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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PÓS TRANSPLANTE RENAL A UM PACIENTE 

DIAGNOSTICADO COM GLOMERULONEFRITE CRÔNICA 
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Introdução: A glomerulomefrite é uma doença que acomete tanto crianças como adultos, 

sendo a principal causa do comprometimento renal, representando 24% das causas que levam 

a insuficiência renal crônica1. Se configura como uma inflamação não infecciosa dos 

glomérulos dos rins, que são responsáveis pela filtragem do sangue, conforme ocorre a 

evolução da doença os rins podem perder suas funções rapidamente e de forma progressiva. 

Pode ser causada por diversos distúrbios, infecções e distúrbios genéticos ou autoimunes. 

Podem ser primarias (originam-se nos rins) ou secundarias (ocorrem devido a outras 

complicações)2. Dividem-se em agudas e crônicas, diferenciando-se somente pelo tempo de 

evolução da doença, aonde as crônicas possuem uma evolução mais lenta. Ocorre devido a 

vários agentes etiológicos, desde infecções por bactérias, fungos, parasitas e protozoários3. 

Tendo como sintomas: Hipertensão arterial, hematúria, aparência espumosa de urina, micção 

menos frequente e edema, Cansaço, pele seca e coceira, náusea, vômito, falta de apetite e 

cãibras musculares à noite. Com a evolução descontrolada da doença o indivíduo pode 

apresentar riscos de desenvolver algumas complicações como: hiperlipidemia, desnutrição, 

insuficiência renal crônica, alterações endócrinas e distúrbios hidroeletrolíticos4. Diante disso 

sabe-se que o quadro avançado dessa doença faz com que o indivíduo tenha serias 

complicações renais, assim necessitando de um transplante renal, que é uma das modalidades 

de tratamento. Então se faz necessário que a equipe de enfermagem, tenha o conhecimento 

sobre o que seria a glomerulonefrite, e quais cuidados podem ser implementados a esse tipo 

de paciente, visando melhorar o seu bem-estar e a qualidade de vida. Objetivos: Descrever os 

principais cuidados de enfermagem ao paciente pós transplante renal, com diagnostico de 

glomerulonefrite; Caracterizar os impactos que a glomerulonefrite pode proporcionar ao 

paciente pós transplante renal. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, 

do tipo relato de experiência, realizado durante o estágio supervisionado, do componente 

curricular Enfermagem em clínica médica e cirúrgica, em um hospital de referência em 

oncologia e em transplante, no período de 11/09 a 08/10 de 2019, em Belém/PA. Por meio do 

estágio supervisionado os acadêmicos de enfermagem da Universidade do Estado do Pará, 

acompanharam um paciente, do sexo masculino, com 31 anos de idade, que estava internado 

na clínica de nefrologia, e havia sido diagnosticado com glomerulonefrite crônica, e que tinha 

realizado transplante renal. Ao longo do período do estágio buscou-se saber o histórico do 

paciente, quando ele foi diagnosticado com a doença, que o levou a desenvolver uma 

insuficiência renal crônica, por quanto tempo teve que realizar a dialise, as medicações que 

tomava, tudo até o momento do transplante renal. Através da observação e conversas 

informais com o paciente e o acompanhante, e buscas de artigos científicos que abordassem a 

temática, foi possível elencar os principais cuidados de enfermagem, ao paciente com 

diagnostico de glomerulonefrite, buscou-se compreender todas as medidas necessárias para 

garantir a boa evolução do enxerto. Resultados: Notou-se a importância dos profissionais de 

enfermagem terem a habilidade e competência de saber tomar condutas mais apropriadas a 

cada caso, que tem como princípio proporcionar uma maior qualidade de vida ao paciente pós 
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transplante renal. Os profissionais de enfermagem, que visam fornecer um cuidado constante, 

devem estar cientes de tais cuidados, como: 1- Realizar controle dos sinais vitais 

(principalmente da pressão arterial); 2- Oferecer dieta restrita em sódio e proteína; 3- Oferecer 

líquidos, visando estimular o funcionamento do rim transplantado; 4- Fazer balanço hídrico, 

para estimar se está ocorrendo uma boa filtragem renal; 5- Manter o controle do peso diário 

do paciente (jejum); 6- Verificar alterações na pele e mucosa, quanto a hidratação; 7- Manter 

cuidados com a higiene e conforto; 8- Instruir o paciente a relatar aos profissionais sintomas 

como fadiga, náuseas e vômitos, e diminuição da diurese; 9- Orientar o paciente sobre a 

importância da adesão ao tratamento. O transplante renal é indicado para doentes que 

apresentem um quadro de insuficiência renal terminal, devido a doenças que provoquem o 

comprometimento desse sistema, que é o caso das glomerulonefrites. Como os rins não 

conseguem efetuar a filtragem do sangue, a curto prazo, nos casos das nefrites agudas é 

necessário dialise temporária, porem em condições crônicas necessita-se de dialise a longo 

prozo ou do transplante renal. As nefrites são umas das principais causas de perda do enxerto 

renal em menores de 60 anos de idade, devido a administração prolongada de 

imunossupressores (Inibidores de Calcineurina), frequentemente associados a neuropatias 

crônicas glomerulares, causando nefrotoxidade e consequentemente a rejeição do enxerto, 

acometendo cerca de 45% dos transplantados renais, por isso é importante a realização de 

exames periódicos para verificar a dosagem dos medicamentos imunossupressores, visando 

prevenir a nefrotoxidade4. Conclusão: Verifica-se a importância do profissional enfermeiro 

estar capacitado técnica e cientificamente para lidar com casos de pacientes que receberam 

transplante renal, por possuírem glomerulonefrite, permitindo desenvolvimento de 

conhecimentos com a finalidade de sistematizar e organizar a pratica do cuidado, de forma 

integral e holística, buscando dessa forma suprimir as necessidades de cada paciente. Sendo 

preciso realizar uma avaliação regular, e a formulação de um plano de cuidado mais 

apropriado a o que o paciente apresenta. Assim fazendo com que a assistência de enfermagem 

possa possibilitar que o paciente alcance um maior nível de bem-estar e qualidade de vida. 

 

Descritores: Cuidados de enfermagem, Glomerulonefrite, Transplante renal. 

 

Referências: 
 

1 – Santos MC, Ribeiro RCHM, Berolin DC, Cesarino CB, Fernandes CHI, Mazer LE. 

Fatores sociodemográficos e clínicos dos pacientes que tiveram perda do enxerto renal. 

Arq. Ciênc. Saúde. 2017; 24(04): 03-07. 

2 – Couser WG. Patogênese e tratamento da glomerulonefrite - uma atualização. J Bras 

Nefrol. 2016; 38(01): 107-122. 

3 – Noleto LC, Fonsêca AC, Luz MHBA, Batista OMA, Pereira AFM. O papel dos 

profissionais de enfermagem no cuidado ao paciente em tratamento hemodialítico: 

revisão integrativa. Rev enferm UFPE on line. 2015; 9(10): 1580-6. 

4 – Tizo JM, Macedo LC. Principais complicações e efeitos colaterais pós-transplante renal. 

Revista UNINGÁ Review. 2015; 24(01): 62-70. 

 


