Resultados da Atividade
do Gabinete Coordenador de Colheita e
Transplantação do Hospital de S. José
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE
2015
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Introdução
O ano de 2015 será recordado por todos os colaboradores do GCCT, do CHLC e dos seus pares como o ano

Informação

em que, pela primeira vez, este Gabinete realizou
mais de 100 colheitas em dador em morte cerebral
(107, mais 16 que em 2014). Este resultado foi alcançado devido à colaboração e partilha do GCCT e Coor-

Colheita em dador em

denadores Hospitalares de Doação (CHD) dos Hospitais da Rede

morte cerebral;
Colheitas

de

realizadas/

colheitas abortadas;
Colheita de órgãos;

Referen-

nadas pela DGS foi nomeado um grupo de trabalho
para elaborar o procedimento multissetorial relativo à atividade do BTO e foram desenvolvidos inúmeros procedimentos setoriais que envolveram a
participação de colaborardes do GCCT (unidade de
colheita) e do Serviço de Oftalmologia (unidade de
aplicação), coordenados pela Comissão da Qualidade e Segurança do Doente (CQSD);

ciação, com o

Auditoria ao GCCT no âmbito das auditorias do

objetivo

de

CHKS, programa de gestão da qualidade imple-

não se perder

mentado no CHLC, que nos permitiu alcançar a tão

nenhum pos-

desejada acreditação;

sível

dador

em

morte

cerebral.

Colheita de tecidos;

resposta às exigências legais que seriam inspecio-

Início da atividade da equipa única de colheita
multitecidos após a frequência do curso organizado pela Coordenação Nacional de Transplantação,IPST,IP e o Banco de Tecidos de Barcelona, o

Transplantes

realiza-

dos;
Programa de colheita
de córneas em dador
em coração parado.

www.crn.com

Mas, no ano

de 2015 há a salientar outros acontecimentos:
Auditoria Externa ao Processo de Doação (9 Março), envolvendo o GCCT e CHD;
Despacho n.º 7215/2015, de 1 de julho que veio
contemplar o pagamento da colheita de órgãos
em dadores falecidos em paragem cardiocirculatória e, ainda, a separação dos incentivos
por colheita de um órgão apenas e a colheita multiorgânica, até então não previsto no diploma
legal anterior. Todas estas alterações foram
importantes dado que estamos perante custos
diretos, substancialmente, diferentes quando se
trata de uma colheita de um só órgão ou uma
colheita multiorgânica, dependendo ainda do tipo
de órgãos a colher. Face a estas alterações, o
GCCT atualizou os custos diretos (sem recursos
humanos) afetos à realização de cada tipo de
colheita;
Autorização para o funcionamento do Banco de
Tecidos Oculares do CHLC (BTO-CHLC), após a
realização da inspeção pela Direção Geral da Saúde (DGS), no final do mês de setembro. Para dar

que contribuiu para o aumento significativo do
número de peças colhidas e, consequentemente,
caminhar para a autossuficiência nacional no âmbito dos tecidos.

Relativamente aos resultados do GCCT, estes mostram
um aumento da atividade de colheita em 17,6% face a
2014. Realizaram-se 107 colheitas em dador em morte
cerebral, mais 16 que no ano anterior. Foram, naturalmente, colhidos mais órgãos (41), especialmente
órgãos abdominais. No programa de colheita de córneas, em dador em coração parado, houve uma diminuição de 5,9%, transversal a quase todas as unidades
de colheita, autorizadas, que articulam com o GCCT
(exceção à unidade do Hospital Garcia de Orta, EPE).
Em resumo, foram colhidos mais 88 tecidos (aumento
de 26,1% face a 2014), com especial incidência para a
colheita de tecido músculo-esquelético (93 peças
colhidas).

Os desafios que se colocam nesta atividade são renovados ano após ano, sempre com a preocupação máxima de contribuir para a diminuição das listas de espera e, desta forma, proporcionar uma melhor qualidade
de vida aos doentes que aguardam um transplante.

Página

2

Caracterização dos
dadores de 2014
Género dos dadores:
57 (53,3%) masculino
50 (46,7%) feminino;
Idade:
A idade média destes
dadores foi de 56,9
anos, com uma idade
mínima de 9 anos e
uma idade máxima de
86 anos;

Colheitas em dador em morte cerebral 2015 [107]
o GCCT do Hospital de S. José realizou 107 colheitas

maior Hospital dador, tendo apresentado um aumento

em dador em morte cerebral, em 14 Hospitais da sua

considerável de dadores em morte cerebral (aumento

Rede de Referenciação (consideramos o Hospital do

de 104,5%). No ano de 2015, o pólo HS José contribuiu

Barlavento Algarvio e o Hospital de Faro como Centro

com 45 dadores, o HS Marta e o HD Estefânia contribuí-

Hospitalar do Algarve mas, cada qual contribui indivi-

ram com 1 dador cada pólo;

dualmente). Comparativamente com 2014 foram

O Hospital Garcia da Orta realizou menos 3 colheitas em

realizadas mais 16 colheitas em dador em morte cere-

2014, assim como o Hospital Fernando da Fonseca

bral (aumento de 17,6%).

menos 6 e o Hospital Beatriz Ângelo, com menos 5

No que respeita à proveniência dos dadores, desde

colheitas;

2012 que persiste este indicador, o maior número de

O Centro Hospitalar de Setúbal e o Centro Hospitalar do

dadores provêm dos Hospitais da Rede, uma vez que

Algarve tiveram um aumento da atividade, sendo que o

foram celebrados protocolos com novos Hospitais e

primeiro realizou mais 2 colheitas e o segundo realizou

os CHD têm tido um papel fulcral na identificação/

mais 6 colheitas. No Centro Hospitalar do Algarve, o

referenciação dos dadores. Neste momento, as várias

Hospital de Faro realizou 9 colheitas (o mesmo número

estratégias introduzidas nos Hospitais, pelos CHD,

que em 2014) e o Hospital do Barlavento Algarvio alcan-

têm vindo a acrescentar valor a esta atividade. Em

çou as 7 colheitas (mais 6 que em 2014);

2015, das 107 colheitas realizadas, 47 tiveram lugar
no CHLC, EPE (43,9%) e as restantes 60 foram efetuadas nos Hospitais da Rede (56,1%).

Causa de morte:
78,5% (84) dos
dadores faleceram de
causa médica e os
restantes 21,5% (23)
de causa traumática.

Também o Centro Hospitalar do Funchal e o Hospital do
Litoral Alentejano (ULSLA) tiveram um ligeiro aumento
de 2014 para 2015, com a realização de mais 2 e 1

De salientar o aumento do nº de colheitas realizadas
no CHLC, mais 24 colheitas em 2015, quando comparado com 2014. Estes resultados traduzem o investimento feito pelos profissionais que integram a Equipa
do GCCT e das UCI´s, uma vez que é destas parcerias

colheita, respetivamente;
Os Hospitais de Évora, Beja e Portalegre mantiveram a
atividade em 2015, com a realização de uma colheita
cada;

que se conseguem os melhores resultados. Ainda, a

O Hospital de Santarém e da Luz não efetuaram nenhu-

manutenção da atividade de colheita em níveis eleva-

ma colheita em 2015, contrariamente ao ocorrido em

dos nos Hospitais da Rede é um indicador do trabalho

2014. O Hospital do Barreiro continuou a não retomar a

desenvolvido pelos CHD, nas respetivas Instituições.

atividade, situação já verificada no ano de 2014.

Estas sinergias, permitem atingir níveis excelentes,

Estamos convictos que existe potencial para continuar a

contribuindo, desta forma, para o aumento do núme-

crescer mas, para isso, é necessário e fundamental ter Coor-

ro de órgãos disponíveis para transplantar os doentes

denadores Hospitalares de Doação (CHD), que tenham dispo-

em lista de espera.

nibilidade para esta atividade, uma vez que é fulcral monito-

Do gráfico podemos retirar as seguintes conclusões :

rizar, o serviço de urgência e manter proximidade com as

O CHLC, através do pólo HS José, continua a ser o

equipas das UCI´s.

A taxa de colheita
multiorgânica, em
2015, foi de

63,6%.
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Colheita realizadas [107] | Colheitas abortadas [46]
Em 2015, foram referenciados 153

Comparando com 2014, há a salientar a diminui-

potenciais dadores em morte cerebral e,

ção de colheitas abortadas por razões clínicas

destes, 46 não evoluíram para colheita

(menos 13,2%) e, em sentido inverso, o aumento

efetiva. As causas que levaram à não

por colapso (mais 50,0%). De 2014 (47) para 2015

evolução do processo foram as seguin-

(46) houve uma ligeira diminuição de colheitas

tes:

abortadas (menos 2,1%).

translaunt.blogspot.pt

Das 33 razões clínicas que levaram a
Colapso;
9; 20%

Razões
clínicas;
33; 72%

que a colheita não se efetivasse, 11

A legislação nacional

correspondem a situações de virologia prevê que todos somos
potenciais dadores. Em
positiva.

Rec.
Familiar;
3; 6%

Não obstante a legislação , não foram

Registo
RENNDA;
1; 2%

super urgente/urgente e, perante

realizadas 3 colheitas por recusa familiar. Não existindo nenhum pedido

caso de não o desejarmos ser, devemos proceder à inscrição no
RENNDA.

famílias problemáticas, a equipa decide não avançar com o processo.

Órgãos colhidos [287]
Em 2015, foram colhidos 287 órgãos, mais 41 que em 2014
(aumento de 16,7%) devido à realização de mais 16 colheitas em

de alocação de fígado para pediatria (dadores até 55 anos),

dador em morte cerebral.

cujo transplante se realiza no Centro Hospitalar e Universitá-

Há um aumento do peso percentual dos órgãos torácicos e diminuição do peso percentual da colheita de rins. Aliás, em mais 16
colheitas, verifica-se que apenas foi colhido mais um rim
(sustentado no aumento dos dadores do escalão etário > 70

Os 287 órgãos colhidos nem todos foram atribuídos às unidades
de transplantação de referência do GCCT, uma vez que têm de
ser respeitados os critérios definidos pelo Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, IP (órgão regulador). A alocação
dos rins é realizada pelo Centro de Sangue e da Transplantação
de Lisboa – Área da Transplantação, dando cumprimento à legisÓrgãos colhidos

lação em vigor.

Pulmão

13

2015
4,5%

Coração

14

4,9%

fígado, em caso

à unidade de transplantação do CHLC - Pólo Hospital Curry
Cabral.

super urgentes urgentes e, no caso de não existirem, a oferta será para a unidade de referência do GCCT, no caso do
pulmão todas as ofertas terão de ser feitas à unidade de
transplantação do CHLC - Pólo Hospital de S. Marta, uma vez
que é a única unidade em Portugal. No caso das unidades de
referência do GCCT não terem recetores compatíveis com os
órgãos a colher e, tratando-se de um bem inestimável para
os doentes em lista de espera, o GCCT procede à oferta dos

Relativamente ao

órgãos aos outros GCCT’s ou, no caso de não existência de
recetor em Portugal, faz a oferta à ONT - Espanha.

Fígado

101

35,2%

de existência de

Rins

141

49,1%

um pedido super

18

6,3%

urgente ou urgen-

287

100%

Total

nenhuma das situações supracitadas, o fígado será atribuído

Na colheita do coração também são respeitados os pedidos

anos - 33 dadores).

Pâncreas

rio de Coimbra - Hospital Pediátrico. Caso não se verifique

te é alocado à
unidade de trans-

plantação que emite o pedido a nível nacional, através do seu
GCCT de referência. Ou, ainda, para o cumprimento das regras

No ano de 2015 o GCCT- HS José, CHLC fez oferta de 2 pulmões para Espanha, que foram colhidos e transplantados
pela Equipa do Hospital de La Fé - Valencia, e um coração
colhido e transplantado pela Equipa do Hospital Gregorio
Marañón - Madrid.
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Colheita de tecidos [425]
2014 2015
337 425

No ano em análise, foram colhidos
425 tecidos (mais 88 que em 2014,

Tecidos colhidos

representando um aumento de

Córneas em dador em morte cerebral
Córneas em coração parado

99

103

4,0%

199

189

- 5,0%

Tecido músculo-esquelético

1

93

9200,0%

2014, constatamos a diminuição da

Válvulas

22

30

36,4%

colheita de córneas em dador em

Pele

0

0

0%

coração parado mas, destaca-se de

Membrana amniótica

16

10

- 37,5%

26,1% desta atividade).
Quando analisamos os resultados
obtidos em 2015 com os dados de

serdador.blogspot.pt

O objetivo da criação das equipas de colheita multitecidos é
contribuir para a autossuficiência nacional no âmbito dos tecidos de origem humana.
Todos os tecidos de origem
humana, com exceção dos tecidos oculares, são remetidos
para o Banco de Tecidos do
IPST, IP, responsável pelo seu
processamento, armazenamento e posterior distribuição. No
CHLC, EPE, o procedimento
multissetorial APR.101 - Aquisição de tecidos humanos ao

Δ%
26,1%

imediato o aumento, significativo, no CH Funchal. Nos Hospitais ramente superior ao verificado no
da atividade de colheita de tecido Fernando da Fonseca e Garcia ano de 2014, em que foram inutilimúsculo-esquelético. Este aumento de Orta a diminuição da colhei- zadas 107 córneas, 35,9% do total
deve-se à criação de uma Equipa de ta, deste tipo de tecido, deve-se de córneas colhidas.
Colheita Multitecidos, que iniciou à diminuição observada no
Na colheita de tecido músculofunções em maio de 2015, após número de dadores em morte
esquelético, os valores alcançados
formação específica ministrada pelo cerebral. O Hospital Beatriz
são resultado do trabalho da EquiIPST, IP em parceria com o Banco de Ângelo, apesar da diminuição do
pa Multitecidos do CHLC, criada em
Tecidos de Barcelona, e cujos resul- número de colheitas neste tipo
maio de 2015, como referido atrás,
tados são testemunho do valor de dadores, conseguiu manter o
com o objetivo de contribuir para a
acrescentado à atividade – colheita mesmo número de córneas
autossuficiência do Banco de Tecide tecidos.
colhidas.
dos do IPST, IP. A Equipa MultiteciO aumento do número de córneas Em 2015, foram inutilizadas 114 dos do Hospital Fernando da Fonseem dador em morte cerebral deve- córneas (dadores em coração ca iniciou a sua atividade no mês de
se ao número de colheitas deste parado e morte cerebral), repre- Dezembro de 2015, o que será um
tipo de dador no CHLC, não deixan- sentando 39% do total de cór- contributo excelente para a colheido de salientar também o aumento neas colhidas. Este valor foi ligei- ta dos vários tecidos humanos.

Banco de Tecidos IPST, IP, tipifica o que fazer para solicitar a
aquisição

pelos

serviços/

Transplantes realizados [507]

unidades.

2014
Transplantes efetuados
Hepático

HC Cabral*

Renal

d o

G a b i n e t e

2015
507

-3,7%

Δ%

96

132

37,5%

78

80

2,6%

HC Cabral

51

62

21,6%

HG Orta

19

14

-26,3%

HCV Portuguesa

8

4

Pancreático

HC Cabral

14

15

-50,0%
7,1%

Cardíaco

Hosp. S. Marta

3

11

266,7%

Pulmonar

Hosp. S. Marta

19

15

- 21,1%

196

184

-6,1%

CHLC

165

153

-7,3%

HG Orta

24

20

-16,7%

HF Fonseca

7

10

42,9%

Córnea

www.doacaomedio.br.com

472

Células hematopoiéticas

IO Gama Pinto

0

1

100,0%

HSA Capuchos

66

70

6,1%
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Programa de colheita de córneas em dador em
coração parado
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O ano de 2015, a exemplo do obser-

colheitas no CHLC) e

vado em 2014, a nível da colheita em

o aumento da ativi-

dador em coração parado, não permi-

dade

tiu que a curva ascendente deste pro-

Garcia de Orta con-

grama se mantivesse. Observamos

duziu a que a dimi-

que, relativamente a 2014, houve

nuição não fosse tão

uma redução de 5,9% deste tipo de

acentuada como se

colheita.

verificou em 2014.

Este programa está implementado em

No CHLC são consul-

quatro Instituições da Rede de Refe-

tados,

renciação do GCCT do Hospital S.

os mapas dos doen-

José: CHLC, EPE (H.S. José, H. Stª Mar-

tes falecidos, quer do serviço de urgên-

superior a 80 anos (limites do critério

ta, H. Stº A. Capuchos e H. Curry

cia quer das unidades de internamento.

idade para doação de córneas). Fica-

Cabral), Hospital Garcia de Orta, EPE e

Nesta consulta, constatamos que há

ram por referenciar 54 falecidos em

Hospital Fernando da Fonseca, EPE.

cada vez mais falecidos com idades mui-

2015, cuja consulta ao processo clínico

Neste ano de 2015, observamos que o

to avançadas e, desta forma, não reú-

evidenciou que não existia nenhum

decréscimo é mais significativo no

nem critérios de inclusão para a doação

tipo de contraindicação para a colheita

Hospital de S. José e Hospital S. Mar-

das córneas. O gráfico apresenta os

de córneas

ta, verificando-se ainda a diminuição

dados de forma esquematizada, relativa-

As colheitas em dador em coração

de uma colheita no Hospital Fernando

mente aos 2468 falecidos, dos quais

parado realizaram-se nas seguintes

da Fonseca. Em sentido inverso, o

1239 (processos) foram consultados,

unidades de colheita:

reinício da atividade no pólo Hospital

pelo GCCT, de forma a catego-

Curry Cabral permitiu atenuar a dimi-

riza-los nas variáveis abaixo

nuição que se tem observado no CHLC

no

Hospital

diariamente,

Colheitas em dador em coração parado
HS José

31

32,3%

HSA Capuchos

1

1,0%

assinaladas. Foram excluídos

HS Marta

10

10,4%

(diminuição da atividade em 14,8%

automaticamente da consulta

HC Cabral

4

4,2%

devido à realização de menos 8

todos os falecidos com idade
inferior a dois anos e idade

Campanha desenvolvida no Brasil, podendo ser consultado em: portaldapropaganda.com.br

HG Orta

27

28,1%

H. F. Fonseca

23

24,0%

Total

96

100%

Os dados agora divulgados relativamente ao ano de 2015 permitem-nos concluir que os objetivos traçados no Plano de Ação, enviado ao Conselho de
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 electrónico:
gcct.hsjose@chlc.min-saude.pt

Administração do CHLC, EPE, foram totalmente cumpridos:
O GCCT realizou 107 colheitas em dador em morte cerebral, mais 27 que as
inscritas no plano de ação (80);
Colheu 287 órgãos, indicador significativamente mais alto que os 225 assinalados, sendo que o aumento se verificou em todos os órgãos e ultrapassaram o estimado;
Na mesma linha, colheu 425 tecidos, número superior aos propostos (338),

“Don’t take your organs to heaven!
Heaven knows we need them here”

sendo de salientar que para este aumento contribuiu largamente a colheita
de tecido músculo-esquelético. De todos os tipos de tecidos, apenas a
colheita de córneas ficou abaixo do estimado (304);
Procedeu ao envio dos autos de colheita e comunicações à ACSS para efeitos de financiamento sempre que se realizou uma colheita, não existindo
nenhum documento de 2015 pendente;
Possibilitou aos colaboradores do GCCT frequentarem ações de formação
no âmbito das suas competências para as atividades profissionais que
desempenham e desenvolvem no GCCT;

www.magicwebdesign.com.br

Promoveu o nome do CHLC, EPE enquanto Instituição de referência no
âmbito da doação, colheita e transplantação de órgãos e tecidos, com a
presença em eventos científicos, em grupos de trabalho e colaboração
próxima com instituições de ensino universitário e secundário.
O ano de 2015 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 complexa.
Estamos confiantes que 2016 será um ano de novos desafios e, 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.
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Para mais informação relativa ao GCCT, sugerimos a consulta das seguintes ligações:
http://172.16.4.160/intranet/ [se aceder via intranet do CHLC, EPE]
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=457 [sítio na internet do CHLC, EPE]

