, com suas crenças, seus valores, seus medos e 

anseios. 

É importante que a enfermagem na prática da educação em saúde considere o modo 

de vida coletivo e individual dos sujeitos, sem esquecer que estes não são indivíduos 

passivos, mas, sim, peça chave fundamental no processo de cuidado, priorizando suas 

necessidades, e não apenas as exigências terapêuticas. 

Ficou evidenciado no estudo que os pacientes são admitidos para o transplante renal 

sem possuírem conhecimento solidificado acerca do mesmo, tampouco são esclarecidos de 

forma satisfatória pelos enfermeiros. O mesmo acontece em todo o curso do transplante, 

culminando com uma alta hospitalar com orientações de enfermagem de maneira 

assistemática. 

As orientações para alta acabam sendo realizadas de acordo com a demanda do 

paciente. Quando solicitado, o enfermeiro as realiza, porém, sem uma sistematização e uma 

padronização relacionada ao melhor momento para sua realização. Cada enfermeiro 

identifica um momento como ideal: para alguns, assim que o paciente é admitido e para 

outros, assim que o enxerto passa a funcionar, culminando com a alta hospitalar. 
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A falta de orientações de enfermagem individualizadas a esse paciente poderá 

favorecer a presença de sentimentos como medo, ansiedade, estresse pelo desconhecido, 

assim como a não total compreensão da importância dos cuidados necessários no domicílio 

para preservação do enxerto. 

O paciente transplantado renal, no momento da alta hospitalar, quando se prepara 

para a difícil transição do hospital para o domicílio, viverá uma nova realidade, a de não 

depender mais da diálise para sobreviver. Inúmeros são os cuidados, conhecimentos e noções 

que precisará adquirir, em que, muitas das vezes, o paciente em questão possui baixo déficit 

de instrução, sendo necessário o envolvimento de um cuidador. 

O enfermeiro como educador, juntamente com o resto da equipe multidisciplinar, 

tem papel fundamental na identificação das necessidades de informação desse paciente no 

momento da alta e na transmissão desta, de forma que tanto o paciente quanto sua família 

sejam capazes de compreendê-las e assimilá-las. 

Com a educação ao paciente, o enfermeiro estará contribuindo para aumentar sua 

responsabilidade e sua independência para o autocuidado. O planejamento da alta precisa 

ser iniciado na admissão do paciente, em que o enfermeiro iniciará o processo de 

reconhecimento, de quem é esse paciente, seus saberes e de sua família, identificando a hora 

conveniente de ensinar, com avaliação da aprendizagem após o ensino, evitando surpresas 

no momento da alta. 

A cartilha como Tecnologia Educacional com orientações de enfermagem para a alta 

hospitalar do paciente transplantado renal servirá de instrumento para suprir as necessidades 

de informação específicas acerca dos cuidados no domicílio para prevenção de agravos e 

promoção da saúde a esses pacientes. 

A utilização da cartilha, que é o produto deste estudo, na alta do paciente 

transplantado, não solucionará os muitos outros problemas que foram evidenciados para a 

prestação de uma assistência de enfermagem plena. Contudo, é um passo inicial para 

incentivar e estimular novos olhares nesse cuidado prestado nesta instituição ao paciente 

transplantado renal. 

O estudo não se finaliza aqui por necessitar de validação desta cartilha com a 

implementação de mudanças efetivas para melhorar a qualidade da assistência de 

enfermagem prestada ao paciente transplantado renal. 
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APÊNDICE A - Instrumento de caracterização sócio-cultural dos sujeitos - 

enfermeiros 

 
 
1.Sexo: (     )masculino      (       )feminino         2. Idade:  _________          

2. Estado Conjugal: (    ) solteiro  (   )casado  (   )viúvo  (    )divorciado/separado 

(    ) outros___________ 

3. Tem filhos?   (     ) não      (     )sim  - Quantos?  ___________ 

4. Há quanto tempo está trabalhando ( ou trabalhou) no Centro de Diálise e 

Transplante?___________________ 

5. Atua em outra instituição de saúde?(    )sim    (     ) não 

6. Há quanto tempo concluiu seu curso de graduação?_______________________ 

7. Há quanto tempo trabalha nesta instituição ? _________________________. 

8. Possui títulos de pós-graduação? (     )sim      (    )não 

Se sim: (     ) Scricto sensu     (     ) Lato sensu 

9. São específicos para Nefrologia/Transplante renal? (      )sim    (     ) não . Se não , qual 

área ? ______________________________ 

10. Participou de algum curso/palestra ou similar acerca do transplante renal?  

(    ) sim    (     ) não. Se sim, onde? __________________________________ 

11. Em que turnos atua (ou atuou quando trabalhava no Centro de Diálise) ?  

 (     ) manhâ   (     )tarde      (      ) noite 

12.Qual  a carga horária diária exercida  no Centro de Diálise e Transplante? _________  

13. Qual a carga horária semanal?__________ 

14.É doador de órgãos? (     ) sim    (     ) não. 
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APÊNDICE B - Instrumento de caracterização sócio - cultural dos sujeitos - pacientes 

1.Sexo: (     )masculino      (       )feminino          2. Idade:            

3. Estado Conjugal: (    ) solteiro  (   )casado  (   )viúvo  (    )divorciado/separado 

(    ) outros___________ 

4.Mora com quantas pessoas?_________ 5.Qual o grau de parentesco?____________ 

6. Tem filhos?   (     ) não      (     )sim - Quantos?  ___________ 

7. Escolaridade (    ) 1° grau (    ) 2°grau    (   ) 3°grau   (    ) pós-graduação. 

8. Ocupação _______________________________ 

9. Há quanto tempo é portador de insuficiência renal crônica em tratamento dialítico? 

______ anos _________ meses. 

10.Qual a causa da Insuficiência Renal Crônica ? ______________(  ) não sabe. 

11. Quanto tempo decorreu do diagnóstico da doença de base até o início da 

diálise?_________________________________ (   ) não sabe. 

12. Possui outras doenças? ( )sim (  )não (  )não sabe 

Quais?__________________________________ 

13. Qual o método de terapia renal substitutiva que realiza?  

(  ) Diálise Peritoneal   (  ) Hemodiálise . 

14. O método utilizado hoje foi sua primeira escolha? (     ) sim (    ) não 

15. Qual o seu acesso para diálise?________________________________ 

16. Já possuiu outros acessos? (  ) sim    (  ) não  .  

Se sim, quais?  _______________________________________________________ 

17. Já se submeteu ao transplante renal anteriormente? (    ) sim    (   ) não.  

18. Quanto tempo ficou inscrito na fila de transplante doador cadáver até ser selecionado? 

______ano(s) _________meses        (   ) não sabe. 

19. Se inscreveu também no transplante intervivo?  (     )sim    (    ) não  

20. Se inscreveu para o transplante em qual hospital?_______________ 

21. Participou de algum curso/palestra ou similar acerca do transplante renal ?      (     )sim 

(    ) não. Onde?______________________  
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APÊNDICE C - Roteiro de perguntas para entrevista aos enfermeiros 

 

1)Quais as ações que você desenvolve , voltadas para a alta hospitalar do paciente 

transplantado renal? 

 

2) Você considera importante a elaboração de uma cartilha/manual com orientações para ser 

entregue ao paciente transplantado renal na alta hospitalar?  Porquê? 
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APÊNDICE D - Roteiro de perguntas para entrevista aos pacientes 

Pergunta 1) Fale um pouco sobre a história da  sua doença renal. 

Pergunta 2) O senhor(a) se inscreveu na fila para o transplante por vontade própria ou foi 

influência de alguém ? Quem? 

Pergunta 3) O que sentiu ao ser selecionado? 

Pergunta 4)O senhor(a) acha que o transplante renal vai lhe tirar da diálise para sempre?  

Pergunta 5) Como o senhor(a) acha que vai ser sua vida após o transplante renal? 

Pergunta 6) No momento da sua internação para o transplante, o senhor(a) recebeu alguma 

orientação sobre  transplante renal? Caso sim, quem lhe forneceu e quais foram essas 

orientações? 

Pergunta 7) Após o transplante renal, quando já havia certeza que o enxerto  estava 

funcionando, alguém iniciou algum processo de orientação já voltada para a sua alta 

hospitalar? Caso sim, quem lhe forneceu e  quais foram essas orientações? 

Pergunta 8) Acha que terá alguma dificuldade para seguir as recomendações pós – 

transplante? Se sim, quais serão e por quê? 

Pergunta 9) Houve alguma orientação dada que o senhor(a) não entendeu e gostaria que 

fosse explicada de forma mais simples? Qual  e porquê? 

Pergunta 10) O senhor(a) acha importante um manual/cartilha para o domicílio de como se 

cuidar em casa? Por quê?  

Pergunta 11) O que seria importante conter nesse manual/cartilha? 

Pergunta 12) Como você gostaria que esse instrumento  fosse? Somente com coisas escritas 

ou com figuras, desenhos? 
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APÊNDICE E - Distribuição dos artigos encontrados segundo título, autores, base de 

dados, periódico e ano 

 

Id Título Autores 
Base de dados 

/Periódico 
Ano 

1 

Diagnósticos de 

enfermagem identificados 

em pacientes 

transplantados renais  de 

um hospital de ensino 

Silva MSJ, et al 

LILACS ,Rev. 

Eletr. Enf. 

UFG 

2009 

2 

PACIENTES 

TRANSPLANTADOS 

RENAIS: análise de 

associação dos diagnósticos 

de enfermagem 

Lira ALBC, Lopes 

MVO 

LILACS, Rev. 

Gaúcha 

Enferm. 

2010 

3 

Transplante renal: 

diagnósticos e intervenções 

de enfermagem em 

pacientes no pós-operatório 

Lusivotto MM, 

Carvalho de R, 

Galdeano LE 

LILACS , 

Einstein 
2007 

4 

El processo de enfermería  

de autocuidado genera 

mayor adherencia al 

tratamiento em transplante 

renal 

Rubio FM 

,Montaña E V 

LILACS , 

Repert. Med. 

Cir. 

2010 

5 

Fatores preditivos de 

diagnósticos de 

enfermagem em pacientes 

submetidos ao transplante 

renal 

Albuquerque JG, 

Lira ALBC,Lopes 

MVO 

LILACS , Rev. 

Brasileira de 

Enfermagem 

2010 

6 

Complicações durante  a 

internação de receptores de 

transplante renal 

Corrêa APA et al 

LILACS , Rev. 

Gaúcha de 

Enferm. 

2013 

7 

Pós-operatório de 

transplante renal: avaliando 

o cuidado e o registro do 

cuidado de enfermagem 

Roque KE, Melo 

ECP ,Tonini T 

LILACS ,Esc. 

Anna Nery 
2007 

8 

Adesão ao tratamento 

imunossupressor em 

paciente pós-transplante 

renal: estudo descritivo -

exploratório 

Maissiat GS,Marin 

SM,Fuzinatto 

CRD 

CINAHL 

,OBJN 
2013 
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9 

Pre- and post-transplant 

care: nursing management 

of the renal transplant 

recipient: part 2 

Trevitt R et al 

CINAHL, 

Journal of 

Renal Care 

2012 

10 

Long –term care and 

nursing management of a 

patient who is the recipient 

of a renal transplant 

Whittaker C et al 

CINAHL, 

Journal of 

Renal Care 

2012 

11 

Knowledge of 

imunosuppressive drugs 

used in kidney transplants 

Mohamad MS et 

al 

CINAHL 

,British Journal 

of Nursing 

2012 

12 Kidney transplantation Force E, Andreu L 

CINAHL , 

Journal of 

Renal Care 

2005 
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido aos enfermeiros 

(RESOLUÇÃO 466/2012 ) 

Título: Cartilha com orientações de enfermagem para a alta hospitalar :contribuição à educação em 

saúde do paciente transplantado renal. Pesquisadores Responsáveis: Mestranda: Livia Borsato e Profª 

Drª Cristina Lavoyer Escudeiro 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora do Afonso Costa- Universidade Federal Fluminense Rua 

Dr. Celestino, 74, Niterói- RJ           CEP: 24020-091 - Tel.: (21) 2629-9473 Telefones para Contato: 

(21) 997957480 – (21) 998353532 CEP da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense : Rua Marquês do Paraná, 303 4º andar-Centro-Niterói-RJ –CEP:24.030-210  

Tel:(21)26299189 

Nome do Voluntário: ____________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                         RG: ____________________________ 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado a participar desta pesquisa. Lembramos que sua participação é 

importante e voluntária. A justificativa do estudo se fundamenta  no alto custo do transplante renal e 

de toda infraestrutura utilizada  para a realização do procedimento que conta com o envolvimento de 

equipe multiprofissional e serviços especializados. Alto custo esse que aumenta  a  cada reinternação, 

onde este paciente  ocupará um leito hospitalar e utilizará medicações específicas. Tornando-se dessa 

forma  necessário minimizar o risco do retorno desse paciente transplantado à unidade justificando a 

importância das orientações de enfermagem, onde através delas o paciente vai adquirir conhecimento  

para enfrentar essa nova realidade ,contribuindo para  minimizar o seu retorno ao serviço . Os 

objetivos deste estudo são: descrever os saberes e práticas dos enfermeiros no momento  da alta 

hospitalar ao paciente transplantado renal; caracterizar as orientações de enfermagem na alta 

hospitalar ao paciente transplantado renal  ;avaliar a percepção do paciente transplantado renal sobre 

as orientações de enfermagem fornecidas no momento da alta hospitalar e  

elaborar cartilha educativa de orientação de enfermagem para alta hospitalar ao paciente 

transplantado renal. Sua participação neste estudo consistirá em responder a uma entrevista semi-

estruturada  acerca das ações desenvolvidas voltadas para a alta hospitalar ao paciente transplantado 

renal. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão 

posteriormente arquivados e apenas as respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou 

esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros 

assuntos relacionados; bem como informações atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas, não havendo a identificação dos 

seus dados pessoais. O benefício deste estudo consiste em contribuir para a compreensão de como 

são realizadas as orientações de enfermagem na alta hospitalar ao paciente transplantado  e a 

construção da cartilha como produto final.  A sua participação neste estudo não trará riscos e nem 

gastos financeiros. Caso o (a) Sr. (ª) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em 

contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. 

Eu,__________________________________________, RG nº _____________________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ________ de ____________ de __________ 

                                 _________________________________              

                                         Nome e assinatura do voluntário            
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido aos pacientes 

(RESOLUÇÃO 466/2012-CNS)  

Título:. Cartilha com orientações de enfermagem para a alta hospitalar :contribuição à educação em 

saúde do paciente transplantado renal. 

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda: Livia Borsato e Profª Drª Cristina Lavoyer Escudeiro 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora do Afonso Costa- Universidade Federal Fluminense  Rua 

Dr. Celestino, 74, Niterói- RJ       CEP: 24020-091 - Tel.: (21) 2629-9473   Telefones para Contato: 

(21) 997957480 – (21) 998353532 CEP da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense : Rua Marquês do Paraná, 303 4º andar-Centro-Niterói-RJ –CEP:24.030-210  

Tel:(21)26299189 

Nome do Voluntário: ___________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                                 RG: ___________________ 

O (A) Sr.(A) está sendo convidado a você participar desta pesquisa.  Lembramos que sua participação é 

importante e voluntária. A justificativa do estudo se fundamenta  no alto custo do transplante renal e de toda 

infraestrutura utilizada para a realização do procedimento que conta com o envolvimento de equipe 

multiprofissional e serviços especializados. Alto custo esse que aumenta a cada reinternação, onde este paciente 

ocupará um leito hospitalar e utilizará medicações específicas. Tornando-se dessa forma necessário minimizar 

o risco do retorno desse paciente transplantado à unidade justificando a importância das orientações de 

enfermagem, onde através delas o paciente vai adquirir conhecimento para enfrentar essa nova realidade, 

contribuindo para minimizar o seu retorno ao serviço. Os objetivos deste estudo são: descrever os saberes e 

práticas dos enfermeiros no momento  da alta hospitalar ao paciente transplantado renal; caracterizar as 

orientações de enfermagem na alta hospitalar ao paciente transplantado renal  ;avaliar a percepção do paciente 

transplantado renal sobre as orientações de enfermagem fornecidas no momento da alta hospitalar e elaborar 

cartilha educativa de orientação de enfermagem para alta hospitalar ao paciente transplantado renal .Sua 

participação neste estudo consistirá em responder a uma entrevista semi-estruturada sobre o transplante renal 

,sobre as orientações que lhe foram passadas e a criação de uma cartilha com orientações para ser entregue 

ao paciente no momento da alta . Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este 

consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou penalização. As 

informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua participação. Os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão posteriormente arquivados 

e seu nome não será divulgado, apenas as respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou 

esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos 

relacionados; bem como informações atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e revistas científicas, não havendo a identificação dos seus dados pessoais. A sua 

participação neste estudo não trará riscos e nem gastos financeiros. O benefício deste estudo consiste em 

contribuir para a compreensão de como são realizadas as orientações de enfermagem na alta hospitalar do 

paciente transplantado , quais as dúvidas e necessidades que estes pacientes apresentam no momento da alta e 

a construção da cartilha como produto final. Caso o (a) Sr. (ª) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, 

poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. 

 

Eu,__________________________________________, RG nº __________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ________ de ____________ de __________ 

____________________________________     ________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário                                          Nome e assinatura do responsável por 

obter o consentimento 
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ANEXO C -Parecer do comitê de ética em pesquisa 
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