
Individualmente, apenas no 

pólo do Hospital Curry Ca-

bral a atividade não foi su-

perior. Também as unida-

des do Hospital Garcia de 

Orta e Hospital Prof. Dr. 

Fernando da Fonseca alcan-

çaram melhores resultados, 

ambos com um aumento da 

atividade na ordem dos 

50%. No caso concreto do 

CHULC, EPE não será alheio 

a este aumento da ativida-

de, por um lado a revisão 

dos critérios de inclusão e, 

por outro, as formações em 

serviço que o GCCT (com a 

colaboração do Serviço de 

Oftalmologia), efetuou em 

2018, com o objetivo de 

sensibilizar e esclarecer os 

colaboradores do CHULC, 

EPE para a importância 

deste programa. 

Em 2018, a idade média dos 

dadores falecidos em morte 

Em 2018, o Gabinete Coor-

denador de Colheita e 

Transplantação (GCCT) do 

Hospital S. José - CHULC, 

EPE realizou 91 colheitas de 

órgãos em dador falecido 

em morte cerebral, menos 

4 que no ano anterior (-

4,1%). Foram efetuadas 3 

em dador em paragem 

cardiocirculatória, mais 2 

que em 2017 (aumento de 

200%). No total, foram 

realizadas menos 2 colhei-

tas, o que representa uma 

diminuição de 2,1%. Foram 

colhidos 259 órgãos (mais 

12 que em 2017, aumento 

de 4,9% de órgãos disponí-

veis para transplante) e 431 

tecidos. Comparativamente 

com 2017 colheram-se 

mais 98 tecidos, sendo que 

este aumento apenas não 

se verificou na colheita de 

válvulas cardíacas. 

A colheita de córneas em dador 

em coração parado, ao fim de 4 

anos de decréscimo, teve um 

aumento significativo (58,3%, 

com 79 e 124 colheitas em 2017 

e 2018, respetivamente). Este 

aumento é transversal a todas as 

unidades de colheita que articu-

lam com o GCCT. A unidade com 

maior subida na sua atividade é a 

do CHULC, EPE, com a realização 

de 71 colheitas deste tipo, mais 

27 colheitas que em 2017 

(aumento de 61,7%). 
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Outros acontecimentos relevantes de 2018: 

 Inspeção da Direção Geral de 

Saúde (DGS) no âmbito da 

“Avaliação da qualidade e segu-

rança das atividades de Colheita, 

Análise, Processamento, Armaze-

namento, Distribuição e Aplica-

ção de Tecidos Músculo-

esqueléticos”; 

 Reunião anual com os Coordena-

dores Hospitalares de Doação da 

rede de referenciação do GCCT 

do Hospital S. José - CHULC, EPE; 

 Formação “Morte cerebral e 

organização da colheita”, realiza- 

 

da no Centro Hospitalar Barreiro-

Montijo, EPE; 

 Realização de Workshop “Colheita de 

órgãos e tecidos nos Hospitais da 

rede de referenciação do GCCT do 

Hospital S. José - CHULC, EPE”, ULS-

BA, EPE - Hospital José Joaquim Fer-

nandes - Beja; 

 Reunião com grupo de trabalho in-

terministerial (Saúde e Justiça) e 

Coordenação Nacional da Transplan-

tação – IPST, IP, com apresentação  

“GCCT do Hospital de São José: coor-

denação da colheita e alocação  

de órgãos”; 

 Participação na auditoria da DGS com 

vista à Certificação dos Centros de Refe-

rencia de transplante cardíaco e pulmo-

nar do CHULC, EPE; 

 Auditoria “Auditoria à Área da Transplan-

tação e Colheita de Órgãos” por parte da 

DGS; 

 Elaboração e desenvolvimento de pro-

jeto, em parceria com a área PPCIRA, 

designado “Redução da contaminação 

microbiológica do liquido de preservação 

de órgão no ato a colheita”. 

cerebral foi de 61,1 anos 

(ligeiramente superior aos 

60,4 anos de 2017), sendo 

a causa de morte predomi-

nantemente médica 

(98,9%). 

No ano de 2018, foram 

realizadas colheitas em 

dador falecido em morte 

cerebral em 11 hospitais 

da rede de referenciação 

do GCCT do Hospital S. 

José - CHULC, menos três 

que em 2017. 

Finalmente, nas unidades 

de transplantação que 

articulam com o GCCT do 

Hospital S. José - CHULC, 

observou-se aumento da 

atividade de transplanta-

ção renal, hepática, pan-

creática e de córnea. O 

transplante cardíaco e 

pulmonar registou uma 

diminuição de 37,5% e 

20%, respetivamente.  

http://www.posterland.org/
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Colheitas em dador falecido em morte cerebral  e paragem 

cardiocirculatória (94) 

O GCCT do Hospital de S. José realizou 91 

colheitas em dador falecido em morte cere-

bral e três em dador falecido em paragem 

cardiocirculatória, em 11 hospitais da sua 

rede de referenciação (a exemplo do 

CHULC, consideramos o Hospital do Barla-

vento Algarvio e o Hospital de Faro como 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve - 

CHUA - mas, cada qual contribui individual-

mente). Comparativamente com 2017 fo-

ram realizadas menos 3 colheitas em dador 

falecido em morte cerebral (diminuição de 

4,2%). 

Após o alargamento nacional, em outubro 

de 2017, do programa de colheita em dador 

falecido em paragem cardiocirculatória, o 

CHULC efetuou, em 2018, três colheitas 

neste tipo 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 

tido um papel fulcral na identificação/

referenciação dos dadores. Neste momen-

to, as várias estratégias introduzidas nos 

hospitais, pelos CHD, têm vindo a acrescen-

tar valor a esta atividade. Em 2018, das 94 

colheitas realizadas, 34 tiveram lugar no 

CHULC, EPE (36,2%) e as restantes 60 foram 

efetuadas nos hospitais da rede (63,8%). 

De salientar que a diminuição 

da atividade de colheita, em 

2018, ficou a dever-se à diminu-

ição de duas colheitas nos hos-

pitais da rede, em comparação 

com 2017. Verifica-se, assim, 

que a atividade nestas institui-

ções se manteve sem grandes 

alterações, o que é um indica-

dor do trabalho desenvolvido 

pelos CHD. 

Do gráfico abaixo podemos  

retirar as seguintes conclusões: 

 O CHULC, através do polo HS 

José, continua a ser o maior 

hospital dador. No ano de 

2018, o polo HS José contribu-

iu com 33 dadores e o Hospi-

tal Stª Marta com 1 dador; 

 O Hospital Espírito Santo, EPE 

(Évora) e a ULSLA, EPE 

(Santiago do Cacém) regista-

ram um aumento considerá-

vel na sua atividade de colhei-

ta (300% e 200%, respetiva-

mente). Também os Hospitais 

Garcia de Orta, EPE, Beatriz 

Ângelo e ULSBA, EPE (Beja) 

tiveram mais um dador em 

2018; 

 O CHULC e o CHUA, EPE man-

tiveram os mesmos níveis de 

atividade; 

 O CH Setúbal e o Hospital 

Prof. Dr. Fernando da Fonseca 

tiveram uma redução no nú-

mero de dadores, com especi-

al incidência para a primeira 

instituição (menos 8 dadores 

quando comparado com 

2017); 

 O Hospital de Santarém, O CH 

Funchal, a ULSNA, EPE 

(Portalegre), o CH Barreiro e o 

Hospital CUF Infante Santo 

não efetuaram nenhuma 

colheita em 2018. 

No caso dos hospitais que não 

realizaram nenhuma colheita 

ou reduziram a sua atividade, a 

informação deve ser analisada 

em conjunto com outro dado 

pertinente: o número de refe-

renciações totais por parte do 

CHD. Há, na verdade, um traba-

lho por parte destes profissio-

nais que não chega a ser consi-

derado, quando por qualquer 

motivo a referenciação não 

evolui para dador efetivo.  
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Género   

masculino 56 (59,5%) 

feminino 38 (40,5%) 

  

Idade (anos)   

     média 61,1 

Mediana 65 

Máxima 85 

Mínima 17 

  

Causa morte       

médica 83 (88,3%) 

traumática 11 (11,7%) 

http://www.posterland.org/
gale-
ri/1d4d7d0bbb1166bbe9733e62e24

Taxa de colheita 
multiorgânica 

65% 



Em 2018, foram referenciados 

122 potenciais dadores em 

morte cerebral e destes 28 

não evoluíram para colheita 

efetiva. As causas que leva-

ram à não evo-

lução do pro-

cesso são discri-

minadas no 

gráfico. 

Das 19 razões 

clínicas que 

levaram a que a 

colheita não se 

realizasse, 6 correspondem a situações de 

virologia positiva. 

A partir de 2019, todos os dadores que te-

nham sido registados no RPT como possíveis 

dadores e que por qualquer razão não te-

nham evoluído pa-

ra dador efetivo, 

serão considerados 

para efeitos estatís-

ticos para que os 

dados sejam os 

mais fidedignos. 

Assim, mesmo que 

o possível dador 

não evolua para 

colheita, fica registado todo o trabalho de-

senvolvido e as diligências efetuadas que 

conduziram à decisão de não avançar para a 

colheita, algo que até agora não era visível, 

especialmente nos órgãos de gestão.  

O aumento da idade média 

(pouco significativo em com-

paração com 2017), não 

teve repercussão na colheita 

de órgãos mais sensíveis 

como o pulmão, coração e 

pâncreas, cujos critérios são 

mais rigorosos. 

Dos 259 órgãos colhidos 

nem todos foram alocados 

às unidades de transplanta-

ção de referência 

do GCCT, uma 

vez que têm de 

ser respeitados 

os critérios defi-

nidos pelo Insti-

tuto Português 

do Sangue e da 

Transplantação, 

Em 2017, foram colhidos 

259 órgãos, mais 12 que em 

2017 (aumento de 4,9%). 

Comparativamente com o 

ano anterior observa-se um 

aumento em todos os ór-

gãos, com exceção do fíga-

do. Ainda que com menos 

colheitas realizadas foi pos-

sível colher mais órgãos para 

transplante. 

IP (órgão regulador). A alo-

cação dos rins é realizada 

pelo Centro de Sangue e da 

Transplantação de Lisboa – 

Área da Transplantação, 

dando cumprimento à legis-

lação em vigor.  

Foram alocados 138 órgãos 

às UT que articulam com o 

CHULC (53,3%), do total dos 

259 órgãos colhidos pelo 

nosso GCCT.  

A taxa de utilização do ór-

gãos colhidos foi de 88% 

(inutilizados 27 órgãos). 

De forma a não desperdiçar 

os órgãos, o GCCT enviou 

um fígado para Espanha por 

inexistência de recetor em 

Portugal. 

Colheitas não efetivas [28] 

Órgãos colhidos [259] 
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Em 2018,  

foram colhidos 2,8 

órgãos por dador. 
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 2017 2018 Δ% 

Órgãos colhidos 247 259 4,9%  

Pulmão 24 27 12,5% 

Coração 9 11 22,3% 

Fígado 87 85 -2,3% 

Rins 118 124 5,1% 

Pâncreas 9 12 33,5% 



Colheita de tecidos [431] 

No ano em análise, foram colhidos 431 

tecidos (mais 98 que em 2017, represen-

tando um aumento de 29,4% nesta ativi-

dade). Destaca-se, de imediato, o au-

mento da atividade de colheita de cór-

neas em dador em coração parado e 

tecido músculo-esquelético, quando 

comparados os resultados obtidos em 

2018 com os de 2017.  

A colheita de córneas em dador falecido 

em morte cerebral será tanto mais ele-

vada quanto maior for o número de co-

lheitas no CHULC, EPE, Hospital Garcia 

de Orta, EPE, Hospital Prof. Dr. Fernando 

da Fonseca, EPE, Hospital Beatriz Ângelo, 

Centro Hospitalar do Funchal e, mais 

recentemente, na ULSLA, EPE (Hospital 

do Litoral Alentejano). É convicção do 

GCCT que há potencialidade de doação 

de córneas nos restantes hospitais da 

rede de referenciação. Todavia, constitui 

um entrave a falta de colaboradores da 

especialidade de oftalmologia. 

Das 94 colheitas (2 em dador falecido 

em paragem cardiocirculatória), nas 34 

realizadas no CHULC, EPE, em 30 dado-

res foi efetuada a colheita de córneas. 

Nos restantes, a idade e outras razões do 

foro clínico inviabilizaram a colheita des-

te tecido. Das 60 colheitas realizadas nos 

hospitais da rede, em apenas 19 dadores foi 

efetuada a colheita de córneas. 

No ano em análise, a diminuição do número 

de córneas colhidas em dador falecido em 

morte cerebral deve-se, essencialmente, à não 

colheita de córneas no CH Setúbal e Centro 

Hospitalar do Funchal. 

 Relativamente à colheita de tecido músculo-

esquelético, observamos um aumento na co-

lheita deste tipo de tecido. 

Em 2018, foi possível colher 

em 5 dadores [3 CHULC (48 

peças) e 2 HF Fonseca (30 

peças). O Hospital Prof. Dr. 

Fernando da Fonseca, tal 

como o CHULC, participou 

na formação organizada pela Coordenação 

Nacional de Transplantação, em conjunto com 

o Banco de Tecidos de Barcelona, realizada em 

abril de 2015. 

A equipa de colheita multitecidos do CHULC, 

EPE mantém a disponibilidade (já transmitida 

à autoridade nacional) para se deslocar aos 

hospitais da rede de referenciação (com exce-

ção do HF Fonseca) e efetuar a colheita. Há 

questões que são fundamentais de assegurar, 

nomeadamente a forma de financiamento ao 

CHULC e à equipa por esta deslocação. De 

referir que este tipo de colheita se inicia após 

a colheita de órgãos. As co-

lheitas de órgãos são efetua-

das, maioritariamente, nos 

turnos da tarde/noite. Signifi-

ca, assim, que a equipa de 

colheita multitecidos realiza 

as colheitas sempre durante a 

noite e, dependendo do nú-

mero de peças a colher, po-

derá ter uma duração de 4 a 5 

horas no bloco operatório. 

Para 2019 estamos a desen-

volver as diligências necessá-

rias para envolver mais cola-

boradores para integrar a 

equipa de colheita multiteci-

dos. 

A colheita de membrana am-

niótica continua com núme-

ros baixos mas há fatores 

importantes que contribuem 

para estes resultados: reco-

mendações nacionais e inter-

nacionais para o cumprimen-

to dos critérios específicos 

para a realização de cesaria-

nas  
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 2017 2018 Δ% 

 333 431 29,4% 

Córneas em dador em morte cerebral 102 92 -9,8% 

Córneas em coração parado 158 243 53,8% 

Córneas em paragem cardiocirculatória 2 4 100% 

Tecido músculo-esquelético 54 78 44,5% 

Válvulas 18 8 -55,5% 

Membrana amniótica 6 6 0,0% 



O ano de 2018 representou uma 

viragem positiva nos indicadores 

deste programa, depois de 3 anos 

consecutivos de decréscimo.  

Para esta viragem, muito contri-

buiu quer a divulgação do proce-

dimento setorial “Critérios de 

Seleção de Dadores de Tecidos 

Oculares”, em que algumas das 

contraindicações absolutas para a 

doação de córneas deixaram de 

estar contempladas (como por 

exemplo, os tumores sólidos) 

quer as formações em serviço 

efetuadas ao longo do ano transa-

to. Estas ações permitiram dar a 

conhecer o programa aos novos 

profissionais do CHULC, assim 

como a sua importância e rele-

vância para os doentes em lista 

de espera, bem como reforçar a 

importância do programa junto 

dos restantes profissionais. Nes-

tas formações, foi transmitido 

feedback dos resultados obtidos 

e, ainda, disponibilizado cartaz 

desenvolvido para o efeito, o qual 

condensa a informação mais pertinente 

para desencadear a referenciação destes 

dadores. 

O aumento do número de colheitas de 

córneas em dador em coração 

parado foi transversal a todas as 

unidades de colheita e aplicação 

da rede de referenciação dos 

hospitais que articulam com 

GCCT do Hospital S. José: CHULC 

(H.S. José, H. Stª Marta, H. Stº A. 

Capuchos e H. Curry Cabral), Hos-

pital Garcia de Orta, EPE e Hospi-

tal Professor Doutor Fernando da 

Fonseca, EPE. Em 2017, estas 

Instituições tinham realizado 79 colheitas 

neste tipo de dador e em 2018 foram efe-

tuadas 124 colheitas - significando um au-

mento de 58,3% na atividade deste progra-

ma. O resultado mais significativo ocorreu 

no CHULC, com aumento de 61,7% (44 e 

71 colheitas em 2017 e 2018, respetiva-

mente).  

O gráfico apresenta os dados relativos à 

análise diária dos mapas de falecidos que o 

GCCT efetua, de forma esquematiza-

da, quer do serviço de urgência quer 

das unidades de internamento. Dos 

2559 falecidos, 1518 (processos) fo-

ram consultados, pelo GCCT, de for-

ma a categorizá-los nas variáveis adi-

ante assinaladas. Foram excluídos 

automaticamente da consulta todos 

os falecidos com idade inferior a dois 

anos e idade superior a 80 anos 

(limites do critério idade para doação 

de córneas = 1041). ficaram por refe-

renciar 103 falecidos em 2018, cuja 

consulta ao processo clínico evidenci-

ou que não existia nenhum tipo de 

contraindicação para a colheita de 

córneas após a revisão dos critérios 

de exclusão. Algumas situações que 

possam ter ficado por referenciar 

podem estar relacionadas com a ele-

vada rotatividade de doentes e a ne-

cessidade de desocupar as camas.  

Foram realizadas 124 colheitas de 

córneas em dador em coração parado 

e colhidas 243 córneas no ano 2018. 

Comparativamente com 2017 

foram colhidas mais 85 cór-

neas, com especial incidência 

no CHULC (mais 20 colheitas, 

37 córneas). 

Das 339 córneas colhidas (em 

todos os tipos de dador), 100 

(29,5% do total) foram inutili-

zadas devido a diferentes mo-

tivos (razões clínicas: 11; viro-

logia positiva: 22; baixa densi-

dade celular: 51; córnea sem 

qualidade: 15; trepanação: 1).  

Programa de colheita de córneas em dador em coração parado 
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 2017 2018 Δ% 

Colheitas córneas dador 79 124 58,3% 

HS José 26 46 76,9% 

HSA Capuchos 1 2 100% 

HS Marta 15 22 46,7% 

HC Cabral 2 1 -50% 

Hosp. Garcia Orta 17 26 52,9% 

Hosp. Fernando Fonseca 18 27 50% 



O GCCT tem como preocupação a uniformização dos registos e relatórios das unidades de 
colheita e das unidades de transplantação. Assim, o desenvolvimento e upgrade do Registo 
Português de Transplantação contribui para a uniformização dos registos, diminuindo-se os 
contactos telefónicos e possíveis erros na transmissão de informação. 

Nesta atividade, um sistema de informação único e integrado, no domínio da colheita e 
transplantação, é uma ferramenta muito útil para acrescentar mais-valia ao processo. No 
entanto, é necessário que os todos os dados sejam inseridos na plataforma para que as 
unidades de transplantação possam consultar a informação e avaliar a qualidade dos ór-
gãos que lhes são alocados. O GCCT e os Coordenadores Hospitalares de Doação do CHULC, 
e hospitais da rede, têm tido o cuidado de manter os registos totalmente atualizados de 
modo a permitir uma fácil e rápida consulta da informação sobre determinado dador e 
poderem decidir da aceitação (ou recusa) dos seus órgãos ou tecidos. 

O GCCT tem sido alvo de inspeções por parte da DGS, a vários níveis, dada a diversidade de 
programas que tem implementado e em execução. A última inspeção decorreu em fevereiro 
de 2018, no âmbito da Avaliação da qualidade e segurança das atividades de Colheita, Aná-
lise, Processamento, Armazenamento, Distribuição e Aplicação de Tecidos Músculo-
esqueléticos. Esta inspeção abrangeu também a unidade de aplicação do CHULC, Área de 
Músculo-esquelética- Especialidade de Ortopedia. Colaborou, ainda, na auditoria da DGS 
com vista à Certificação dos Centros de Referencia de transplante cardíaco e pulmonar do 
CHULC, EPE. 

O ano de 2018, no contexto nacional, manteve o sentido ascendente iniciado em 2014. Por-
tugal está, lentamente, a recuperar o seu lugar de destaque no panorama mundial no âmbi-
to desta atividade tão específica e complexa, tendo no ano em análise retomado a sua posi-
ção de destaque na Europa no que concerne a esta temática da doação, colheita e trans-
plantação de órgãos e tecidos.  

Estamos confiantes que 2019 será, novamente, um ano desafios. Assumimos o compromis-
so de 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 doen-
tes, que é o transplante. 

Gabinete Coordenador de Colheita e 
Transplantação - H.S. José - CHULC,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 [547] 

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

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

 http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=457 [sítio na internet do CHULC] 
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 2017 2018 Δ% 

Transplantes efetuados 488 547 12,1% 

Hepático HC Cabral 122 127 4,1% 

Renal 80 83 3,8% 

 HC Cabral 62 60 -3,2% 

 HG Orta 16 21 31,3% 

 HCV Portuguesa 2 2 0% 

Pancreático HC Cabral 13 26 100% 

Cardíaco Hosp. S. Marta 8 5 -37,5% 

Pulmonar Hosp. S. Marta 34 27 -20,6% 

Córnea 168 221 31,5% 

 CHULC 136 188 11,9% 

 HG Orta 19 21 10,5% 

 HF Fonseca 9 10 11,2% 

 IO Gama Pinto 4 2 -50,0% 

Células hematopoiéticas HSA Capuchos 62 58 -6,5% 

http://www.posterland.org/
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