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Programa de colheita de córneas 

em dador em coração parado  
Gabinete Coordenador de Colheita e 

Transplantação (GCCT) 

A colheita de córneas, em dador de coração para-

do, teve inicio a 1 de Outubro de 2001 e a sua 

evolução foi sempre em sentido crescente até 

2006, ano em que teve uma diminuição muito 

significativa. Retoma o caminho ascendente em 

2007 e 2008, para voltar a diminuir em 2009 e 

2010.  

No ano que terminou, observa-se um aumento 

acentuado do número de córneas colhidas em 

dador em coração parado, que iremos descrever 

nas próximas linhas. 

Foram definidas e aplicadas estratégias que visa-

ram a sensibilização, esclarecimento de dúvidas e, 

ainda, a apresentação do programa aos novos 

colaboradores do CHLC, dado que se assiste a uma 

enorme rotatividade dos profissionais nos vários 

serviços. 

A informação relativa a este programa é disponibi-

lizada nos próprios locais de trabalho, encontra-se 

difundida no espaço do GCCT na Intranet e é alvo 

de análise cuidado em todos os documentos reali-

zados no GCCT. 

A diminuição do número de córneas colhidas em 

dador em coração parado disponíveis para trans-

plantação significará, em primeira instância,  que 

os doentes que aguardam 

em lista de espera para 

este tipo de transplante  

manter-se-ão, por mais um 

período de tempo, privados 

de recuperar a sua qualida-

de de vida mantendo a sua 

dependência de terceiros 

e/ou familiares.  

Adicionalmente, as restri-

ções impostas por via legal, 

com a transposição das 

directivas comunitárias 

para direito nacional relati-

vamente à importação de 

tecidos, conduz a que Portugal tenha que se tor-

nar auto-suficiente em matéria da colheita de 

tecidos. 

Critérios de exclusão absoluta para a doação de órgãos e tecidos* 

doenças malignas, excepto retinoblas-

toma e tumores malignos no segmen-

to anterior do olho); 

Doenças autoimunes; 

Doenças neurodegenerativas; 

Doenças hematológicas; 

Doenças infecciosas; 

Infecções sistémicas graves; 

Doença ou seropositividade 

para o VIH; 

Hepatites víricas (B ou C); 

Comportamentos de risco. 

Todas as situações que levan-

tem dúvidas devem ser coloca-

das ao GCCT, que terá a respon-

sabilidade de incluir/excluir o 

potencial dador referenciado. 

Causa de morte indetermina-

da; 

Antecedentes de doença de 

etiologia desconhecida; 

Existência ou antecedentes de 

doença maligna (excepto carcino-

ma basocelular primário, carcinoma do 

colo do útero in situ e alguns tumores 

primários do sistema nervoso central. 

Para a dádiva de córneas podem ser 

considerados e avaliados dadores de 

“Critério idade 

para os potenciais 

dadores de 

córneas em 

coração parado 

2 - 80 anos” 

*Referências: 

- Directiva 2006/17/CE e Directiva 2004/23/CE; 

- Guide to safety and quality assurance for transplantation of organs, tissues and cells – Council of Europe Publishing, 3rd Edition; 
2006; 

- Lei 12/2009, de 26 de Março de 2009, estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, 
processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana. 

964 096 021 
(a qualquer hora) 

Para referenciar 

um potencial 

dador, contacte 

o GCCT: 



O programa de colheita de 

córneas em dador em coração 

parado  depende grandemen-

te da motivação, conhecimen-

to e sensibilidade dos colabo-

radores do CHLC. São estes os 

grandes impulsionadores e 

dinamizadores, nos seus servi-

ços. O empenho e a dinamiza-

ção permite observar as osci-

lações no número de colheitas 

realizadas, nos 4 pólos do 

CHLC, ao longo dos anos. 

Na realidade, é um programa 

de processos e procedimentos 

simplificados pois não é inten-

ção do GCCT perturbar o bom 

funcionamento dos serviços/

unidades. Todavia, um telefo-

nema para o número de con-

tacto permanente do GCCT, 

para a referenciação de um 

potencial dador de córneas 

em coração parado é o gesto 

necessário. 

Do outro lado, está um coor-

denador de colheita e trans-

plantação (CCT) que informará 

da aceitação ou recusa da 

referenciação realizada. 

Nenhum falecido é considera-

do potencial dador, sem exis-

tir previamente a consulta ao 

RENNDA (Registo Nacional de 

Não Dador). É solicitado ao 

colaborador do CHLC, para 

este efeito, o nome, a data de 

nascimento e um documento 

de identificação (BI, CC, SS, 

entre outros) do falecido. 

Porque os colaboradores 

devem possuir a informação 

mais actualizada e com facili-

dade de consulta (são os prin-

cipais intervenientes neste 

programa), justifica-se a reali-

zação de um suporte informa-

tivo específico. Há determina-

da informação que é desco-

nhecida dos profissionais e 

que é importante transmitir.  

As córneas colhidas em dador 

em coração parado, no CHLC, 

são atribuídas à Unidade de 

Transplantação do Hospital SA 

Capuchos (UT HSAC), caso as 

virologias e o TAN (técnica de 

ácidos núcleicos), sejam nega-

tivas. Caso contrário, as cór-

neas são eliminadas. 

A UT HSAC obteve a autoriza-

ção para iniciar a sua activida-

de, de acordo com a exigên-

cias requeridas pela ASST, em 

Outubro de 2010 após pedido 

solicitado e formalizado à 

Autoridade para os Serviços 

de Sangue e da Transplanta-

ção (ASST) em Maio de 2010. 

A UT HSAC tem vindo, gra-

dualmente, a dotar-se de 

equipamento tecnológico de 

ultima geração, que junta-

mente com a dedicação, com-

petência e disponibilidade dos 

seus colaboradores, é reco-

nhecida pelos seus elevados 

padrões de qualidade e de 

segurança,  entre os seus 

pares. 

 

 

Porquê de uma newsletter dedicada somente  ao programa de  

colheita de córneas colhidas em dador em coração parado? 

“O aumento da 

actividade de 

colheita de córneas 

em coração parado 

teve como resultado 

mais 92 córneas 

colhidas que em 

2010. Este aumento 

permitiu realizar 

mais 56 

transplantes em 

2011 (188) face a 

2010 (132)” 
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Evolução do número de córneas colhidas em dador em coração parado e 

transplantes efectuados na UT HSAC [2001 - 2011] 
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É importante ressalvar que o 

número total de transplantes 

inclui, naturalmente, os trans-

plantes realizados com as 

córneas colhidas em dador em 

morte cerebral. 

 Em 2010, com o inicio dos 

transplantes lamelares, mes-

mo com um número substan-

cialmente inferior de córneas 

disponíveis para transplantar 

(menos 25 que em 2009),  o 

número de transplantes man-

teve-se semelhante a 2009. 

Legenda: 

C.C.P - córneas coração parado; 

Trx - transplantes 



A colheita de córneas em dador em coração parado nos 4 pólos do CHLC realizou-se nos seguintes 

serviços/unidades (60 colheitas; 117 córneas): 

Hospital Sta. Marta (20 colheitas; 39 córneas): 

UCIP 4 - 8 | UCI Cardiologia - 8 | UCI Cardiotorácica - 4; 

Hospital SA Capuchos (5 colheitas; 9 córneas): 

UCIP 2 - 1 | Neurocir. UCI2 - 1 | Cirurgia - 1 | Dermatologia - 1 | Med. Int. 2.1 - 1; 

Hospital S. José (35 colheitas; 69 córneas): 

UUM - 3 | UCV - 3 | Neurocir.  UCI1 - 7 | Med. Int. 1.4 - 3 | Urgência - 15 | UCIP 1 - 4. 

As restantes colheitas foram realizadas no Hospital Garcia de Orta, EPE (28 colheitas; 56 córneas).  

Refira-se que do total de 173 córneas colhidas, 30 foram inutilizadas por virologia positiva. 

Uma vez que a UT HSAC dispõe de tecnologia indispensável e de colaboradores com elevada e 

reconhecida competência para realizar a análise e avaliação das córneas de modo a garantir a 

qualidade das mesmas, as córneas colhidas no Hospital Garcia de Orta , EPE são analisadas pela 

nossa UT. Como forma de reconhecimento desta actividade, uma das córneas é cedida à UT HSAC 

para transplante. Desta forma, a UT HSAC dispõe de mais  córneas para transplante e dar resposta 

aos doentes que aguardam em lista de espera. 

É fundamental salientar o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da UT HSAC, sempre disponí-

veis para a realização das colheitas de córneas, seja em dador em coração parado seja em dador  

em morte cerebral.  A participação de todos é que torna este programa num programa de sucesso 

e com repercussões ao nível da qualidade de vida dos receptores. 

É nesta última situação que o 

GCCT pretende intervir e sen-

sibilizar os colaboradores do 

CHLC para a referenciação de 

todos os doentes falecidos. O 

GCCT reforça a 

importância da 

referenciação 

todos os poten-

ciais dadores 

de córneas em 

coração para-

do, mesmo que 

posteriormente 

não seja possí-

vel a sua doa-

ção efectiva. 

Os doentes em 

lista de espera 

para um transplante desta 

natureza agradecem. 

Após o contacto com o GCCT, 

em caso de aceitação da refe-

renciação, é solicitado ao cola-

borador um conjunto de infor-

mação para realizar a consulta 

ao RENNDA, como referido 

anteriormente. Caso esta 

Em 2011, no CHLC, EPE falece-

ram 1713 doentes dos quais 

744 não cumpriam o critério 

“idade” para a doação de 

córneas em dador em coração 

parado. Dos res-

tantes 969 faleci-

dos, 68 foram 

dadores de cór-

neas em coração 

parado; 742 apre-

sentavam contra-

indicação para a 

doação; 8 foram 

referenciados mas 

não puderam ser 

dadores efectivos 

p o r  c o n t r a -

indicação; final-

mente, 151 não foram refe-

renciados e não foi observada 

nenhuma contra-indicação 

(falecidos que pela sua histó-

ria clínica e consulta do pro-

cesso online, não foram refe-

renciados e podiam ter sido 

dadores de córneas em cora-

ção parado). 

consulta seja negativa, sem 

registos, o CCT pede ao cola-

borador para proceder à 

colheita de sangue para reali-

zação das virologias: 2 tubos 

de bioquímica e um tubo 

de hemograma (para reali-

zação do TAN). Adicional-

mente, solicita informação 

clínica mais detalhada do fale-

cido, para preenchimento da 

folha de colheita de dados da 

ASST. 

Contribua e colabore para o 

sucesso deste programa, refe-

renciando os falecidos que 

possam ser potenciais dadores 

de córneas em coração para-

do. É um procedimento rápido 

e simples: contactar o GCCT, 

transmitir os dados para a 

consulta ao RENNDA, proce-

der à colheita de sangue para 

realização das virologias (caso 

o RENNDA não tenha registos) 

e, finalmente, colaborar com o 

oftalmologista no acto de 

colheita.  

Referenciação dos falecidos ao GCCT - procedimento rápido e simples   

Colheita de córneas em dador em coração parado nos pólos do CHLC e 

Hospital Garcia de Orta, EPE 

Ficha Técnica 
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Tel: 218 841 449 
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Correio electrónico:  

gcct.hsjose@chlc.min-saude.pt 

Gabinete Coordenador de 

Colheita e Transplantação 

CHLC, EPE  

(Hospital S. José) 

Ministério da Saúde, Brasil 

Consulte a Intranet 

para obter informação 

mais detalhada sobre 

o Programa de 

colheita de córneas 

em dador em coração 

parado. 


