Resultados da Atividade
do Gabinete Coordenador de Colheita e
Transplantação do Hospital de S. José
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE
2014
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resultados do GCCT, em 2014, mostram um

aumento da atividade de colheita em

28,2% face a

2013. Realizaram-se 91 colheitas em dador em morte
cerebral, mais 20 que no ano anterior. Foram, naturalmente, colhidos mais órgãos, especialmente órgãos
abdominais. No programa de colheita de córneas, em
dador em coração parado, houve uma diminuição de

Colheita em dador em

rizadas que articulam com o GCCT. Na colheita dos

morte cerebral;
Colheitas

32%, transversal a todas as unidades de colheita autooutros tecidos, osso, pele e membrana amniótica

realizadas/

colheitas abortadas;

observa-se também um decréscimo. No entanto, a
colheita de córneas em dador em morte cerebral e a
colheita de válvulas cardíacas apresentam números
superiores. Em resumo, foram colhidos menos 87

Colheita de órgãos;
Colheita de tecidos;

tecidos (diminuição de 19,2% face a 2013).

O ano de 2014 foi, ainda, portador de boas notícias
para a atividade de doação e colheita de órgãos e
tecidos. A revisão do Despacho 10485/2011, de 19 de

Transplantes

realiza-

dos;

agosto, sustentado nas recomendações do grupo de
trabalho criado através do despacho n.º 16351/2012,

Campanha de sensibilização do IPST, IP

para avaliar as causas possíveis de diminuição dos

Programa de colheita
de córneas em dador
em coração parado.

transplantes e propor medidas corretivas, entre as

ção da colheita e entrega dos órgãos às unidades de

quais “… destaca -se a necessidade de reforçar a ver-

transplantação, assim como os complementos remu-

ba referente à doação de órgãos, enquanto condição

neratórios devidos aos profissionais. Desta forma, o

imprescindível à realização dos transplantes, por for-

Despacho n.º 1886/2014, de 6 de fevereiro veio repor

ma a incluir os custos com a deteção, referenciação e

alguma justiça na atividade de doação e colheita de

manutenção de dadores, e a incentivar os hospitais

órgãos e tecidos, reforçando os incentivos à colheita e

com potencial de doação a realizarem estas ativida-

mantendo os mesmos no que diz respeito ao trans-

des”. A prática e os anos em que vigorou o Despacho

plante.

10485/2011, demonstraram que os montantes de

Também, em março de 2014, entrou em vigor a Porta-

financiamento previs-

ria 76/2014, de 21 de março, que visa regulamentar os

tos para a colheita

termos em que devem ser autorizadas as unidades de

eram insuficientes para

colheita e transplantação de órgãos, bem como a res-

suportar a totalidade

petiva tramitação e todos os requisitos que devem

dos custos de cada

instruir os pedidos de autorização. Esta portaria deriva

colheita, que incluem

da Lei n.º 36/2013, de 12 de junho, que aprovou o

consumíveis,

solutos

regime de garantia de qualidade e segurança dos

de preservação dos órgãos, funcionamento dos gabi-

órgãos de origem humana destinados a transplantação

netes coordenadores de colheita e transplantação,

no corpo humano, de forma a assegurar um elevado

responsáveis por toda a logística necessária à realiza-

nível de proteção da saúde humana.
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Colheitas em dador em morte cerebral 2014 [91]
O GCCT do Hospital de S. José realizou 91
colheitas em dador em morte cerebral, em 14
hospitais da

sua Rede de Referenciação

(consideramos o Hospital do Barlavento Algarvio

Caracterização dos
dadores de 2014
Género dos dadores:
57 (62,6%) masculino
34 (37,4%) feminino;
Idade:
A idade média destes
dadores foi de 56,1
anos, com uma idade
mínima de 1 ano e
uma idade máxima de
83 anos;

e o Hospital de Faro como Centro Hospitalar do
Algarve mas, cada qual contribui individualmente). Comparativamente com 2013 realizou mais

de em 2014. Hospital de Setúbal realizou mais 3 colheitas e o Hospital de Santarém mais 2;

O mesmo é observado para o Centro Hospitalar do
Algarve (Hospital do Barlavento Algarvio realizou uma
colheita e as restantes 9 foram realizadas no Hospital de
Faro) e Centro Hospitalar do Funchal, que em 2014 realizaram mais uma colheita do que no ano 2013;

20 colheitas em dador em morte cerebral
(aumento de 28,2%). Os mais recentes hospitais

O Hospital Espírito Santo - Évora e o Hospital de Beja

que integram a Rede de Referenciação (Hospital

mantiveram a sua atividade com a realização de uma

da Luz e Hospital Beatriz Ângelo, EPE) contribuí-

colheita;

ram, no primeiro ano da atividade, com 14
colheitas.

O Hospital de Portalegre realizou uma colheita, facto
que não tinha ocorrido em 2013;

Causa de morte:
83,5% (76) dos
dadores faleceram de
causa médica e os
restantes 16,5% (15)
de causa traumática.

Destaque para o Hospital Beatriz Ângelo que no seu

A taxa de colheita
multiorgânica, em
2014, foi de 67%.
Este indicador é
importante pois irá
ter influência no
número total de
órgãos colhidos.

Mesmo com a diminuição considerável de

primeiro ano de atividade teve 13 dadores efetivos e de

dadores em morte cerebral (diminuição de

salientar a realização de uma colheita no Hospital da Luz,

39,5%) no CHLC, pólo H.S. José, maior hospital

a primeira realizada, a nível nacional, numa instituição

dador, foi possível aumentar a doação com a

privada;

realização de mais 20 colheitas (28,2%), do que

A exemplo do ocorrido no CHLC, numa dimensão menor,

em 2013.

o Hospital do Litoral Alentejano também teve uma dimi-

O Hospital Garcia da Orta realizou mais 12
colheitas em 2014 e o Hospital Fernando da

Também o Centro Hospitalar de Setúbal e o
Hospital de Santarém aumentaram a sua ativida-

G a b i n e t e
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menos 3 colheitas quando comparado com 2013.

Os hospitais Sta. Marta, Dona Estefânia, Capuchos e

Fonseca mais 4.

d o

nuição da sua atividade em 2014, com a realização de
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Curry Cabral, que integram o CHLC, EPE não realizaram
nenhuma colheita. O mesmo ocorreu no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, situação que se repete desde 2010.
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Colheita realizadas [91] | Colheitas abortadas [47]
Em 2014, foram referenciados 138 possíveis

Das 38 contra indicações absolutas (CI absoluta), 11
correspondem a virologia positiva.

dadores em morte cerebral e destes 47 não
evoluíram para colheita efetiva. As causas

No CHLC, EPE os polos Hospital de Dona Estefânia, Hospi-

que levaram à não evolução do processo são

tal de Santa Marta,

apresentadas no gráfico abaixo.

Hospital de Sto. Antó-

Hospitais da rede
CH Funchal

2

CH Setúbal

3

CH Algarve

5

CHLC

13

possível/

Hosp. E. Santo, Évora

1

potencial dador. O

Hosp. Fern. Fonseca

6

Hosp. Garcia Orta

8

Hosp. Lit. Alentejano

1

nio Capuchos e Hospital Curry Cabral,
não

referenciaram

nenhum

Centro

Hospitalar

A legislação nacional
prevê que todos
somos potenciais
dadores. Em caso de
não o desejarmos ser,
devemos proceder à
inscrição no RENNDA.

Não obstante a legislação , não foram
Hosp. Santarém
2
realizadas
3 colheitas
também, não refeHosp. Beatriz Ângelo
3
por recusa familiar.
renciou
nenhum
Não existindo nenhum
Hosp. Beja
3
pedido
super urgente/
possível/potencial
Totais 47
urgente e perante
dador. Nos restantes hospitais da rede, as colheitas não
famílias problemáticas, por vezes, o
efetivas estão descritas na tabela.
processo tem de ser
abortado .
Barreiro/Montijo,

Colheita de órgãos [246]
Em 2014, foram colhidos 246 órgãos, Órgãos colhidos
mais 45 que em 2013 (aumento de
22,4%) devido à realização de mais 20
colheitas em dador em morte cerebral.

2013

2014

Pulmão

15

7,5%

8

3,3%

Coração

9

4,5%

8

3,3%

Fígado

66

32,8%

80

32,5%

Rins

104

51,7%

140

56,9%

Não obstante, o peso percentual que

Pâncreas

cada órgão teve no total de órgãos

Total

7

3,5%

10

4,1%

201

100%

246

100%

colhidos não é muito diferente em 2013
e 2014. Para consubstanciar esta afirma-

Repare-se que em 2014, mesmo com o aumento

ção apresentamos a tabela ao lado.

do número de colheitas e diminuição da idade
média, observa-se a diminuição da colheita de
pulmão e de coração. O aumento de 45
órgãos centra-se nos órgãos abdominais fígado, pâncreas e rim.

Na realidade, o aumento do número
de órgãos colhidos não conduziu a um
aumento de transplantes em todas as
unidade do CHLC, EPE No entanto, há
a salientar o aumento do transplante
Imagem: http://www.recycleme.org/ (Trilliun Gift of Life Networ |
Onta-rio’s Organ and Tissue Donation Agency)

pancreático, pulmonar e de células
hematopoiéticas.

Campanha de sensibilização do IPST, IP

Página

4

Colheita de tecidos [326]
No ano em análise, foram colhidos

cerebral. Estas córneas foram deve-se ao facto de ter havido
menos dadores no CHLC. Por outro

colhidas nas instituições abaixo.

337 tecidos (menos 87 que em
2013, representando uma diminui-

Hospitais dadores de córneas em
2014 2013
dador em morte cerebral
CH Funchal
6
4

50,0%

Quando analisamos os resultados

Hosp. Fer. Fonseca

16

10

60,0%

obtidos em 2014 com os dados de

ção de 20,5% desta atividade).

A colheita de mais órgãos não
conduziu

diretamente

transplantes

nas

a

mais

unidades

de

lado, aumentamos o número de

Hosp. Garcia Orta

32

12

166,7%

2013, constatamos a diminuição,

Hospital Luz

2

0

100,0%

acentuada, da colheita de córneas

Hospital Beatriz Ângelo

4

0

100,0%

em dador em coração parado, o que

CHLC, EPE

39

63

-38,1%

muito contribuiu para a diminuição

Total

99

89

11,2%

transplantes do CHLC, EPE que verificada na colheita de tecidos.

colheitas de córneas em dador em

articulam com o GCCT. Observa-se
uma diminuição no transplante
hepático, cardíaco e de córnea .
O transplante hepático, mesmo

Δ%

2013
424

2014
337

Δ%
-19,2%

Córneas em dador em morte cerebral

89

99

11,2%

Córneas em coração parado

294

199

-32,3%

Tecidos colhidos

morte cerebral, nos hospitais da
Rede, tendo aumentado este
indicador em 11,2% face a 2013.

com mais fígados colhidos pelo

Osso

6

1

-83,3%

GCCT de origem, o número de

Válvulas

14

22

57,1%

transplantes teve uma redução de

Pele

2

0

-100,0%

12,7%. Quando comparamos com

Membrana amniótica

19

16

-15,8%

Nas córneas colhidas em dador
em morte cerebral, foram inutilizadas 20 córneas (razões clínicas
- 4; baixa densidade celular - 7;

o ano de 2013, constatamos que

foram enviados 56 fígados de Há, no entanto, a realçar o aumen- A diminuição do número de preparação para lamelar a córnea outros GCCT’s para a UT do Hospi- to da colheita de válvulas e de cór- colheitas de córneas em dador 3; córnea com lesão - 2; UT sem
tal Curry Cabral. Em 2014, os fíganeas colhidas em dador em morte em morte cerebral, no CHLC, capacidade para transplante - 3. e
dos provenientes de outros GCCT’s
relacionado com o recetor - 1).
foram 32, ou seja, vieram menos
24 fígados,
O transplante de córnea foi larga-

Transplantes realizados [468]

mente afetado pela redução de
córneas disponíveis, não só por via
da inutilização mas fundamentalmente pela diminuição acentuada

Transplantes efetuados
Hepático

das colheitas em dador em coração parado, que foi transversal a
todas as unidades
EPE.
No transplante cardíaco, a não
existência de recetores conduziu à

468

-3,7%

110

96

-12,7%

Renal

64

78

21,9%

HC Cabral

52

51

-1,9%

19

58,3%

4

8

100,0%

Pancreático

HC Cabral

9

14

55,6%

Cardíaco

Hosp. S. Marta

8

3

-62,5%

Pulmonar

Hosp. S. Marta

16

19

18,8%

Córnea

214

196

-8,4%

apenas um foi transplantado na UT

G a b i n e t e

486

HC Cabral

12

GCCT’s. Dos 8 corações colhidos

d o

Δ%

HG Orta

oferta dos corações aos outros

do Hospital de S. Marta.

2014

HCV Portuguesa

de colheita,

com especial incidência no CHLC,

2013

Células hematopoiéticas

CHLC

179

165

-7,8%

HG Orta

15

24

60,0%

HF Fonseca

20

7

-65,0%

HSA Capuchos

65

66

1,5%
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O ano de 2014, a nível da colheita de

quais 1353 foram consultados, pelo Gabinete

tral dos resultados obtidos pelo GCCT, pelo

córneas em dador em coração parado,

Coordenador de Colheita e Transplantação,

reconhecimento dos profissionais envolvi-

não permitiu que a curva ascendente des-

de forma a categoriza-los nas variáveis assi-

dos na referenciação dos potenciais dado-

te programa se mantivesse. Bem pelo

naladas. Foram excluídos automaticamente

res e, ainda, pela existência de elementos

contrário, observou-se a redução deste

da consulta todos os falecidos com idade

dinamizadores desta atividade no serviço

tipo de colheita em 32% quando compara-

inferior a dois anos e idade superior a 80

de urgência e nas diferentes unidades de

do com 2013.

anos (limites do crité-

Este programa está implementado em

rio idade para doação
de córneas).

Total de colheitas em dador em
coração parado
HS José

três Instituições da Rede de Referenciação

2013

2014

Δ%

150

102

-32,0%

64

41

-35,9%

HSA Capuchos

2

1

-50,0%

do GCCT do Hospital S. José: CHLC, EPE

Ficaram por referen-

HS Marta

17

12

-29,4%

(nos polos S. José, S. Marta, Capuchos e

ciar 67 falecidos em

HG Orta

28

24

-14,3%

está a ser alargado ao pólo Hospital Curry

2014, cuja consulta ao

H. F. Fonseca

39

24

-38,5%

Cabral), Hospital Garcia de Orta, EPE e

processo clínico evi-

Hospital Fernando da Fonseca, EPE. Neste

denciou que não existia nenhum tipo de con-

ano de 2014 observamos que o decrésci-

traindicação para a colheita de córneas. Não

Em 2014 foram realizadas 102 colheitas em

mo é transversal a todas as unidades de

obstante, este indicador teve uma diminuição

dador em coração parado e colhidas 199

colheita.

face a 2013. Neste ano, ficaram por referen-

córneas no ano 2014. Destas 199 córneas

No CHLC, EPE são consultados diariamen-

ciar 91 falecidos com critérios para a doação

colhidas, 87 (43,7% do total) foram inutiliza-

de córneas.

das devido a diferentes motivos (razões

do serviço de urgência quer das unidades

Acreditamos que tal diminuição está direta-

clínicas - 28; virologia - 22; baixa densidade

de internamento. Nesta consulta, consta-

mente relacionada com a divulgação semes-

te os mapas dos doentes falecidos, quer

tamos que há cada vez
mais

falecidos

com

idades muito avançadas e, desta forma,

internamento.

celular - 19; preparação da córnea para
lamelar - 5; córnea com lesão - 7; critério
especifico de exclusão - 2; UT sem capacidade para transplantar - 3; falta de tempo
operatório - 1).

ficam fora do critério

No total (dador morte cerebral e dador

idade para a doação

coração parado), foram inutilizadas 107

das córneas. O gráfico

córneas, o que representa 35,9% do total

apresenta os dados de

de córneas colhidas (298). Ainda assim,

forma esquematizada,

este valor foi inferior ao verificado no ano

relativamente

aos

de 2013, em que foram inutilizadas 152

2488

dos

córneas, 39,7% do total de córneas colhi-

falecidos,

das.

Os dados agora divulgados relativamente ao ano de 2014 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

Administração do CHLC, EPE, foram parcialmente cumpridos:
O GCCT realizou 91 colheitas em dador em morte cerebral, mais 26 que
as inscritas no plano de ação (65);
Colheu 246 órgãos, indicador significativamente mais alto que os 173

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

assinalados. Individualmente, apenas a colheita de pulmão não alcançou
o número proposto (menos 4 pulmões colhidos);
Na mesma linha, colheu 337 tecidos, número inferior aos propostos
(343), com especial incidência na diminuição acentuada de córneas em
dador em coração parado, ainda que os níveis propostos para a colheita

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

de tecidos, individualmente, não foram alcançados em nenhum tipo de
tecido;

Campanha de divulgação realizada no Brasil

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 inúmeros eventos científicos, em grupos de trabalho e colaboração com instituições de ensino universitário e secundário.
O ano de 2014 manteve o sentido ascendente iniciado em 2013, depois de
um período menos positivo em 2012.
Estamos confiantes que 2015 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 estes doentes, que é o transplante.

A Diretora do GCCT fez parte da comissão científica do evento, tendo participado ativamente na moderação de várias sessões.
O Enfermeiro Fernando Rodrigues, elemento da equipa de colheita foi
moderador do painel “Cirurgia de colheita de órgãos e tecidos - a importância do trabalho em equipa”
Foi apresentada uma
comunicação
breve
“Colheita de tecidos em
dador em coração parado
– contributo para a auto
suficiência nacional?”
Ficha Técnica
Elaboração
Maria João Xavier
[Tec. Superior, Área Tecidos]

Participaram, ainda, como oradores convidados os Srs. Enf. ºs Artur Beja e
Ricardo Braga, no painel “Deteção de dadores de órgãos e tecidos” – como
podem os enfermeiros ajudar”, ambos do CHLC, EPE.

mjoao.xavier@chlc.min-saude.pt
Revisão

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

Maria da Cruz Palma

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

[Enfª Chefe, Diretora do GCCT]

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

mcruz.palma@chlc.min-saude.pt

