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O CHULC inova: 
Recuperar pulmões para garantir transplante 
 
A operação de recuperação e avaliação pulmonar ex vivo, que hoje é possível no 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) – Hospital de Santa Marta, 
constitui uma inovação que se apresenta como um método simplificado, com base 
em investigações prévias, para o tratamento de pulmões retirados para doação. 

 
O número de pessoas doentes que necessitam de um novo pulmão é, atualmente, 
superior ao dos pulmões doados disponíveis. Isto depende, em larga escala, do facto 
de apenas cerca de 20% dos pulmões doados serem aceites para transplantação.1, 2 
Têm sido estudadas, ao longo dos anos, diversas formas de resolver o problema da 
escassez de órgãos, como, por exemplo, o aumento da qualidade dos órgãos doados e 
a possibilidade de utilizar órgãos de dadores de coração parado. 
Durante a última década, o método de recuperação e avaliação pulmonar ex vivo 
conquistou uma maior aceitação como forma de aumento do número de pulmões 
disponíveis para transplantação. Foi desenvolvido originalmente e utilizado pela 
primeira vez em humanos quando Steen e col. transplantaram um pulmão de um 
dador de coração parado em Lund, na Suécia, no ano 2000.3 O método também pode 
ser utilizado na recuperação de pulmões de dadores inicialmente rejeitados. O 
primeiro transplante uni-pulmonar de um pulmão de dador inicialmente rejeitado, 
após recuperação ex vivo, foi realizado com sucesso em 2005 por Steen e col. 4  
Este método foi adotado e aperfeiçoado por outros centros.5, 6 
Ao utilizar-se a recuperação e avaliação pulmonar ex vivo, a capacidade de oxigénio 
dos pulmões de dadores marginais pode ser aumentada e estes podem ser utilizados 
para transplantação.7, 8  

 
O que é? 
Apresenta-se como o primeiro sistema do mercado com marca CE capaz de realizar 
uma avaliação ex vivo pulmonar de forma segura e controlada. Destina-se à 
recuperação, avaliação e conservação a frio de pulmões ex vivo, após a doação e antes 
da transplantação. 
Trata-se de um sistema compacto composto por três partes principais, uma unidade 
de avaliação, uma unidade de monitorização/controlo e uma câmara para pulmões. A 
unidade de avaliação substitui uma máquina coração-pulmão e uma unidade de 
aquecimento-arrefecimento. 
A câmara para pulmões consiste num conjunto descartável pronto a utilizar. 

 
O que faz? 
Garante segurança e tranquilidade ao cirurgião: é um sistema seguro, garante um 
controlo de pressão e de fluxo que minimiza o risco de danificar o órgão. 

• Os órgãos podem ser armazenados até ao dia seguinte, eliminando a necessidade 
de realizar uma transplantação durante a noite. 

Maior economia: 
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• É um sistema compacto. As salas de operações e os respetivos equipamentos 
dispendiosos nesta área não ficam indisponíveis durante o tratamento ex vivo. O 
plano cirúrgico programado pode decorrer normalmente. 

• Pode ser montado de forma rápida e fácil pelo perfusionista, reduzindo, assim, as 
necessidades de pessoal durante o tratamento ex vivo. 

• Por permitir testar facilmente os pulmões de dadores marginais, oferece a 
oportunidade de aumentar o número de órgãos disponíveis para transplante. 

 
Suporte Científico: 
• A terapia é uniformizada e simplifica a investigação. 
• Possibilita, de forma muito fácil, acesso a dados. 

 
Como funciona? 
A unidade de avaliação possui uma bomba de roletes integrada, unidade de 
aquecimento-arrefecimento e sistema de gás. O conjunto descartável estéril é 
constituído por uma câmara para pulmões com um reservatório, um oxigenador, um 
filtro leucocitário, sensores de pressão e tubos. 
Pode selecionar-se no monitor a pressão e o fluxo necessário ao pulmão. Como o 
sistema é controlado, quer a nível de pressão quer a nível de fluxo, o valor definido 
alcançado primeiro irá limitar o seguinte. Desta forma, o risco de excesso de circulação 
pulmonar ou de funcionamento do sistema com pressões demasiado elevadas é 
limitado. 
A temperatura é medida em dois locais diferentes, e a temperatura alvo é definida no 
monitor. 
De forma a facilitar o tratamento, podem ser selecionadas diferentes fases no monitor 
- preparação, recuperação, avaliação, arrefecimento e preservação. O fornecimento de 
gás é pré-definido e altera-se automaticamente. 
 
Preparação: O sistema é montado para utilização e é adicionada uma solução de 
avaliação. 
Recuperação: O pulmão é reaquecido lentamente e perfundido com uma solução 
oxigenada. 
Avaliação: Faz-se circular uma solução desoxigenada pelo coração quente e testa-se a 
função do mesmo. 
Arrefecimento: Reduz-se a temperatura para a temperatura pretendida e faz-se 
circular uma solução oxigenada pelo pulmão. 
Preservação: O pulmão é armazenado e mantido húmido e frio por um período 
máximo de 22 horas. 
 
O visor na interface do utilizador apresenta gráficos e valores da pressão, temperatura 
e fluxo pulmonar. A resistência vascular pulmonar é calculada e apresentada. Todos os 
dados são armazenados pelo sistema e podem ser facilmente acedidos para fins de 
investigação ou controlo de qualidade. 
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Aconselha-se a leitura da reportagem do jornal Público de 8 de novembro de 2019, 
assinada pela jornalista Ana Maia: “A máquina que limpa pulmões já funciona e salvou 
a vida a Maria” – máquina de preservação pulmonar ex vivo do Hospital de Santa 
Marta, única no SNS. 


