
diminuir (54 e 51 em 2015 e 

2016, respetivamente). 

A idade média dos dadores 

em morte cerebral, em 2016, 

foi de 59,6 anos, superior aos 

56,1 anos de 2015, sendo a 

causa de morte predominan-

temente médica (83,3%). 

No ano de 2016, foram reali-

zadas colheitas em dador em 

morte cerebral em 15 Hospi-

tais da Rede de Referencia-

ção do GCCT do Hospital S. 

José - CHLC, mais um que em 

2015. 

Finalmente, nas unidades de 

transplantação que articulam 

com o GCCT do Hospital S. 

José - CHLC, observou-se 

aumento da atividade de 

transplantação hepática, 

pulmonar e de córnea, com 

destaque evidente para o 

aumento da atividade de 

transplantação de pulmões, 

na unidade do Hospital Sta. 

Marta.  

Em 2016, o Gabinete Coor-

denador de Colheita e Trans-

plantação (GCCT) do Hospital 

S. José – CHLC realizou 114 

colheitas de órgãos em dador 

em morte cerebral, mais 7 que 

no ano anterior (6,5%). Foram 

colhidos 286 órgãos (mais 1 

que em 2016, 0,4%) e 426 

tecidos. Comparativamente 

com 2015 colheu-se mais um 

tecido no ano de 2016, com 

destaque para a colheita de 

córneas em dador em morte 

cerebral (aumento de 22,3% 

face a 2015). A colheita de 

córneas em dador em coração 

parado voltou a diminuir, 

sendo que essa diminuição é 

mais significativa no Hospital 

Fernando da Fonseca, EPE 

(diminuição da atividade de 

colheita em 60,9%), cuja unida-

de de colheita e aplicação 

(UCA) articula com o GCCT. No 

CHLC observamos um aumento 

deste tipo de colheitas (mais 

10 colheitas que 2015 que 

representa um crescimento de 

21,7% na atividade). 

Assim, em 2016, realizaram-se 

93 colheitas de córneas em 

dador em coração parado, 

menos 3 que em 2015, repre-

sentando uma diminuição de 

3,1% da atividade deste progra-

ma. O GCCT continua atento à 

monitorização dos mapas dos 

falecidos do CHLC, uma vez que 

ainda temos situações de não 

referenciação dos falecidos 

com critérios para colheita de 

córneas, mas com tendência a 

Resumo da atividade 

Resultados da Atividade  

Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação 

do Hospital de S. José  - Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE 

2016 FEVEREIRO 2017 

EDIÇÃO 17 

Outros acontecimentos relevantes de 2016  

 Nomeação da nova direção do 

GCCT (Sr. Enf. Fernando Rodri-

gues), que iniciou funções a 17 

de março de 2016, em virtude 

da aposentação de Sra. Enfª 

Maria da Cruz Palma; 

 Integração de novos enfermei-

ros na equipa de enfermagem 

do GCCT dando resposta às 

necessidades urgentes para 

completar a escala de preven-

ção; 

 Auditoria interna ao Banco de 

Tecidos Oculares do CHLC 

envolvendo o Gabinete de 

Auditoria Clínica (GAC), o GCCT 

e o Serviço de Oftalmologia; 

 Acreditação e certificação do 

GCCT pelo CHKS e ISO9001:2008, 

respetivamente; 

 Inspeção à qualidade e seguran-

ça das atividades de colheita e 

transplantação do CHLC envol-

vendo o GCCT e todas as unida-

des de transplantação de órgãos 

do CHLC; 

 Auditoria externa pelo CHKS ao 

GCCT no âmbito da certificação 

ISO9001:2008, com vista à sua 

renovação; 

 Autorização do Conselho de 

Administração e parceria com a 

Área de Gestão de Tecnologias e 

Sistemas de Informação para 

operacionalização do acesso  à 

distância da consulta do RENNDA 

e aplicações em uso no CHLC 

para registo de informação 

conduzindo a uma maior efi-

ciência na gestão dos proces-

sos de referenciação, doação e 

colheita de órgãos e tecidos; 

 Obras de melhoria na sala 

técnica com a criação de condi-

ções que permitem a realiza-

ção da colheita em dador em 

coração parado (córneas), 

libertando as camas nos servi-

ços; 

 Início de funcionamento da 

aplicação Registo Português de 

Transplantação (RPT), na fase 

inicial apenas disponível para 

os GCCT’s e CHD. 

 

Campanha realizada no Brasil 

Os desafios que se colocam nesta 

atividade são renovados ano após 

ano, sempre com a preocupação 

máxima de contribuir para a diminui-

ção das listas de espera e, desta 

forma, proporcionar uma melhor 

qualidade de vida aos doentes que 

aguardam um transplante. 

A Equipa do GCCT continua empe-

nhada em obter, em cada ano, 

melhores resultados mas, também 

sabemos que é uma tarefa árdua, 

uma vez que se trata de uma ativida-

de com variáveis difíceis de controlar 

e dependentes do desempenho e das 

condições criadas, nos vários Hospi-

tais da Rede, para o desenvolvimen-

to da atividade pelos Coordenadores 

Hospitalares de Doação (CHD).  

 

Pontos de interesse: 

 Colheita em dador em morte 

cerebral e coração parado; 

 Dadores referenciados vs 

dadores efetivos; 

 Colheita de órgãos e tecidos; 

 Transplantes realizados. 



Colheitas em dador em morte cerebral  [114] 

O GCCT do Hospital de S. José realizou 114 

colheitas em dador em morte cerebral, em 15 

Hospitais da sua Rede de Referenciação. 

(Comparativamente com 2015 foram realizadas 

mais 7 colheitas em dador em morte cerebral 

(aumento de 6,5%). 

Os resultados alcançados em 2016 permitem-

nos concluir que o 1º e o 2º trimestre de 2016 

foram os mais produtivos. Relativamente aos 

semestres, foram realizadas 74 colheitas no 1º 

semestre e 40 no 2º semestre (menos 34 colhei-

tas, diminuição da atividade em 45,9%).  

Esta atividade apresenta uma enorme variabili-

dade sendo que o mês com maior número de 

colheitas em 2016 (junho, 18 colheitas) represen-

ta o mesmo valor que as colheitas efetuadas em 

todo 4º trimestre do mesmo ano.  

No que respeita à proveniência dos dadores, 

desde 2012 que persiste este indicador, o maior 

número de dadores provém dos Hospitais da 

Rede, uma vez que os CHD têm tido um papel 

fulcral na identificação/referenciação dos dado-

res. Neste momento, as várias estratégias intro-

duzidas nos Hospitais, pelos CHD, têm vindo a 

acrescentar valor a esta atividade. Em 2016, das 

114 colheitas realizadas, 49 tiveram lugar no 

CHLC (42,9%) e as restantes 65 foram efetuadas 

nos Hospitais da Rede (57,1%). Note-se que, no 

CHLC, por indefinição da articulação dos CHD 

nomeados, todos os dadores são referenciados 

diretamente ao GCCT. 

De salientar que para o aumento 

da atividade de colheita, em 2016, 

tanto contribuíram os hospitais que 

integram o CHLC como os Hospitais 

da rede. Estes resultados traduzem 

o investimento feito pelos profissio-

nais que integram a Equipa do GCCT 

e das UCI´s, uma vez que é destas 

parcerias que se conseguem os 

melhores resultados. Ainda, a 

manutenção da atividade de colhei-

ta em níveis elevados nos Hospitais 

da Rede é um indicador do trabalho 

desenvolvido pelos CHD, nas respe-

tivas Instituições. Estas sinergias 

permitem atingir níveis excelentes, 

contribuindo, desta forma, para o 

aumento do número de órgãos e 

tecidos disponíveis para transplan-

tar os doentes em lista de espera. 

Do gráfico podemos retirar as 

seguintes conclusões: 

O CHLC, através do pólo HS José, 

continua a ser o maior Hospital 

dador. No ano de 2016, o pólo HS 

José contribuiu com 46 dadores, o 

HS Marta com 2 dadores e a 

Maternidade Alfredo da Costa com 

1 dador; 

  Com exceção do CH Algarve, EPE 

todos os hospitais da rede manti-

veram ou aumentaram a sua ativi-

dade de doação e colheita de 

órgãos e tecidos; 

 O CH Algarve, EPE apresenta uma 

diminuição da sua atividade para 

metade dos valores alcançados em 

2015, quando foi o 2º hospital 

dador desse ano; 

O Hospital de Portalegre e da Luz 

não efetuaram nenhuma colheita 

em 2016; 

De assinalar e saudar o reinício da 

atividade de doação e colheita no 

CH Barreiro, situação que já não se 

verificava desde 2014; 

 Estamos convictos que existe 

potencial para continuar a crescer 

mas, para isso, é necessário e fun-

damental ter CHD, que tenham 

disponibilidade para esta atividade, 

uma vez que é fulcral monitorizar o 

serviço de urgência e manter proxi-

midade com as equipas das UCI´s. 

O total de colheitas simples ascen-

deu a mais de 39%, o que está 

relacionado com o facto de mais de 

30% dos dadores terem idades 

superiores a 70 anos. 

Página 2 

TAXA DE 

COLHEITA 

MULTIORGÂNICA 

60,5%. 

 

Das 49 colheitas 

realizadas no CHLC, 

36 foram 

multiorgânicas 

(73%) . 

Nos hospitais da 

rede, das 65 

colheitas apenas 32 

foram 

multiorgânicas 

(49,2%).  

Dos 114 dadores em 

morte cerebral, 65 

(57%) eram do 

género masculino e 

49 (43%) do género 

feminino, com ida-

de média de 59,2 

anos, idade mínima 

de 9 dias e idade 

máxima de 89 anos  

A causa de morte 

de origem médica 

observou-se em 96 

dadores (84,2%) 

sendo os restantes 

18 dadores 

(15,8%) de causa 

traumática. 

Resultados da Atividade  

Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Hospital de S. José  - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

2016 

 



Em 2016, foram referenciados 

150 potenciais dadores em 

morte cerebral e destes 36 não 

evoluíram para colheita efetiva. 

As causas que levaram 

à não evolução do pro-

cesso foram as descri-

tas no gráfico. 

Comparando com 

2015, há a salientar a 

diminuição de colheitas 

abortadas na sua totali-

dade (menos 10 colhei-

tas abortadas, diminui-

ção em 21,7%). 

 De todas as causas 

assinaladas, apenas as recusas 

familiares apresentam um 

aumento (mais uma em 2016).  

Das 26 razões clínicas que leva-

ram a que a colheita não se 

efetivasse, 9 correspondem a 

situações de virologia positiva.   

Não obstante a legislação , não 

foram realizadas 4 

colheitas por recusa 

familiar.  

Não existindo nenhum 

pedido super urgente/

urgente e, perante famí-

lias problemáticas, a 

equipa do GCCT decide 

não avançar com o pro-

cesso.  

plante tivesse um aumento 

mais visível do que o que foi na 

realidade. 

Não deixa de ser relevante a 

diminuição do número de rins 

colhidos mesmo quando se 

verifica o aumento do número 

de colheitas em dador em mor-

te cerebral. Todavia, o número 

de dadores no escalão etário > 

70 anos continua a aumentar 

de ano para ano e coincide com 

a idade limite para a colheita de 

rins, quando não é possível 

efetuar a leitura de 

biópsia. O aumento da 

idade média é um 

indicador a ter em 

consideração quando 

falamos na colheita de 

Em 2016, foram colhidos 286 

órgãos, mais 1 que em 2015 

(aumento de 0,2%). Comparati-

vamente com o ano anterior 

observa-se o aumento do 

número de pulmões colhidos 

(resultado da divulgação da 

revisão dos critérios de aceita-

ção) e também de fígado, resul-

tante do aumento do número 

de colheitas em morte cerebral. 

Seria expectável que o aumen-

to do número de órgãos colhi-

dos e disponíveis para trans-

coração e pâncreas, cujos crité-

rios de aceitação são mais rigo-

rosos. 

Do total de 286 órgãos colhi-

dos, 14 não foram transplanta-

dos (3 fígados e 11 rins), que 

conduz a uma taxa de eficiência 

de 95,1%.  

O GCCT, em 2016, não enviou 

órgãos para a ONT - Espanha. 

As unidades de transplante que 

articulam connosco tiveram 

capacidade logística para trans-

plantar todos os órgãos ofereci-

dos e, ainda, aceitou uma ofer-

ta, tendo efetuado a recolha de 

um fígado, em Tenerife, recor-

rendo ao protocolo de colabo-

ração da Força Aérea Portugue-

sa. 

Colheitas abortadas [36] 

Órgãos colhidos [286] 
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Razões 
clínicas; 
26; 72% Colapso; 

6; 17%

Rec. 
Familiar; 

4; 11%

 2015 2016 Δ% 

Órgãos colhidos 285 286 0,2% 

Pulmão 13 19 46,2% 

Coração 14 13 -7,1% 

Fígado 101 107 5,9% 

Rins 141 135 -4,3% 

Pâncreas 16 12 -25,0% 

Em 2016 foram colhi-

dos 2,5 órgãos por 

dador. 

Resultados da Atividade  

Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Hospital de S. José  - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

2016 

 

 



Colheita de tecidos [426] 

No ano de 2016, foram colhidos 426 tecidos 

(mais 1 que em 2015, representando um 

aumento de 0,2% desta atividade).  

Quando analisamos os resultados obtidos em 

2016 com os de 2015, constatamos de imediato 

a diminuição da atividade de colheita de teci-

dos na quase totalidade do tipo de tecidos. A 

exceção a este cenário é a colheita de córneas 

em dador em morte cerebral. 

A colheita de córneas em dador em morte 

cerebral será tanto mais evidente quanto maior 

for o número de colheitas no CHLC, Hospital 

Garcia de Orta, EPE, Hospital Fernando da 

Fonseca, EPE e Hospital do Funchal dado serem 

as únicas instituições onde este tipo de colheita 

se efetua sempre que o dador tem critérios 

para a doação de córneas. Nos restantes hospi-

tais da rede, nos que dispõem de protocolo e 

autorização para efetuar esta atividade, nem 

sempre se verifica disponibilidade dos colabo-

radores de oftalmologia para procederem à 

colheita, como é o caso do Hospital Beatriz 

Ângelo. É convicção do GCCT que há potenciali-

dade de doação de córneas nos restantes hos-

pitais da rede de referenciação, constituindo 

um entrave a falta de colaboradores da espe-

cialidade de oftalmologia. 

Esta situação contribui decisivamente para 

que o número de córneas disponíveis para transplante 

não seja suficiente para fazer face à lista de espera do 

Serviço de Oftalmologia do CHLC. Das 49 colheitas 

realizadas no CHLC só em 37 dadores foi efetuada a 

colheita de córneas. Nos restantes, a idade e outras 

razões do foro clínico inviabilizaram a colheita deste 

tecido. Das 65 colheitas realizadas nos hospitais da 

rede, em apenas 27 dadores foi efetuada a colheita de 

córneas. 

O aumento do número de córneas em 

dador em morte cerebral deve-se, 

assim, ao número de colheitas deste 

tipo de dador no CHLC, no Hospital 

Garcia de Orta, EPE e no Hospital Fer-

nando da Fonseca, EPE. 

No caso das válvulas cardíacas, o 

aumento da idade média sustenta quer 

a diminuição da colheita de coração 

quer o facto de o coração não ser colhido para válvulas. 

Relativamente à colheita de tecido músculo-

esquelético, os valores alcançados em 2016 resultam 

da curva de aprendizagem realizada em 2015. Não 

obstante, observamos a diminuição de um tecido mús-

culo-esquelético no ano em análise. Em 2015, obtive-

mos 9 dadores de tecidos [8 CHLC e 1 HF Fonseca - 93 

tecidos colhidos] e em 2016 foram somente 7 dadores 

[6 CHLC e 1 HF Fonseca - 92 tecidos colhidos]. O Hospi-

tal Fernando da Fonseca, tal como o CHLC, participou 

na formação organizada pela Coordenação Nacional de 

Transplantação, em conjunto com o Banco de Tecidos 

de Barcelona, realizada em abril de 2015. 

No CHLC, dentro do critério idade, foram identificados 

18 potenciais dadores de tecido músculo-esquelético 

dos quais 4 foram rejeitados pelo BT IPST, IP 

(permanência em UCI superior a 15 dias), 4 por virolo-

gia (contraindicação absoluta para a doação de teci-

dos), 1 por razões clínicas (dador politraumatizado com 

múltiplas fraturas) e 3 por logística da 

equipa. 

Nos hospitais da rede, pelo mesmo 

critério idade, foram identificados 27 

potenciais dadores de tecido músculo

-esquelético. Destes, 13 encontravam

-se em hospitais da rede com distân-

cia ida-volta igual ou inferior a 40 km 

(H. Garcia de Orta e H. Beatriz Ânge-

lo). Nestes, caso haja deliberação 

favorável da autoridade nacional, a 

equipa de colheita multitecidos do 

CHLC poderá deslocar-se aos hospi-

tais e aí realizar a colheita.  

Em 114 dadores em morte cerebral, 

apenas 45 destes (39,5% do total), 

pelo critério idade, podiam evoluir 

para dadores de tecido músculo-

esquelético pelo que deverá ser 

efetuado um esforço para que possa-

mos colher no maior número de 

dadores possíveis e, desta forma, 

contribuir para a autossuficiência 

nacional, cenário que se encontra 

longe da realidade. 

Finalmente, a colheita de mem-

brana amniótica continua com núme-

ros baixos mas, há fatores importan-

tes que contribuem para estes resul-

tados: recomendações nacionais e 

internacionais para o cumprimento 

dos critérios específicos para a reali-

zação de cesarianas. De qualquer 

modo, acreditamos que podemos 

fazer mais e melhor neste programa, 

único, implementado a nível nacio-

nal.  
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 2015 2016 Δ% 

Tecidos colhidos 425 426 0,2% 

Córneas em dador em morte cerebral 103 126 22,3% 

Córneas em coração parado 189 184 -2,6% 

Tecido músculo-esquelético 93 92 -1,1% 

Válvulas 30 18 -40,0% 

Pele 0 0 0,0% 

Membrana amniótica 10 6 -40,0% 

Fotos cedidas pelo BT IPST, IP 

 



O ano de 2016, a exemplo do obser-

vado em 2015, a nível da colheita em 

dador em coração parado, continua 

em curva decrescente. Constatamos 

que, relativamente a 2016, houve 

uma redução de 3,1% deste tipo de 

colheita; valor ainda assim inferior ao 

observado em 2015. 

Este programa está implementado 

em três Instituições da Rede de Refe-

renciação do GCCT do Hospital S. 

José: CHLC (H.S. José, H. Stª Marta, H. 

Stº A. Capuchos e H. Curry Cabral), 

Hospital Garcia de Orta, EPE e Hospi-

tal Fernando da Fonseca, EPE. Neste 

ano de 2016, observamos que o 

decréscimo é mais significativo no 

Hospital Fernando da Fonseca. Em 

sentido inverso, a atividade no CHLC 

teve um aumento não desprezível 

(mais 10 colheitas). 

No CHLC são consultados, diariamen-

te, os mapas dos doentes falecidos, 

quer do serviço de urgência quer das 

unidades de internamento. Nesta 

consulta, constatámos que há cada 

vez mais falecidos com idades muito 

avançadas e, desta forma, não reúnem critérios 

de inclusão para a doação das córneas. O gráfi-

co apresenta os dados de forma esquematiza-

da, relativamente aos 2460 falecidos, dos quais 

1300 (processos) foram consultados, pelo 

GCCT, de forma a categorizá-los nas variáveis 

descritas. Foram excluídos automaticamente da 

consulta todos os falecidos com idade inferior a 

2 anos e idade superior a 80 anos (limites do 

critério idade para doação de córneas).  

Face aos dados do gráfico, ficaram por referen-

ciar 51 falecidos em 2016, cuja consulta ao 

processo clínico evidenciou que não existia 

nenhum tipo de contraindicação para a colheita 

de córneas. Não obstante, este indicador teve 

uma diminuição face a 2015. Neste ano, ficaram 

por referenciar 54 falecidos com 

critérios para a doação de córneas. 

Ainda assim, o número de falecidos 

que fica por referenciar é bastante 

elevado condicionando, desta forma, 

a possibilidade de existirem mais 

córneas disponíveis para transplante. 

O GCCT irá desenvolver ações que 

visem informar/sensibilizar os profis-

sionais de saúde do CHLC para esta problemáti-

ca, contando envolver nestas ações os CHD 

nomeados e os res-

ponsáveis pelo progra-

ma de transplantação 

de córneas da nossa 

instituição. 

O coordenador médi-

co do Banco de Teci-

dos Oculares do CHLC 

e demais colaborado-

res encontram-se a 

efetuar a revisão dos 

critérios específicos de 

exclusão, de acordo 

com as recomendações internacionais, 

pelo que é expectável que algumas das 

situações até agora rejeitadas como con-

traindicação possam deixar de o ser. As 

ações do GCCT só poderão ser passadas 

para o terreno quando esta revisão esti-

ver concluída para que possa transmitir a 

informação mais atualizada nos diferen-

tes serviços/unidades. 

Se analisarmos os resultados obtidos, 

comparando com o ano de 2015, consta-

tamos que o decréscimo no número de 

colheitas foi bastante significativo na UCA 

do Hospital Fernando da Fonseca. Esta 

diminuição vai ter reflexo no número de 

transplantes de córnea realizados em 

2016, na UCA do CHLC dado que o proto-

colo estabelecido com os hospitais da 

rede (de acordo com a Lei 12/2009), pre-

vê que uma das córneas seja atribuída à 

nossa unidade.  

Em 2016, foram inutilizadas 125 córneas 

(dadores em coração parado e morte 

cerebral), representando 40% do total de 

córneas colhidas. Comparativamente 

com 2015 foram inutilizadas mais 10 

córneas. 

 

 

Programa de colheita de córneas em dador em coração parado 
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 2015 2016 Δ% 

Colheitas dador coração 
parado 

96 93 -3,1% 

HS José 31 38 22,6% 

HSA Capuchos 1 1 0,0% 

HS Marta 10 16 60,0% 

HC Cabral 4 1 -75,0% 

Hosp. Garcia Orta 27 28 3,7% 

Hosp. Fernando Fonseca 23 9 -60,9% 

Resultados da Atividade  

Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Hospital de S. José  - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

2016 

 



O ano de 2016 pode ser considerado, a diferentes níveis, um ano de mudança do GCCT. Não só 

pelos excelentes resultados alcançados na atividade de colheita e transplantação mas também 

pelo que foi alcançado a nível do seu funcionamento, já sob a alçada do novo Diretor, empossado 

a 17 de março. 

A inspeção da DGS e a auditoria do CHKS vieram certificar as boas práticas desenvolvidas neste 

GCCT, conquistando a acreditação CHKS e a certificação ISO9001:2008. Iniciou-se, em 2016, a 

auditoria interna em colaboração com o Gabinete de Auditoria Clínica do CHLC e a Comissão da 

Qualidade e Segurança do Doente; de forma a avaliar a conformidade da prática com os requisi-

tos relativos a várias políticas e procedimentos, implementando ações de melhoria, conforme 

plano de auditoria interna divulgado. 

Pretende-se, ainda, alargar o Programa de colheita de córneas em dador em coração parado a 

outros Hospitais da nossa rede de referenciação, que demonstrem essa vontade e disponham de 

condições para solicitarem os respetivos pedidos de autorização à DGS. No entanto, para que 

estas instituições possam iniciar a atividade e, desta forma, contribuir para o aumento de córneas 

disponíveis para transplante, terá que ser celebrado protocolo de colaboração, de acordo com o 

descrito na Lei 12/2009 (artigo 21). Sem este, nenhuma instituição que integre a nossa rede pode-

rá iniciar a atividade, criando expetativas goradas e desmotivação nos CHD e, ainda, estaremos 

diretamente a contribuir para que não haja mais córneas disponíveis para transplante. 

O GCCT tem, ainda, o seu plano de formação anual que contempla a colaboração solicitada pelos 

CHD nos vários Hospitais da sua Rede de Referenciação. Esta colaboração é dada de acordo com 

as necessidades identificadas nos vários Hospitais (morte cerebral, manutenção do dador…). 

2016 manteve o sentido ascendente iniciado em 2014. Portugal está, lentamente, a recuperar o 

seu lugar de destaque no panorama mundial no âmbito desta atividade tão específica e comple-

xa, tendo no ano em análise retomado a sua posição de destaque na Europa no que concerne a 

esta temática da doação, colheita e transplantação de órgãos e tecidos. 

Estamos confiantes que 2017 será um ano de novos desafios. Queremos, muito, contribuir com o 

nosso trabalho para o elevado nível de proteção da saúde humana, possibilitando uma resposta 

mais célere na única terapêutica disponível, para muitos doentes, que é o transplante. 

Gabinete Coordenador de Colheita e 
Transplantação—H.S. José—CHLC,EPE 
Rua José António Serrano 
1150-199 Lisboa 

Tel: 218 841 449 
Fax: 218 841 040 
Correio eletrónico:  
gcct.hsjose@chlc.min-saude.pt 

“Don’t take your organs to 

heaven! Heaven knows we need 

them here” 

Transplantes realizados [521] 

 2015 2016 Δ% 

Transplantes efetuados 507 521 2,8% 

Hepático HC Cabral 132 135 2,3% 

Renal 80 80 0,0% 

 HC Cabral 62 63 1,6% 

 HG Orta 14 14 0,0% 

 HCV Portuguesa 4 3 -25,0% 

Pancreático HC Cabral 15 13 -13,3% 

Cardíaco Hosp. Sta. Marta 11 8 -27,3% 

Pulmonar Hosp. Sta. Marta 15 26 73,3% 

Córnea 184 193 4,9% 

 CHLC 153 153 0,0% 

 HG Orta 20 25 25,0% 

 HF Fonseca 10 11 10,0% 

 IO Gama Pinto 1 4 300,0% 

Células hematopoiéticas HSA Capuchos 70 66 -5,7% 

Para mais informação relativa ao GCCT, sugerimos a consulta das seguintes ligações: 

http://172.16.4.160/intranet/ [se aceder via intranet do CHLC] 

http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=457 [sítio na internet do CHLC] 
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