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1.RESUMO           

Este estudo tem como objetivo descrever a assistência de enfermagem à criança no 

pós- operatório imediato de transplante cardíaco.  O método foi a pesquisa 

bibliográfica utilizando artigos e livros publicados de 2004 a 2014. Os resultados 

foram discutidos segundo os principais diagnósticos de enfermagem que estes 

pacientes poderiam apresentar: débito cardíaco diminuído; risco de infecção; 

nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais; padrão respiratório 

ineficaz; distúrbio hidroeletrolítico e risco de sangramento. 

2.INTRODUÇÃO 

Para Penaforte et al. (2009), o transplante cardíaco em criança é a remoção 

de um coração doente que é substituído por um coração saudável de um doador em 

morte encefálica. O transplante cardíaco é indicado para pacientes que possuem 

insuficiência refratária ao tratamento clínico, não tendo possibilidade cirúrgica, onde 

sua sobrevida é de 0 a 12 meses (SANTOS; OLIVEIRA, 2004).   

     Ferreira et al.(2011), afirmam que após a cirurgia 

de transplante cardíaco no pós-operatório imediato, a criança é admitida na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Apresenta-se  monitorizada com 

eletrocardiograma, oximetro de pulso, acesso venoso de pressão arterial invasiva 

(PAI), pressão venosa central (PVC), Cateter de inserção central com drogas 

vasoativas, cateter de átrio, incisão cirúrgica em tórax, drenos, sonda vesical de 

demora e termômetro retal.        

  Em nossa vivência profissional, assistindo crianças submetidas a 

transplante cardíaco, temos verificado que muitos profissionais de enfermagem 

encontram dificuldade em proporcionar uma assistência especifica e intensiva, 

podendo resultar em intercorrências e complicações no estado do paciente. 

       Assim, consideramos que este 

trabalho pode proporcionar uma atualização dos enfermeiros, visando o sucesso do 

transplante e uma assistência qualificada e humanizada. 

3.OBJETIVO 

Descrever a assistência de enfermagem à criança no pós-operatório imediato 

de transplante cardíaco 

 



4.METODOLOGIA 

O método utilizado para elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica 

descritiva. O material pesquisado foi constituído de artigos de revistas científicas, 

livros e teses. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas às 

seguintes fontes: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e bases de dados como: 

SCIELO, LILACS e Medline. 

A busca foi retrospectiva limitando-se aos materiais publicados entre 2004 a 

2014, utilizando as palavras-chave: Transplante de coração, Criança, Cuidados no 

pós-operatório, Complicação no pós-operatório e Assistência de Enfermagem. 

 

5. DESENVOLVIMENTO         

  

O pós-operatório imediato (POI), segundo Ferreira et al.(2011), começa ao 

final da cirurgia e dura um período de 24 horas. 

Tamez (2013,p.143), descreve como as principais complicações no POI de 

transplante cardíaco, a Hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipotensão, baixo 

débito cardíaco, sangramentos, rejeição aguda, distúrbio hidroelétrico, arritmia, 

bradicardia, sinais de insuficiência cardíaca, hipotermia e ou hipertemia, infecção 

sendo a mais freqüente as pulmonares seguidas das bacteremias, tanto no POI 

quanto no POT. 

Segundo Silva; Carvalho (2012), o conhecimento de complicações que 

comumente ocorrem em pós-operatório imediato de transplante cardíaco subsidiará 

o planejamento da assistência, principalmente em relação a medidas de prevenção 

ou detecção precoce de alterações que sinalizem o seu inicio, evitando o seu 

surgimento ou agravamento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

             Segundo NANDA (2012-2014), o planejamento da assistência de 

enfermagem deve ser estabelecida com base nos diagnósticos de enfermagem. 

            A assistência de enfermagem à criança em POI de transplante cardíaco, será 

descrito segundo os principais diagnósticos de enfermagem: Débito cardíaco 

diminuído: Ferreira et al.(2011), afirmam que o paciente deve permanecer com 

monitorização continua de FC, Sat de O2, PA, atentar para inotrópicos; 



Risco de infecção: observar sinais flogísticos em inserções de dispositivos 

invasivos (FERREIRA et al.,2011). 

Nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais: para Bacal et 

al.(2010), afirmam que devemos realizar teste de glicemia capilar para controle. 

 Padrão respiratório ineficaz: manter oximetria de pulso, manter decúbito elevado 

30º graus (PENAFORTE et al.,2011). 

Risco de desequilíbrio hidroeletrolítico: quantificar balanço hídrico, mensurar 

perdas de diurese e drenos(FERREIRA et al.,2011).  

Risco de sangramento: coletar e encaminhar exames laboratoriais, observar 

sangramento em drenos e curativos (AGUIAR et al.,2011).  

7. FONTES CONSULTADAS 

 

AGUIAR, F.I.M,; et al. Qualidade de Vida de pacientes submetidos ao transplante 

cardíaco, Arq.Bras. Cardiol. vol.96 nº1 São Paulo, jan. 2011 Epub Oct 01, 2010. 

 

BACAL, F. et al. II Diretriz Brasileira de Transplante Cardíaco, Arq. Bras. Cardio. 

Vol.94 nº1 sup.1 São Paulo 2010. 

 

FERREIRA G. F., et al, Pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca pediátrica: 

Rotina de enfermagem para admissão do paciente na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

NANDA, Diagnósticos de enfermagem da NANDA 2012-2014. 

 

PENAFORTE, L.K., et al. Transplante Cardíaco Infantil: Perspectivas e Sentimentos 

Maternos, Esc Anna Nery enferm 2009 out-dez 13(4):733-40. 

 

SANTOS, A. M. Z.; OLIVEIRA, M. L. V.; Consulta de Enfermagem ao cliente  

transplantado cardíaco – Impacto das ações educativas em saúde, Rev. bras. 

enferm. vol. 57 nº.6 Brasília Nov./Dec.2004. 

 



SILVA, E. A.; CARVALHO, D.V.; Transplante Cardíaco: Complicações apresentadas 

por pacientes durante a internação, Esc. Anna Nery vol. 16 nº 4 Rio de Janeiro 

oct./Dec. 2012. 

 

TAMEZ, Raquel Nascimento. Enfermagem na UTI Neonatal. São Paulo: Editora 

EGK, 5º edição, 2013. 


