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Orientações sobre a 1ª Consulta para Pré-Transplante

Orientações Gerais para Paciente de 1ª consulta de Pré-Transplante
Agradecemos a confiança na busca por informações para realizar o seu transplante em nossa Instituição.
Para que possamos lhe atender melhor, vamos passar algumas informações e orientações importantes.

Passo a passo para o transplante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Levantamento da situação de saúde e viabilidade de transplante através da 1ª consulta com nossa equipe.
Serão solicitados exames complementares nesta consulta.
O paciente deverá retornar a sua cidade para fazer os exames solicitados.
Após todos os exames realizados, o paciente solicita um retorno com a equipe.
O médico irá avaliar os exames para ver se está tudo bem com o paciente.
Se não houver alterações em seus exames e nas avaliações com especialistas solicitados na consulta, o
paciente será liberado pela equipe e inserido em lista de espera para transplantes.
O paciente espera ser chamado para o transplante em sua casa. Por isso, é muito importante manter seus
dados pessoais sempre atualizados conosco. Ressaltamos que o paciente deverá estar residindo em local
que possa estar em Joinville no máximo em 6 horas do aviso da disponibilidade do órgão.
Quando chamado, o médico orientará o paciente sobre a realização do transplante.
O paciente deve se apresentar no local informado, seguindo as orientações prévias exigidas pelo médico,
para que a cirurgia aconteça.
As consultas do pré e pós-transplante são financiadas pelo SUS e realizadas na sede da Fundação Pró-Rim
em Joinville/SC.

O que devo trazer na primeira consulta pré-transplante:








Documentos pessoais: CPF, RG, Cartão Nacional do SUS (CNS) e, se for o caso, da carteirinha do
convênio.
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone)
Laudo de exame de tipagem sanguínea (ABO)
Laudos do laboratório para os Exames de Rotina de Ureia e Creatinina (realizados no último mês)
Laudos de exames laboratoriais que tenha feito nos últimos 6 meses.
Potássio
PTH Intacto
HIV
Cálcio
TGP
HCV
Fósforo
Uréia / Creatinina
HBsAg
Proteína Total / Albumina
Fosfatase Alcalina
AntiHBs
Laudos e imagens de exames de imagem feitos no prazo máximo de 6 meses.

Observação
Importante

Se você já está em lista em outro Estado, deverá trazer a cópia do laudo de seu exame de HLA
(Histocompatibilidade)

Quais os exames que serão solicitados:
Exames Laboratoriais
Tipagem Sanguínea
Hemograma
Glicemia de Jejum
Ácido Úrico
TGO
TAP
KTTP
Colesterol Total

Triglicerídeos
TSH
T3
T4 Livre
Toxoplasmose (IgG IgM)
VDRL
Chagas
Mantoux – PPD

Citomegalovírus (IgG IgM)
Urinálise
Urocultura com TSA
Proteinúria de 24H
Parasitológico de fezes
Vitamina D
PSA Total e Frações (acima de 40 anos)
Epstein Baar (IgG e IgM)

Exames de Imagem
ECG

RX de Tórax PA/PE

U.S Abdominal Total

Ecocardiograma

Cintilo do miocárdio
(Somente para pacientes diabéticos)

Doppler dos vasos ilíacos
(Somente para pacientes diabéticos)

Avaliações
Cardiologista
Observação

Dentista

Ginecologista
(Para pacientes do sexo feminino)

Se você já realizou algum destes exames no prazo máximo de 6 meses, traga na consulta.
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Tempo que leva a consulta:






A consulta de pré-transplante será feita com vários profissionais de nossa equipe multidisciplinar. Você será
avaliado pelo médico nefrologista, enfermeiro, psicólogo e, se necessário, com nutricionista e assistente
social.
Programe-se para estar conosco a manhã toda. Caso precise de orientação da assistente social de nossa
unidade, será necessário estar conosco mais uma manhã.
Caso você tenha Rins Policísticos e tenha realizado Ultrassonografia de abdomem total nos últimos 6
meses, deverá também agendar consulta com nosso médico urologista Dr. Jean Guterres.
Caso você tenha sorologia positiva para Hepatite, deverá também agendar consulta com nosso médico
especialista na parte hepática, Dr. Christian Garcia.

Quando tenho um possível doador como devo proceder:








Quando existe um possível doador deverá ser agendada consulta para esta pessoa também, na mesma
data.
Constam no protocolo pré-transplante, os exames de compatibilidade, onde receptor e doador devem
realizar exames de HLA, PRA e CROSS-MATCH que podem ser realizados em nossa Instituição. Para que
possamos agendar a data da coleta do HLA ou CROSSMATCH, informe os seguintes dados de seu possível
doador:
Nome completo
 Data de Nascimento
 CPF
Sexo
 Nome completo da mãe
 Grau de Parentesco
Se possui filhos
 Se deseja ter outros
Tipagem sanguínea: (necessário trazer o exame no dia da consulta)

Possibilidade de ajuda de Custo:






Se seu Estado não ofertar a possibilidade de transplante e se não puderes custear a vinda para cá é
possível solicitar TFD – Tratamento Fora de Domicílio. É um instrumento legal que visa garantir, através do
SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta
de condições técnicas.
O TFD oferece agendamento de consultas, tratamento ambulatorial, cirúrgico e social, passagens de ônibus
e avião de ida e volta com direito a acompanhante dependendo do diagnóstico e estado geral do usuário,
além de ajuda de custo para despesa com hospedagem e alimentação, conforme tabela de cada Estado.
Para maiores informações entre em contato com o serviço social de sua unidade de hemodiálise ou através
do nosso serviço pelo email servicosocialtx@prorim.org.br

Como faço se eu precisar fazer sessões de hemodiálise durante o tempo que estiver em Joinville
Caso você precise ficar um período maior em Joinville será necessário verificar a disponibilidade de vaga para diálise
em trânsito. Por favor, peça para o enfermeiro da sua unidade de diálise para fazer contato conosco através do email transito@prorim.org.br para verificar a disponibilidade de vaga.
Hospedagem em Joinville
Informamos que hospedagem, alimentação e transporte durante o período de permanência em Joinville é de
responsabilidade do paciente. Havendo necessidade de hospedagem para pacientes e seus acompanhantes abaixo
segue uma sugestão.
Opção de hospedagem:


Associação dos Renais Crônicos de Joinville:
O valor é acessível e inclui alimentação.
São quartos coletivos (masculino e feminino).
É necessário reservar com antecedência, pois a Associação possui somente 10 vagas para hospedagem.
Para reservar ou obter outras informações, entre em contato pelo fone: (47) 3422-8157
Rua: Riacho de Santana, 852 – Bairro: Jardim Iririú

Nosso Endereço:
Fundação Pró-Rim
Rua Xavier Arp, 15 - Esquina Papa João XXIII
Bairro Boa Vista
Joinville/Santa Catarina
Contatos pelo (47) 3431-3800
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