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1. RESUMO 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se artigos da base de dados 

da biblioteca virtual em saúde (BVS), com inclusão de textos em português, 

produzidos no Brasil e textos completos on line, visando descrever os cuidados de 

enfermagem a pacientes submetidos a transplante renal no período pós-operatório. 

Os resultados apontaram os seguintes cuidados::  realização da sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE), realizar atividades educativas, monitorização da 

função renal através do comportamento da diurese, orientações gerais e específicas 

e registros no prontuário. 

2. INTRODUÇÃO 

A insuficiência renal é definida como uma fase avançada da doença renal 

crônica, uma lesão com perda progressiva e irreversível da função dos rins, não 

conseguindo manter a normalidade do meio interno. (HIGA et al, 2008)  

O transplante renal é a única opção terapêutica para os pacientes com doença 

renal crônica avançada. O transplante renal é um procedimento cirúrgico que tem a 

finalidade de transferir um rim saudável de uma pessoa viva ou de um cadavérico a 

um paciente com insuficiência renal crônica. O transplante renal é indicado como 

alternativa para substituição da função renal, melhorando a qualidade de vida e 

garantindo uma liberdade e resgate da rotina diária do receptor. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2016) 

O enfermeiro tem um papel fundamental no sucesso do transplante. Os cuidados 

realizados são cada vez mais complexos e o tempo de hospitalização está cada vez 

menor no pós-transplante, necessitando assim que haja uma assistência de alto 

nível com os doadores, receptores, familiares e cuidadores para que fora do 

ambiente hospitalar tenham uma continuidade no tratamento. O enfermeiro tem 

papéis e funções diferentes no transplante do que teve em sua formação 

profissional, sendo necessário ir em busca de melhorar a assistência prestada. 

(MENDES et al, 2012) 

Diante da relevância do assunto e do número cada vez maior de pacientes 

submetidos a este tipo de procedimento, este estudo visa pesquisar os cuidados de 

enfermagem fornecidos pelo Enfermeiro aos pacientes submetidos a um transplante 

renal no período pós operatório.  
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3. OBJETIVOS 

Descrever a assistência de enfermagem prestada pelo enfermeiro aos pacientes 

transplantados renais no período pós-operatório. 

4.  METODOLOGIA 

 Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura, através do 

levantamento e seleção de textos na internet, em português, utilizando as bases de 

dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), pesquisando as palavras-chave 

enfermeiro, transplante de rim, cuidados de enfermagem, período perioperatório, 

enfermagem perioperatória, equipe de enfermagem e serviços de enfermagem.   

5. DESENVOLVIMENTO 

A insuficiência renal tem como características, sinais e sintomas prolongados de 

uremia, que é consequência da falência da função excretora renal e também por 

alterações metabólicas e endócrinas da lesão renal. (ROBBINS e COTRAN, 2005) 

Segundo Roque, Melo e Tonini (2007), a insuficiência renal crônica é causada 

com mais frequência por hipertensão arterial, glomerulonefrite e diabetes melito. 

A partir do momento que o médico verifica a necessidade do transplante o 

paciente que precisa receber vai para uma fila de transplante. A fila para transplante 

no SUS é única e é realizada por ordem de chegada, seguindo critérios técnicos de 

urgência e geográficos específicos para cada órgão. (MARINHO, 2006) 

Neste contexto, surge o Enfermeiro agindo no preparo, na orientação e 

principalmente, nos controles que acompanham todo o tratamento a ser 

desenvolvido. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

6.1 Elaboração da SAE - onde o enfermeiro através dos diagnósticos, sistematiza 

seu trabalho e faculta um cuidado com qualidade, os diagnósticos identificados com 

maior índice foram: risco para volume de líquidos desequilibrado, risco de infecção, 

integridade da pele prejudicada, padrão de sono perturbado. 

6.2 Registro no prontuário - sobre o cuidado com o corpo-emocional os elementos 

subjetivos, como os momentos de escuta, conversas, importância de realizar 

consulta de enfermagem no período pré-transplante, para uma boa adesão na fase 

de pós-transplantação. 

6.3  O enfermeiro que cuida do paciente pós-transplante necessita de 

conhecimentos especializados para reduzir problemas, prevenir ou até mesmo 

antecipar os cuidados. 
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 6.4 O enfermeiro tem o papel de educador e possuir conhecimento teórico e 

prático para realizar orientações para que o paciente compreenda o tratamento e 

realizar orientações no momento da alta do paciente como: a importância da 

medicação para que o rim funcione, necessidade da ingesta hídrica, controle dos 

exames e dados vitais.       
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