
tendo sido possível partilhar expe-

riências com Centros de Excelência, 

como é o caso da Organização 

Nacional de Transplante (ONT) 

Espanha.   

A divulgação dos resultados da 

actividade, é para o GCCT uma 

forma de agradecimento e reconhe-

cimento a todos os colaboradores 

do CHLC e Hospitais da Rede.  

Os resultados divulgados neste 

documento revelam que o GCCT 

manteve a actividade de colheita 

em níveis idênticos ao do ano ante-

rior. Recorrendo ao Plano de Activi-

dade apresentado para o ano de 

2011, o GCCT alcançou os objecti-

vos propostos: 

 Número de colheitas: 80 

(objectivo definido: 75); 

 Órgãos colhidos: 232 (objectivo 

definido: 203); 

 Tecidos colhidos: 361 (objectivo 

definido: 286). 

  

O ano que agora terminou revelou-

se agitado, especialmente na transi-

ção do terceiro para o quarto tri-

mestre, com uma série de aconteci-

mentos que numa primeira instân-

cia podiam tornar-se um factor 

desmotivador que poderia compro-

meter a actividade de colheita e 

transplantação de órgãos e tecidos 

e, consequentemente, a vida dos 

inúmeros doentes que aguardam 

em lista de espera sendo que para 

alguns, o transplante representa a 

última alternativa terapêutica. Com 

o que iremos demonstrar neste 

suporte informativo, a nível do 

GCCT do Hospital S. José (CHLC, 

EPE), a actividade de colheita e 

transplantação manteve-se em 

níveis semelhantes aos alcançados 

nos últimos dois anos, o que muito 

nos apraz. 

Em Agosto de 2011, face à necessi-

dade de cumprir as metas de redu-

ção da despesa pública, os incenti-

vos à actividade de colheita e trans-

plantação foram reduzidos em 50%. 

Esta alteração causou alguma per-

turbação nas equipas envolvidas 

mas, pensamos, sem consequências 

para a actividade.  

Foi, ainda, publicado o Decreto Lei 

nº124/2011, D.R. nº 249, Série I de 

29 de Dezembro que prevê a extin-

ção da Autoridade para os Serviços 

de Sangue e da Transplantação. 

Esta entidade, de acordo com a 

legislação 

supracita-

da, será 

in teg rad a 

na Direcção 

Geral da 

Saúde(DGS) 

e no Insti-

tuto Portu-

guês do 

Sangue e 

Transplantação, IP(IPST,IP), após 

aprovação da Lei Orgânica do Minis-

tério da Saúde.  

O GCCT em 2011, em colaboração 

com a Associação Cientifica dos 

Enfermeiros, realizaram as 1ªs 

Jornadas subordinadas ao tema 

“Colheita de Órgãos e Transplanta-

ção em Portugal”. Este evento con-

tou com a participação de pales-

trantes de referência, nacionais e 

estrangeiros, que permitiram 

momentos de grande qualidade, 

A actividade de colheita apresenta-
se no gráfico seguinte. De salientar 
o aumento considerável do número 
de colheitas de córneas em dador 
em coração parado.  

No total, em 2011, o GCCT realizou 
as seguintes colheitas: 

Dador em morte cerebral: 80 
(multiorgânica: 57; simples rim: 7; 
simples fígado: 16) 

Colheita de córneas em dador em 
coração  Parado: 88 
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Em 2011, a exemplo 

do ocorrido nos 

últimos anos, a 

causa de morte foi 

predominante-

mente a causa 

médica (60 dado-

res - 75%), sendo 

os restantes (20 

dadores - 25%), de 

origem traumática.  

Colheitas abortadas 

Caracterização dos dadores em morte cerebral 

Hospitais dadores em 2011 

Em 2011 realizaram-se colheitas 

em 14 Hospitais da Rede, mais 2 

hospitais que no ano de 2010. Os 

Hospitais da Rede de Referencia-

ção que não realizaram qualquer 

colheita foram os de Portalegre, 

Curry Cabral e Barreiro. Todavia, 

nos dois primeiros houve a refe-

renciação de potenciais 

dadores que por moti-

vos vários não puderam 

ser dadores efectivos.  

Saliência para o inicio da 

actividade de colheita 

no Hospital de Beja. 

Refira-se que, foram  

realizadas mais colheitas 

nos Hospitais da Rede 

de Referenciação (44) do 

que no conjunto dos 4 pólos do 

CHLC (36), que demonstra o 

trabalho desenvolvido pelo GCCT 

em coordenação e estreita cola-

boração com os Coordenadores 

Hospitalares de Doação (CHD). 

Este dado é inverso ao registado 

em 2010 (43 colheitas no CHLC e 

39 nos Hospitais da Rede de 

Referenciação) . 

No ano de 2011, observou-se 

uma diminuição de duas colheitas 

(80) em comparação com 2010 

(82)  

cerca de 3 anos face à 

idade média de 2010 

(53,7 anos), bem como 

a idade mínima foi 

inferior (12 anos em 

2010) e a idade máxi-

ma superior (78 anos 

em 2010).  

O escalão etário dos 

dadores é apresentado 

no gráfico ao lado. 

Em 2011, os dadores do 

sexo masculino representa-

ram 58,7% do total de 

dadores (47), e os do sexo 

feminino 41,3% (33). 

A idade média dos dadores 

em 2011 foi de 50,5 anos, 

com uma idade mínima de 4 anos 

e uma idade máxima de 86 anos . 

A idade média de 2011 diminuiu 

indicações relativas ou absolutas 

e, desta forma, teremos de deci-

dir, em equipa, perante as situa-

ções de urgência existentes se  

te rem o s  

de utilizar 

d a d o r e s 

c o m 

cri térios 

expandi-

dos. No 

caso de 

p e d i d o s 

superur-

gentes a utilização destes órgãos 

podem salvar a vida de um doen-

te em situação crítica.  

De acordo com a legislação em 

vigor(consentimento presumido), 

não deveríamos ter recusas fami-

liares. Mas, por respeito para 

com as famílias, que devido a 

crenças e aspectos religiosos se 

opuseram à dádiva, não se conse-

guindo a anuência da família,  e 

se não  existem pedidos activos, 

não se avança com a colheita.  

No ano de 2011, foram referen-

ciados ao GCCT do Hospital S. 

José 121 potenciais dadores, 

sendo que 41 não foram dadores 

efectivos, pelas 

razões que 

podemos obser-

var no gráfico. 

 Na avaliação 

dos potenciais 

dadores de 

órgãos podemos 

encontrar contra 

G a b i n e t e  C o o r d e n a d o r  d e  C o l h e i t a  e  T r a n s p l a n t a ç ã o  d o  H o s p i t a l  S .  J o s é   
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No ano de 2011, colheram-se mais 17 

órgãos que no ano de 2010. Numa 

primeira análise, estamos perante um 

dado contraditório, uma vez que regis-

tamos menos duas colheitas no ano 

transacto.  

O aumento deve-se, à colheita de mais 

corações, pâncreas e pul-

mões. O aumento na colhei-

ta destes órgãos deve-se , 

sobretudo, à diminuição da 

idade média e à concentra-

ção, de mais de 60%, dos 

dadores nos escalões etá-

rios até 46-60 anos, uma 

vez que são os dadores que 

cumprem os critérios  para 

a dádiva destes órgãos. 

 

trabalho dos vários pólos do CHLC 

no 3º trimestre. 

Podemos afirmar que o programa  

de colheita de córneas em dador 

em coração parado, em 2011, 

apresentou resultados excelentes, 

quando comparado com o ano de 

2010 (colhidas mais 92 córneas).   

O gráfico seguinte mostra a distri-

buição do número de córneas 

colhidas em dador em coração 

parado no ano 2011.  

Como afirmámos no bloco acima, a 

actividade de colheita de córneas em 

dador em coração parado teve um 

aumento significativo. 

Para este aumento contribuiu o inicio 

da actividade no Hospital Garcia de 

Orta mas, também ficou demonstrado 

que nos pólos do CHLC houve melho-

ria dos resultados, foram realizadas 

mais 19 colheitas do que em 2010. 

Para a mudança destes números con-

tribuiu de forma significativa a forma-

ção realizada nos diferentes locais de 

decresceu do 1º para o 3º trimestre, 

mantendo o mesmo número de 

colheitas no 4º trimestre. No HD Este-

fânia colheram-se 

40 membranas e 

no HCUF as res-

tante 18.  

As válvulas car-

díacas tiveram 

uma variação ao 

nível dos trimes-

tres, sendo que 

no 2º trimestre 

não se colheu 

nenhuma válvula. 

Todavia, devemos 

ter presente que foi neste trimestre 

que se colheram 6 corações para 

transplante. 

A colheita de córneas em dador em 

morte cerebral, em 2011, realizou-se 

em 3 hospitais da Rede de Referencia-

ção do GCCT: H. Funchal, H. Fernando 

da Fonseca e H. Garcia de Orta.  As 

restantes córneas foram colhidas no 

CHLC . Aliás, das 36 colheitas, em 

morte cerebral, realizadas no CHLC, 

em apenas 7 não se procedeu à colhei-

ta de córneas.  

A colheita de córneas em coração 

parado teve um aumento notável, 

tendo duplicado o número de colhei-

tas efectuadas em comparação com 

2010, como mostraremos abaixo.  

A colheita de membrana amniótica 

Imagem: http://www.recycleme.org/ (Trilliun Gift of Life Networ | 

Ontario’s Organ and Tissue Donation  Agency) 

Número de tecidos colhidos em 2011 

Programa de colheita de córneas em dador em coração parado 

“O aumento da 

actividade de 

colheita de 

córneas em 

coração parado 

permitiu colher  

mais 92 córneas 

do que em 2010”. 

“Em 2011, foram colhidos 2,9 órgãos por 

dador, um ligeiro aumento que em 2010 (2.3 

órgãos por dador)” 

“Em 2011, 

foram 

colhidas 

mais 92 

córneas 

quando 

comparado 

com 0 ano 

de 2010”. 



ferramentas e estratégias para ultrapas-

sar algumas das dificuldades sentidas no 

terreno. 

Este evento contou, ainda, com a partici-

 

Em 2011  realizamos as 1ªs Jornadas do 

GCCT, em colaboração com a Associação 

Cientifica dos Enfermeiros do CHLC, o 

que muito contribuiu para o sucesso das 

mesmas. A transposição do modelo do 

Workshop (anual) do GCCT para um 

evento a nível nacional, foi ponderada e 

assumida como um desafio para o Gabi-

nete. Na realidade, ocorrem inúmeras 

reuniões cientificas que abordam estas 

temáticas de colheita e transplantação 

de órgão e tecidos mas, nenhuma direc-

cionada exclusivamente para as várias 

temáticas que tornam esta actividade 

tão complexa. Procurou-se debater as 

questões associadas à colheita e ao 

transplante, as suas dificuldades, os  

obstáculos e os seus desafios constan-

tes. A elevada qualidade dos palestran-

tes convidados proporcionou um exce-

lente momento de partilha, permitindo 

responder a dúvidas e disponibilizar 

pação de ilustres convidados da Orga-

nização Nacional de Transplante (ONT), 

Espanha, que como modelo de refe-

rência para os outros países,  contri-

buem com a sua experiência para  o 

crescimento dos mesmos. 

Conscientes que os profissionais do 

futuro são aqueles que ainda se encon-

tram nas universidades, é uma premis-

sa do Gabinete disponibilizar-se para 

colaborar com as várias Escolas de 

Enfermagem e outras Instituições de 

Ensino. 

Adicionalmente, fruto do reconheci-

mento da actividade desenvolvida, o 

GCCT tem respondido afirmativamente 

aos vários convites, que lhe têm sido  

dirigidos , para estar presente, através 

da sua direcção e colaboradores, em 

seminários, congressos, reuniões cien-

tíficas, enquanto palestrantes e/ou 

moderadores. 

Rua José António Serrano 

1150-199 Lisboa 

Tel: 218 841 449 

Fax: 218 841 040 

 

Correio electrónico:  

gcct.hsjose@chlc.min-saude.pt 

Gabinete Coordenador de 

Colheita e Transplantação do 

Hospital de S. José- CHLC, EPE  
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Transplantes efectuados pelas unidades 

que articula com o GCCT 

Para obter mais informação relativamente às actividades 

desenvolvidas pelo GCCT, consulte a Intranet ou contacte-nos. 

No computo geral, podemos afirmar que o GCCT, em 2011, manteve os seus indicadores 

positivos, tendo contribuído, decisivamente, para a qualidade de vida de inúmeros doen-

tes que aguardavam em lista de espera por um transplante.  No ano que agora começa, o GCCT continuará a 

promover a dádiva de órgãos, tecidos e células perseguindo a auto-suficiência nacional. 

E para 2012? 

Actividades Cientificas 


