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Introdução
• Há um crescimento mundial de pacientes portadores de doença renal crônica e atualmente é vista como um problema
de saúde pública. Os indivíduos portadores desta doença e em fase avançada, muitas vezes, como alternativa de
tratamento se submetem ao transplante renal, para restabelecimento da função renal e consequentemente a melhoria
da sua qualidade de vida. (1)
• O transplante renal é uma das terapias de substituição renal para os pacientes que sofrem de doença renal crônica
avançada. O transplante pode ser feito com um doador vivo ou falecido. O procedimento consiste na doação de um rim
saudável para o receptor, através de uma cirurgia. (2,3)

Objetivo
• Analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes submetidos à cirurgia de transplante renal.
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Método
•
•
•
•
•

Estudo transversal com delineamento descritivo, abordagem quantitativa do tipo analítica, com correlação entre as variáveis.
A coleta de dados foi realizada no centro cirúrgico de um Hospital de Ensino da Região Sudeste do Brasil.
A coleta foi realizada no período de maio a julho de 2020.
Amostra do Estudo: 117 prontuários eletrônicos.
A coleta foi feita através da base de dados do hospital e dos prontuários eletrônicos.

Resultados
• O estudo não encontrou correlação estatisticamente significante na análise inferencial das correlações a seguir: Primeiro
transplante x idade; primeiro transplante x comorbidades; primeiro transplante x doença de base; primeiro transplante x alta;
segundo transplante x sexo; segundo transplante x comorbidades; segundo transplante x doença de base; segundo transplante
x alta; doença de base x idade; doença de base x sexo; doença de base x óbito; doença de base x classificação do estado físico;
doença de base x raça; idade x sexo do doador; idade x reoperação em 15 dias; idade x óbito; idade x sexo; tratamento renal x
tempo de tratamento antes do transplante e classificação do estado físico x tempo cirúrgico.

ANALISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DO PACIENTE
SUBMETIDO A CIRURGIA DE TRANSPLANTE RENAL
Resultados
Variável

Prevalência

N

Mês

Outubro

15

12,82%

Dezembro

15

12,82%

Variável

Prevalência

N

%

Doença de base

Glomerulonefrite crônica

32

27,35%

Nefropatia diabética

19

16,24%

Nefropatia hipertensiva

13

11,11%

1º transplante

Sim

110

94,02%

2º transplante

Reincidência da doença de base

3

2,56%

Tratamento renal

Hemodiálise

97

82,91%

Tempo de tratamento

13 a 24 meses

29

24,79%

Tipo de doador

Falecido

110

94,02%

Vivo

7

5,98%

Idade do doador

61 a 65 anos

20

17,09%

Sexo do doador

Masculino

69

58,97%

Tempo cirúrgico

3,1 a 4 horas

46

39,32%

Classificação do estado físico

ASA III

88

75,21%

Óbito até 7 dias

Não

113

96,58%

%

Sexo

Masculino

73

62,39%

Idade

51 a 55 anos

20

17,09%

Raça

Branco

87

74,36%

Comorbidades

Hipertensão

85

72,65%

Tabela 1 . Resultados de maior prevalência do perfil epidemiológico.

• A correlação entre os dados: Primeiro transplante x
segundo transplante e segundo transplante x idade
estão estatisticamente correlacionados.
• Primeiro transplante x segundo transplante: p= 0,000
• Segundo transplante x idade: p= 0,019

Tabela 2. Resultados de maior prevalência do perfil clínico.
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Conclusão
• Conclui-se que os pacientes que realizaram o transplante renal eram na maioria: homens, com idade de 51 a 55 anos,
brancos, casados, procedentes de fora do município, tendo como comorbidade a hipertensão e doença de base da
doença renal crônica a glomerulonefrite crônica, realizaram hemodiálise antes do transplante por cerca de 24 meses e
tiveram alta após 7 dias do transplante renal. Os pacientes que realizaram o transplante ficaram de 3,1 a 4 horas na sala
de operação com uma classificação do estado físico de ASA III. Os doadores foram na maioria falecidos, do sexo
masculino e com idade entre 61 a 65 anos. O estudo atual contribui identificando o perfil dos pacientes submetidos a
transplante renal, proporcionando um olhar diferenciado e de qualidade aos pacientes.
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