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Introdução
A actividade desenvolvida pelo
Gabinete
Coordenador
de
Colheita
e
Transplantação
(GCCT) no ano de 2010 cumpriu
os objectivos proposto no Plano
de Actividades.
É reconhecido que a actividade
de colheita é de difícil previsão e
estimativa uma vez que se observa a ocorrência de constrangimentos aos quais o empenho e
determinação dos colaboradores
afectos ao GCCT não se podem
sobrepor.

Eventos científicos.
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A actividade de colheita de órgão
e tecidos é uma actividade que
obriga a um investimento exigente no que diz respeito à
divulgação, informação e sensibilização de todos os actores
intervenientes neste processo. O
GCCT é impulsionador de inúmeras reuniões nos hospitais que
integram a sua rede de referenciação, com vista à difusão da
informação, divulgação de resultados e apresentação de estraté-

gias de colaboração com estes
mesmos hospitais.
Nesta linha, em Março de 2010, o
GCCT realizou o seu Workshop,
com a colaboração da Área de
Gestão da Formação, no auditório do centro de formação do
pólo do Hospital SA Capuchos.
Foram abordados vários temas
no âmbito da actividade de
colheita e transplantação e foi
um evento com enorme adesão
dos profissionais do CHLC.
O ano zero após a transposição
das directivas comunitárias relativas aos tecidos e células de
origem humana trouxe consigo o
pedido de autorização de inicio
da actividade de colheita, conforme exigência legal descrita na
Lei 12/09, de 26 de Março. O
CHLC, em conjunto com o
GCCT, solicitou o inicio de actividade para unidades de colheita
e aplicação de córneas, osso,
membrana amniótica, segmentos
vasculares e células hematopoié-

ticas à autoridade competente,
Autoridade para os Serviços de
Sangue e da Transplantação
(ASST).

O transplante de órgãos é em muitos
casos a última esperança terapêutica
para os doentes em lista de espera.

Colheitas realizadas nos hospitais da rede de referenciação
Destaque
para o número de colheitas realizados
no
CHLC,
com mais de
50% do total
de colheitas
realizadas.
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Colheitas realizadas nos hospitais da rede de referenciação (continuação)

Caracterização
dos dadores:
Género:
Feminino:45
(54,9%);
Masculino:37
(45,1%).
Idade:
A idade média dos
dadores foi de 53,70
anos, com idade
mínima de 12 e máxima de 78 anos.
Causa de morte:
Médica: 68 (82,9%);
Trauma: 14 (17,1%).

“As colheitas nos
pólos do CHLC
representam 52%
do total das
colheitas

Comparando

os

resultados

obtidos em 2010 com a ano
anterior, podemos constatar:
Observou-se um aumento do
número de colheitas no
CHLC, quer no Hospital de S.
José (mais 8) quer no Hospital S.A Capuchos (mais 2),
que contribuiu para o aumento total de 8 colheitas no
CHLC;
O Hospital Garcia de Orta,
manteve-se como o segundo
hospital dador mas teve um
decréscimo acentuado face ao
ano de 2009 (menos 12
colheitas). A este facto não é

alheio a mudança verificada a
nível da gestão da instituição;
O Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, teve no 3º
trimestre de 2010 o seu maior
movimento de referenciação
e de dadores efectivos. A
realização e sensibilização
dos profissionais de saúde,
através da formação ETPOD
obtiveram um impacto positivo e observou-se uma maior
dinâmica dos seus profissionais. Por este facto, foi o 3º
hospital da rede com mais
dadores efectivos. Realizou
mais 6 colheitas que em
2009;

realizadas”

Causa das colheitas abortadas
No ano de 2010, foram referenciados ao GCCT do Hospital S.
José 129 potenciais dadores.

Grupos etários:
< 15 anos: 1;
15 - 30 anos: 8;
31 - 45 anos: 18;
46 - 60 anos: 19
61 - 70 anos: 23;
> 70 anos: 13

Os dadores de órgãos, representam situações de life saving,
pelo que os critérios de inclusão
são cada vez mais expandidos
que nos dadores de tecidos. Não
obstante, há critérios que são
contra-indicações absolutas.
Assim, 47 não foram dadores
efectivos, pelas razões que
podemos observar no gráfico ao
lado.

Para além do Hospital do
Funchal, também os Hospitais Curry Cabral, Barlavento
Algarvio e Santarém tiveram
um aumento relativo a 2009,
com mais duas colheitas cada
em 2010;
Em sentido inverso, os Hospitais Fernando da Fonseca
(menos 2), Faro (menos 1), S.
Bernardo, Setúbal (menos 3),
Espírito Santo, Évora (menos
3), Barreiro e Portalegre
(ambas com menos 1), tiveram uma diminuição no
número de colheitas.
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Órgãos colhidos pelo GCCT
No ano de 2010, face à ligeira
diminuição observada no número
de colheitas, colheram-se menos
20 órgãos que no ano de 2009. A
excepção foi a colheita de coração
e de fígado, para transplante.
Colheram-se 10 corações (mais 4
que em 2009) e 74 fígados (mais 2
que em 2009). O gráfico permite
retirar as seguintes conclusões:

2010. Este aumento foi observado a partir do 2º trimestre;
Foram colhidos 4 pulmões. A
idade média dos dadores teve o

aumento de um ano, de 2009
para 2010 e pode ter condicionado a colheita deste órgão
dadas as exigências e critérios
rigorosos.
Imagem: http://www.recycleme.org/
(Trilliun Gift of Life Networ | Ontario’s Organ and Tissue Donation
Agency)

Em
2010,
foram
colhidos 2,6 órgãos
por dador.

A colheita de rins aumentou de
trimestre para trimestre, sendo
no 4º trimestre que foram
colhidos mais rins (43);
A colheita de fígado teve um
ligeiro aumento no total de

“O número de
membranas
amnióticas teve um

Tecidos colhidos
Podemos afirmar que no geral
colheram-se mais tecidos que em
2009. Todavia, é importante

aumento
salientar que este aumento no
número total de tecidos colhidos está “inflacionado” pelo

aumento significativo da colheita de
membrana amniótica em 2010,
directamente relacionado com o
inicio da actividade da unidade de
colheita do Hospital da CUF Descobertas .
Saliente-se o número de córneas
colhidas em dador em morte cerebral. Das 43 colheitas realizadas no
CHLC, apenas em 5 não se procedeu à colheita deste tecido. Em três
das colheitas por ultrapassar o
limite de idade (> 75 anos) e nas
restantes por razões clínicas.

Colheita de córneas em coração parado
Em 2010, iniciou-se a colheita de
córneas em coração parado no

Hospital Garcia de Orta, que
contribuiu com 4 córneas para o

total . O Serviço de Urgência foi
o que mais dadores teve (12 dadores e 24 córneas). Ainda assim,
observa-se uma diminuição considerável de ano para ano da
colheita deste tecido (2009 = 106
córneas | 2010 = 81 córneas).
Esperamos que em 2011, este
cenário seja possível inverter para
uma maior esperança dos doentes
que aguardam em lista de espera
por um transplante deste tecido e
que lhes devolva alguma qualidade de vida e autonomia.

acentuado, de 2009
para 2010, uma vez
que se observou o
inicio da actividade
de colheita na
Unidade do
Hospital da CUF
Descobertas”.

Transplantes realizados nas Unidades que articulam com o GCCT

Rua José António Serrano
1150-199 Lisboa

As unidades que articulam com o GCCT realizaram os seguintes transplantes:
Renal: Hospital Curry Cabral (56) e Garcia de Orta (31), perfazendo um total de 87;
Hepático: Hospital Curry Cabral (120);
Cardíaco e Pulmonar: CHLC, EPE | Hospital Sta. Marta (10);

Gabinete Coordenador de Colheita
e Transplantação
Tel: 218 841 449
Fax: 218 841 040

Córneas: CHLC, EPE | Hospital SA Capuchos (132);
Células Hematopoiéticas: CHLC, EPE | Hospital SA Capuchos (42).

Correio electrónico:
coord.gccot@chlc.min-saude.pt

Consulte o nosso espaço
na Intranet

1as Jornadas do GCCT
O GCCT, em parceria com a Associação Cientifica dos Enfermeiros
do CHLC, vai realizar, no próximo mês de Maio, as suas primeiras jornadas, subordinadas ao
tema “Colheita de Órgãos e
Transplantação em Portugal”,
cujo flyer se coloca na newsletter.
Toda a informação relativa a este
evento cientifico pode ser consultada no sítio da internet
www.acenfermeiros.pt.
Neste
espaço encontra, ainda, o regulamento da Comissão Cientifica
para a apresentação de posters.

Ficha Técnica
Elaborado
Maria João Xavier
[Tec. Superior, Área Tecidos]
mjoao.xavier@chlc.min-saude.pt
Revisto
Maria da Cruz Palma
[Enfª Chefe, Directora do GCCT]
mcruz.palma@chlc.min-saude.pt

Será um espaço privilegiado para
debate de ideias, experiências e
questões. O programa conta com
cinco paneis dedicados a este
tema, nas diferentes perspectivas
e abordagens, do ponto de vista
dos profissionais que integram
esta área tão especifica e, ainda,
de alguma controvérsia.
Os painéis são os seguintes:

I - Rede Nacional de Coordenação
de Colheita e Transplantação:
Realidades e Desafios;
II - Assistência e Circuito do
Doente Neurocrítico nos Hospitais: Estratégias a adoptar;
III - A Família do Doente Neurocrítico e os Profissionais de
Saúde: O Cuidar das Famílias;
IV - Colheita de Órgãos e Tecidos: Equipa Pluridisciplinar;
V - A Transplantação em Portugal: Unidades de Transplantação.
A conferência de abertura terá
como enfoque “Actualidade
Ibérica na Colheita de Órgãos:
Perspectiva Europeia”, e contará com os testemunhos na
perspectiva nacional, espanhol
e europeia.

Não deixe de consultar a

informação mais detalhada.

www.acenfermeiros.pt

