
tal Garcia de Orta, EPE 

(diminuição da a vidade 

de colheita em 39,3%) e 

no CHLC, polo Hospital S. 

José (diminuição de ‐

39,3%, menos 12 colhei‐

tas). Neste programa es‐

pecífico, apenas a unidade 

de colheita do Hospital 

Fernando da Fonseca, EPE 

conseguiu alcançar resul‐

tados significa vamente 

mais posi vos, com um 

aumento da a vidade em 

100%, duplicando o núme‐

ro de colheitas efetuadas 

nesta ins tuição. Assim, 

em 2017, realizaram‐se 79 

colheitas de córneas em 

dador em coração parado, 

menos 14 que em 2016, 

representando uma dimi‐

nuição de 15,1% da a vi‐

dade deste programa.  

A idade média dos dado‐

Em 2017, o Gabinete Coor‐

denador de Colheita e 

Transplantação (GCCT) do 

Hospital S. José – CHLC, EPE 

realizou 95 colheitas de 

órgãos em dador falecido 

em morte cerebral, menos 

19 que no ano anterior 

(diminuição de 16,75%). 

Foram colhidos 247 órgãos 

(menos 39 que em 2016, 

diminuição de 13,6% de 

órgãos disponíveis para 

transplante) e 333 tecidos. 

Compara vamente com 

2016 colheram‐se menos 

93 tecidos no ano de 2017, 

sendo esta diminuição 

transversal a todo o po de 

tecidos que atualmente são 

colhidos pelas equipas do 

GCCT e, ainda, pelas unida‐

des de colheita de outras 

ins tuições de saúde que 

connosco ar culam. 

O ano de 2017 representou, 

para o CHLC, EPE a realiza‐

ção da primeira colheita 

em dador falecido em pa‐

ragem cardiocirculatória, 

após o alargamento do 

programa, em outubro 

passado, ao CHLC e ao Cen‐

tro Hospitalar de Lisboa 

Norte, EPE. 

A colheita de córneas em 

dador em coração parado 

voltou a diminuir, pelo ter‐

ceiro ano consecu vo, sen‐

do que essa diminuição é 

mais significa va no Hospi‐

Resumo da atividade 
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Outros acontecimentos relevantes de 2017  

Par cipação de colaboradores 

do GCCT enquanto formadores 

no “Curso de iniciação à coor-

denação de colheita e trans-

plantação”, organizado pela 

Sociedade Portuguesa de Cui‐

dados Intensivos e o IPST, IP, 

incluindo no programa do XX 

Congresso Nacional – VI Con‐

gresso Luso Brasileiro; 

Realização de Workshop 

“Colheita de órgãos e tecidos 

nos Hospitais da rede de refe-

renciação do GCCT do Hospital S. 

José - CHLC, EPE “ na  ULSLA, EPE ‐ 

Hospital do Litoral Alentejano ‐ 

San ago do Cacém; 

Reunião anual com os Coordena‐

dores Hospitalares de Doação da 

rede de referenciação do GCCT do 

Hospital S. José ‐ CHLC, EPE; 

Realização do Workshop GCCT 

“Doação, colheita e transplantação 

de órgãos e tecidos no GCCT do 

Hospital S. José - CHLC, EPE”; 

 

Cer ficação de dois colaboradores do 

GCCT com o “European Cer fica on in 

Transplant Coordina on (CETC)”; 

Realização de Poster "The Concep on 

of a Mul -Tissue Retrieving Team of 

Human Origin in a Central Hospital: 

Contribu on to Na onal Self-

Sufficiency", Transplanta on BigBang 

Barcelona, 18th Congress of the Europe‐

an Society for Organ Transplanta on, 

ESOT, Barcelona (h ps://www5.shocklogic.com/

scripts/jmevent/programme.php?

client_Id=ESOT&project_Id=ESOT17PG) 

res falecidos em morte cerebral, 

em 2017, foi de 60,4 anos, supe‐

rior aos 59,6 anos de 2016, sen‐

do a causa de morte predomi‐

nantemente médica (81,3%). 

No ano de 2017, foram realiza‐

das colheitas em dador falecido 

em morte cerebral em 14 Hospi‐

tais da Rede de Referenciação do 

GCCT do Hospital S. José ‐ CHLC, 

menos um que em 2016. 

Finalmente, nas unidades de 

transplantação que ar culam 

com o GCCT do Hospital S. José ‐ 

CHLC, observou‐se diminuição da 

a vidade de transplantação he‐

pá ca, pancreá ca e de córnea. 

Os transplantes cardíaco e renal 

man veram os mesmos indica‐

dores e há um destaque eviden‐

te, pelo segundo ano consecu ‐

vo, para o aumento da a vidade 

de transplantação de pulmões, 

na unidade do Hospital Stª Mar‐

ta.  

 



Colheitas em dador falecido em morte cerebral e 
paragem cardiocirculatória (96) 
O GCCT do Hospital de S. José realizou 95 

colheitas em dador falecido em morte cere‐

bral e uma em dador falecido em paragem 

cardiocirculatória, em 14 Hospitais da sua 

Rede de Referenciação (a exemplo do CHLC 

consideramos o Hospital do Barlavento 

Algarvio e o Hospital de Faro como Centro 

Hospitalar do Algarve mas, cada qual contri‐

bui individualmente). Compara vamente 

com 2016 foram realizadas menos 19 co‐

lheitas em dador falecido em morte cere‐

bral (diminuição de 16,7%). 

Em novembro de 2017, após o alargamen‐

to do programa de colheita em dador faleci‐

do em paragem cardiocirculatória, o CHLC 

efetuou a primeira colheita neste po de 

dador.  

No que respeita à proveniência dos dado‐

res, desde 2012 que persiste este indicador, 

o maior número de dadores provêm dos 

Hospitais da Rede, uma vez que os CHD têm 

do um papel fulcral na iden ficação/

referenciação dos dadores. Neste momen‐

to, as várias estratégias introduzidas nos 

Hospitais, pelos CHD, têm vindo a acrescen‐

tar valor a esta a vidade. Em 2017, das 96 

colheitas realizadas, 34 veram lugar no 

CHLC, EPE (35%) e as restantes 62 foram 

efetuadas nos Hospitais da Rede (65%). 

De salientar que para a diminu‐

ição da a vidade de colheita, 

em 2017, contribuiu especial‐

mente a diminuição acentuada 

observada no CHLC (dadores 

efe vos em 2016: 49; dadores 

efe vos em 2017: 34, represen‐

tando uma diminuição em 

30,6%).  

A a vidade nos Hospitais da 

rede manteve‐se sem grandes 

alterações e é um indicador do 

trabalho desenvolvido pelos 

CHD, nas respe vas Ins tui‐

ções. 

Do gráfico podemos re rar as 

seguintes conclusões: 

O CHLC, através do Polo HS 

José, con nua a ser o maior 

Hospital dador. No ano de 

2017, o Polo HS José contri‐

buiu com 33 dadores e o 

Hospital D. Estefânia com 1 

dador. Graficamente fica 

mais visível a diminuição 

acentuada da a vidade de 

colheita no HS José; 

 

Com exceção do CHLC, EPE, 

CH Funchal e Hospital Litoral 

Alentejano todos os hospi‐

tais da rede man veram ou 

aumentaram a sua a vidade 

de doação e colheita de ór‐

gãos e tecidos; 

O CH Algarve, EPE apresenta 

uma diminuição da sua a vi‐

dade para metade dos valo‐

res alcançados em 2015, 

quando foi o 2º hospital 

dador desse ano; 

O Hospital de Santarém e o 

CH Barreiro não efetuaram 

nenhuma colheita em 2017; 

De assinalar a realização da 

primeira colheita no Hospital 

CUF Infante Santo, o segun‐

do hospital privado a ar cu‐

lar com o GCCT. 

Constatamos, ainda, que o 

total de colheitas simples as‐

cende a 43%, o que está relacio‐

nado com o facto de mais de 

30% dos dadores terem idades 

superiores a 70 anos. 
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tram-se nos escalões 
etários de 61-70 e >70 

anos. TAXA DE CO-

LHEITA MUL-

TIORGÂNICA 
57%. 

Das 36 colheitas 

realizadas no CHLC, 

20 foram multiorgâ-

nicas (58,8%) . 

Nos hospitais da 

rede, das 62 colhei-

tas apenas 34 fo-

ram multiorgânicas 

(54,8%).  

 

Dos 96 dadores (em 

morte cerebral e para-

gem cardiocirculató-

ria), 67 (69,8%) eram 

do género masculino e 

29 (30,2%) do género 

feminino, com idade 

média de 60,4 anos, 

idade mínima de 10 

meses e idade máxima 

de 86 anos.  

Em 2017, mais de 50% 
dos dadores encon-

A causa de morte 

de origem médica 

observou-se em 78 

dadores (81,2%) 

sendo os restantes 

18 dadores 

(18,8%) de causa 

traumática. 
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Em 2017, foram referen‐

ciados 125 potenciais da‐

dores em morte cerebral e 

destes 30 não evoluíram 

para colheita efe va. As 

causas que levaram à não 

evolução do processo 

estão sinalizadas no gráfi‐

co. 

Comparando com 

2016, há a salientar a dimi‐

nuição de colheitas abor‐

tadas na sua totalidade 

(diminuição de 16,7%).  

Das 23 razões clínicas que 

levaram a que a colheita não se 

efec vasse, 5 correspondem a 

situações de viro‐

logia posi va. 

 Não obstante a 

legislação, não 

foram realizadas 3 

colheitas por recu‐

sa familiar.  

Não exis ndo 

nenhum pedido 

super urgente/

urgente e, perante 

famílias problemá‐

cas, a equipa do 

GCCT decide não avançar com 

o processo.  

regulador). A alocação dos rins é 

realizada pelo Centro de Sangue e 

da Transplantação de Lisboa – Área 

da Transplantação, dando cumpri‐

mento à legislação em vigor.  

Rela vamente ao gado, em 

caso de existência de um pedido 

super urgente ou urgente é atribuí‐

do à unidade de transplantação que 

emite o pedido a nível nacional, 

através do seu GCCT de referência. 

Ou, ainda, para o cum‐

primento das regras de 

alocação de gado para 

pediatria (dadores até 

55 anos), cujo trans‐

plante se realiza no 

Centro Hospitalar e 

Universitário de Coim‐

bra ‐ Hospital Pediátri‐

co. Caso não se verifique nenhuma 

das situações supracitadas, o gado 

será atribuído à unidade de trans‐

plantação do CHLC ‐ Pólo Hospital 

Curry Cabral. 

Em 2017, foram colhidos 247 ór‐

gãos, menos 39 que em 2016 

(diminuição de 16,3%). Compara ‐

vamente com o ano anterior obser‐

va‐se o aumento do número de 

pulmões colhidos. Nos restantes 

órgãos, a diminuição do número de 

colheitas conduziu à diminuição do 

total de órgãos colhidos. 

Os 247 órgãos colhidos nem todos 

foram alocados às unidades de 

transplantação de referência do 

GCCT, uma vez que têm de ser 

respeitados os critérios definidos 

pelo Ins tuto Português do Sangue 

e da Transplantação, IP (órgão 

Na colheita do pâncreas e coração 

também são respeitados os pedidos 

super urgentes e, no caso de não 

exis rem, a oferta será para a uni‐

dade de referência do GCCT. No 

caso do pulmão todas as ofertas 

terão de ser realizadas ao GCCT do 

H. São José; uma vez que ar cula 

com a unidade de transplantação 

pulmonar do CHLC ‐ Pólo Hospital 

de S. Marta (única em Portugal, 

para este po de transplante).  

No caso das unidades de referên‐

cia do GCCT não terem recetores 

compa veis com os órgãos a colher 

e, tratando‐se de um bem ines má‐

vel para os doentes em lista de 

espera, o GCCT procede à oferta 

dos órgãos aos outros GCCT’s ou, 

no caso de não existência de rece‐

tor em Portugal, faz a oferta à ONT ‐ 

Espanha. Em 2017, o GCCT‐ HS José, 

CHLC enviou 6 órgãos (4 rins, 1 

coração e 1 gado) para Espanha, 

de três dadores (dois pediátricos).  

Colheitas não efetivas [30] 

Órgãos colhidos [247] 
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Em 2017 foram colhi-

dos 2,57 órgãos por 

dador. 
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 2016 2017 Δ% 

Órgãos colhidos 286 247 ‐13,6% 

Pulmão 19 24 26,3% 

Coração 13 9 ‐30,8% 

Fígado 107 87 ‐18,7% 

Rins 135 118 ‐12,6% 
Pâncreas 12 9 ‐25,0% 



Colheita de tecidos [333] 

No ano em análise, foram colhidos 333 tecidos 

(menos 93 que em 2016, representando uma 

diminuição de 21,8% desta a vidade). 

Quando analisamos os resultados ob dos em 

2017 com os de 2016, constatamos de imediato 

a diminuição da a vidade de colheita de teci‐

dos na quase totalidade do po de tecidos. A 

exceção a este cenário é a colheita de válvulas 

cardíacas.  

A colheita de córneas em dador falecido em 

morte cerebral será tanto mais elevada quanto 

maior for o número de colheitas no CHLC, EPE, 

Hospital Garcia de Orta, EPE, Hospital Fernando 

da Fonseca, EPE, Hospital Beatriz Ângelo, Hos‐

pital do Funchal e, mais recentemente, no CH 

Setúbal. É convicção do GCCT que há potenciali‐

dade de doação de córneas nos restantes hos‐

pitais da rede de referenciação, cons tuindo 

um entrave a falta de colaboradores da especi‐

alidade de o almologia. 

Esta situação contribui decisivamente para que 

o número de córneas disponíveis para trans‐

plante não seja suficiente para fazer face à lista 

de espera do Serviço de O almologia do CHLC, 

EPE. No final de 2017, a unidade de aplicação 

do CHLC nha cerca de 130 doentes em lista de 

espera que aguardam por um transplante de 

córnea. Das 96 colheitas, nas 34 realizadas no 

CHLC, EPE só em 24 dadores foi efetuada a co‐

lheita de córneas. Nos restantes, a idade e outras 

razões do foro clínico inviabilizaram a colheita 

deste tecido. Das 62 colheitas realizadas nos 

hospitais da rede, em apenas 27 dadores foi efe‐

tuada a colheita de córneas  

A diminuição do número de córneas em dador 

falecido em morte cerebral 

deve‐se, no ano em análise, 

especialmente à diminuição 

do número de colheitas 

deste po de dador no CHLC. 

Em 2017, foram inu lizadas 

93 córneas (dadores em 

coração parado e morte 

cerebral), representando 35,4% do total de cór‐

neas colhidas. 

Rela vamente à colheita de tecido músculo‐

esquelé co, observamos a diminuição na colheita 

deste po de tecido. Em 2016, ob vemos 7 dado‐

res [6 CHLC e 1 HF Fonseca ‐ 92 tecidos colhidos] 

e em 2017 somente foi possível colher em 4 da‐

dores [3 CHLC (50 peças) e 1 HF Fonseca (4 pe‐

ças). O Hospital Fernando da Fonseca, tal como o 

CHLC, par cipou na formação organizada pela 

Coordenação Nacional de Transplantação, em 

conjunto com o Banco de Tecidos de Barcelona, 

realizada em abril de 2015. 

Para 2018 estamos a desenvolver as diligências 

necessárias para envolver mais colaboradores 

para integrar a equipa de colheita mul tecidos. 

Em reunião efetuada com a Co‐

ordenação Nacional de Trans‐

plantação, os responsáveis do 

Banco de Tecidos do CSTL e GCCT 

foi possível constatar que o início 

e manutenção desta a vidade 

permi u diminuir a importação 

de tecidos, por parte do Banco 

de Tecidos do CSTL, em cerca de 

50% representando uma pou‐

pança ao erário público de cerca 

de 80,000.00€ (dados rela vos a 

2016). 

Adicionalmente, o Banco de 

Tecidos do CSTL par lhou a infor‐

mação que se observa uma dimi‐

nuição no tempo de espera para 

a realização da cirurgia, se não 

for necessário recorrer à impor‐

tação de tecidos de bancos euro‐

peus para dar resposta às solici‐

tações. 

Finamente, a colheita de mem‐

brana amnió ca con nua com 

números baixos mas, há fatores 

importantes que contribuem 

para estes resultados: recomen‐

dações nacionais e internacionais 

para o cumprimento dos critérios 

específicos para a realização de 

cesarianas (…). De qualquer mo‐

do, acreditamos que podemos 

fazer mais e melhor neste pro‐

grama, único, implementado a 

nível nacional.  
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 2016 2017 Δ% 

Tecidos colhidos 426 333 ‐21,8% 

Córneas dador morte cerebral 126 102 ‐19,0% 

Córneas coração parado 184 158 ‐14,1% 

Córneas dador paragem cardiocirculatória 0 2 200% 

Tecido músculo‐esquelé co 92 54 ‐41,3% 

Válvulas 18 18 0,0% 

Pele 0 0 0,0% 

Membrana amnió ca 6 3 ‐50,0% 



O ano de 2017, a exemplo do 

observado em 2016, a nível da 

colheita em dador em coração 

parado, con nua em curva des‐

cendente. Constatamos que, rela‐

vamente a 2016, houve uma 

redução de 15,1% deste po de 

colheita. Este programa está im‐

plementado em três Ins tuições 

da Rede de Referenciação do 

GCCT do Hospital S. José: CHLC, 

EPE (H.S. José, H. Stª Marta, H. Stº 

A. Capuchos e H. Curry Cabral), 

Hospital Garcia de Orta, EPE e 

Hospital Professor Doutor Fernan‐

do da Fonseca, EPE.  

Neste ano de 2017, observamos 

que o decréscimo é mais significa‐

vo no CHCL, com menos 14 co‐

lheitas realizadas (diminuição de 

24,1% desta a vidade). Em sen ‐

do inverso, a a vidade no Hospi‐

tal Dr. Fernando da Fonseca teve 

um aumento não desprezível 

(mais 9 colheitas). 

Em setembro de 2017, com o 

obje vo de incorporar as mais 

recentes recomendações dos ban‐

cos europeus de tecidos oculares, 

foi revisto o procedimento secto‐

rial “Critérios de Seleção de Dadores de 

Tecidos Oculares” e algumas das contra‐

indicações absolutas para a doação de cór‐

neas deixaram de estar contempla‐

das, como por exemplo, os tumores 

sólidos.  

Em finais de novembro do mesmo 

ano, esta informação foi disponibili‐

zada via correio eletrónico a todas as 

Direções de área e chefias de enfer‐

magem, solicitando a sua divulgação 

pelas várias equipas. Assim, a análise 

diária que o GCCT efetua, quer do 

serviço de urgência quer das unida‐

des de internamento, começou a 

não excluir os tumores sólidos como con‐

tra indicação, o que levou 

a um aumento significa ‐

vo de falecidos com crité‐

rios para doação de cór‐

neas não referenciados. 

Adicionalmente, consta‐

támos que há cada vez 

mais falecidos com ida‐

des muito avançadas e, desta forma, não 

reúnem critérios de inclusão para a doação 

das córneas. 

Ficaram por referenciar 108 falecidos em 

2017, cuja consulta ao processo clínico 

evidenciou que não exis a nenhum po de 

contraindicação para a colheita de córneas 

após a revisão dos critérios de exclusão. 

Destes 108 falecidos não referenciados, 56 

ocorreram após o envio da revisão do pro‐

cedimento para as direcções de área e 

chefias de enfermagem. Este indicador, em 

2017, era expectável que vesse um au‐

mento considerável face a 2016 (quando 

ficaram 51 falecidos por referenciar) 

exclusivamente pelo relatado anteri‐

ormente. 

O número de falecidos que fica por 

referenciar será cada vez mais eleva‐

do se os profissionais de saúde não 

forem informados da revisão dos cri‐

térios de exclusão o que irá condicio‐

nar a possibilidade de exis rem mais 

córneas disponíveis para transplante. 

O GCCT está a preparar e a desenvol‐

ver ações que visam informar/

sensibilizar os profissionais de saúde 

do CHLC, EPE para esta problemá ca, 

contando envolver nestas ações os 

CHD nomeados e os responsáveis 

pelo programa de transplantação de 

córneas da nossa ins tuição.  

Em 2017, foram inu lizadas 93 cór‐

neas (dadores em coração parado e 

morte cerebral), representando 

35,4% do total de córneas colhidas. 

A diminuição do número de colheitas 

vai ter reflexo no número de trans‐

plantes de córnea realizados em 

2017, na UCA do CHLC, EPE. 

Programa de colheita de córneas em dador em coração parado 
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 2016 2017 Δ% 

Total colheitas dador coração parado 93 79 ‐15,1% 

HS José 38 26 ‐39,3% 

HSA Capuchos 1 1 0,0% 

HS Marta 16 15 ‐6,3% 

HC Cabral 1 2 100,0% 

Hosp. Garcia Orta 28 17 ‐39,3% 

Hosp. Fernando Fonseca 9 18 100% 



O ano de 2017, no contexto nacional, manteve o sen do ascendente iniciado em 2014. Portu-

gal está, lentamente, a recuperar o seu lugar de destaque no panorama mundial no âmbito 

desta a vidade tão específica e complexa, tendo no ano em análise retomado a sua posição 

de destaque na Europa no que concerne a esta temá ca da doação, colheita e transplantação 

de órgãos e tecidos. A nível do CHLC, foi um ano em que a diminuição dos indicadores foi visí-

vel quase na sua totalidade (exclui-se o transplante pulmonar e o inicio da a vidade de doa-

ção em dador em paragem cardiocirculatória). 

Estamos confiantes que 2018 será um ano de renovados desafios. Queremos, muito, contri-

buir com o nosso trabalho para o elevado nível de proteção da saúde humana, possibilitando 

uma resposta mais célere na única terapêu ca disponível, para muitos doentes, que é o trans-

plante, permi ndo libertar os doentes de tratamentos crónicos, dispendiosos e limita vos de 

sua a vidade laboral, proporcionando a sua reintegração social a va e produ va, pelo que 

nos permite falar de boa governação clínica na área da saúde. 

Sabemos que a ac vidade de colheita de órgãos e tecidos para transplantação é uma área 

ainda complexa e que exige uma sensibilização constante dos profissionais de saúde para a 

detecção e posterior referenciação de potenciais dadores nos seus serviços/unidades. Estes 

profissionais de saúde são um elemento fundamental pois estando no “terreno” informados e 

sensibilizados darão, certamente, um excelente contributo na referenciação dos potenciais 

dadores, contribuindo assim para aumento dos dadores efec vos. 

 Para alcançar este objec vo, o GCCT dá relevo à formação/sensibilização dos profissionais de 

saúde, promovendo ações de formação, divulgando os resultados da a vidade, mostrando 

disponibilidade para o esclarecimento de duvidas rela vas ao processo da doação e/ou trans-

plantação, atuando em todos os hospitais da sua rede.  

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 [488] 

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

h p://172.16.4.160/intranet/ [se aceder via intranet do CHLC] 

h p://www.chlc.min‐saude.pt/content.aspx?menuid=457 [sí o na internet do CHLC] 

Para terminar... 

 2016 2017 Δ% 

Transplantes efetuados 521 488 ‐6,3% 

Hepá co HC Cabral 135 122 ‐9,6% 

Renal 80 80 0,0% 

 HC Cabral 63 62 ‐1,6% 

 HG Orta 14 16 14,3% 

 HCV Portuguesa 3 2 ‐33,3% 

Pancreá co HC Cabral 13 13 0,0% 

Cardíaco Hosp. S. Marta 8 8 0,0% 

Pulmonar Hosp. S. Marta 26 34 30,8% 

Córnea 193 168 ‐13,0% 

 CHLC 153 136 ‐11,1% 

 HG Orta 25 19 ‐24,0% 

 HF Fonseca 11 9 ‐18,2% 

 IO Gama Pinto 4 4 0,0% 

Células hematopoié cas HSA Capuchos 66 62 ‐6,1% 
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