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RESUMO

DA ATIVIDADE
Os resultados do 1º trimestre de 2020 ficarão marcados
pelo surgimento e evolução do surto de Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) em Portugal.
Até final de fevereiro de 2020, a atividade do GCCT
apresentava indicadores bastante promissores face ao
período homólogo de 2019 – tinham sido realizadas 18
colheitas em dador falecido em morte cerebral (MC) e
paragem cardiocirculatória (PCC), mais 12 que até ao
final de fevereiro de 2019 (incremento de 200%).
A 25 de fevereiro de 2020 é remetido, pela Coordenação
Nacional de Transplantação, o 1º alerta para a COVID-19,
bem como as recomendações a observar para a
atividade de colheita e transplantação de órgãos e
tecidos. A 6 de março é efetuada a atualização do alerta
do dia 25 de fevereiro, na qual é indicada que fica
suspenso o programa de colheita em dador falecido em
PCC, devido à impossibilidade de obter em tempo útil o
resultado da análise para despiste da presença do vírus
SARS-CoV-2 no dador. Segue-se, a 11 de março (data da
declaração de pandemia pela Organização Mundial da
Saúde), a publicação da Circular Normativa conjunta n.º
1/DGS/IPST, IP/INSA, IP (atualizada a 3 de abril) relativa
ao plano de contingência para a sustentabilidade e
segurança da transplantação de órgãos, tecidos e
células durante o surto de COVID-19. Finalmente, a 16 de
março, aquando da comunicação da entrada oficial na
fase de mitigação do surto de COVID-19, entra em vigor a
suspensão da transplantação eletiva, mantendo-se
apenas para os casos de situação clínica urgente e
superurgente.
Contudo, no 1º trimestre de 2020, comparativamente
com período homólogo de 2019, foram realizadas mais 4
colheitas em dador falecido em MC e PCC (aumento de
22,2%). Nesta linha de tendência, efetuaram-se também
mais colheitas em dador em coração parado (CP): 22 em
2020, face às 15 de 2019. Quanto ao número de órgãos e
tecidos, colheram-se mais 10 órgãos e 33 tecidos que em
igual período de 2019. Relativamente à atividade de
transplantação, verificou-se um aumento na
transplantação renal, pulmonar e de córneas, face ao 1º
trimestre de 2019. Contudo, todos estes dados serão
explorados, mais detalhadamente, ao longo desta
Newsletter.
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A SALIENTAR...
que, apesar dos constrangimentos criados pela fase de mitigação, a atividade de colheita não deixou
de responder às situações urgentes e superurgentes. É exemplo disso a realização de 2 colheitas de
córneas em dador em CP, para resposta a situações de urgência relatadas pela unidade de colheita e
aplicação (UCA) do CHULC. Foram, ainda, na última quinzena de março, referenciados e avaliados
mais 3 potenciais dadores em CP e 4 em MC. Não é possível, no contexto atual, prever o retomar da
normalidade desta atividade. Porém, é possível garantir que todos os colaboradores do GCCT
continuarão a desempenhar as suas funções na busca de resposta para as pessoas em situação crítica
de pedido urgente ou superurgente e mantendo a qualidade e segurança nos processos.

QUALIDADE

No âmbito do desenvolvimento dos programas da qualidade do CHULC, foi iniciada a
preparação de auditorias (Caspe Healthcare Knowledge Systems [CHKS] e Gabinete de
Auditoria), dado que o GCCT se encontra contemplado no Plano de Auditorias para o ano
2020. Este processo continuará a ter o seu seguimento.

COORDENAÇÃO NACIONAL DA
TRANSPLANTAÇÃO VISITA O CHULC
Nos dias 20 e 21 de janeiro o CHULC recebeu a visita oficial da equipa da Coordenação Nacional da
Transplantação – IPST. No dia 21, após reunião com o CA, a referida equipa reuniu com o Gabinete
Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT), Coordenadores Hospitalares de Doação (CHD) e
responsáveis do serviço de oftalmologia para as áreas da colheita e transplante da córnea.
Destaca-se desta reunião a relevância da otimização do programa de colheita de córneas em
dador falecido em coração parado, nas unidades de internamento, através da referenciação dos
falecidos ao CHD – visando o combate à lista de espera para este tipo de
transplante no CHULC. Seguidamente foi visitado o Serviço de Urgência Geral, a UUM (incluída no
programa de colheita de órgãos em dador falecido por paragem cardiocirculatória), a UCINCT, o
GCCT, a sala técnica do GCCT, Unidade de colheita e transplante de células hematopoiéticas do
Serviço de Hematologia do HSAC e a UCI Pediátrica do HDE. A visita prosseguiu, no dia 21, às
unidades de transplante cardíaco e pulmonar no HSM e às unidades de transplante hepático,
pancreático e renal do HCC.
No final da visita a Exma. Coordenadora Nacional da
Transplantação (Drª Margarida Ivo da Silva) agradeceu
a forma cordial com que foi recebida por todas as
equipas, permitindo atingir o objetivo estabelecido
para a mesma – estabelecer contacto direto com as
equipas envolvidas nos programas de colheita e
transplantação, conhecer as estruturas físicas de
suporte à atividade e realizar um diagnóstico de
situação. Enfatizou, ainda, a relevância dos resultados
obtidos face aos problemas levantados pela estrutura
física do CHULC dispersa por 6 polos, a organização
documental da atividade e a preocupação com a
melhoria da qualidade, bem como a articulação
colaborativa entre as diferentes equipas.”
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Atividadade de Colheita
No 1º trimestre de 2020 foram referenciados ao GCCT
37 possíveis dadores. Tornaram-se dadores efetivos 22
(19 dadores falecidos em MC e 3 em PCC. Os restantes 15
(14 em MC e 1 em PCC) não evoluíram para dadores
efetivos.

Comparativamente com o período homólogo de 2019,
observou-se uma diminuição de 22% de dadores não
efetivos.

CARACTERIZAÇÃO
dos dadores

Quanto ao género, 12 dadores eram do género masculino
(55%) e 10 do género feminino (45%). A idade máxima foi de
85 anos e a mínima de 15 anos, com uma média de 59,2 anos
e uma mediana de 63 anos. O escalão etário com mais
dadores é o superior a 70 anos, com 9 dadores (41%).
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ÓRGÃOS & TECIDOS COLHIDOS
HOSPITAIS DADORES...
O empenho dos profissionais na identificação precoce e
referenciação dos potenciais dadores é fundamental para a
otimização do potencial de doação de cada instituição.

No primeiro trimestre de 2020, foram colhidos 61 ÓRGÃOS –
mais 10 que em igual período de 2019, traduzindo um aumento
de 19,6%. Comparativamente com o ano anterior, observa-se
um aumento em todos os órgãos colhidos, excetuando-se a
colheita de coração e pâncreas.
Quanto aos tecidos, foram colhidos 164 TECIDOS (mais 33 que
em 2019, no mesmo período, representando um
aumento de 25,2%). Destaca-se o aumento da atividade de
colheita de córneas em todos os tipos de dador e de
tecido músculo-esquelético (TME), com especial incidência
para a colheita em dador falecido em PCC.
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COLHEITA DE TECIDOS
PROGRAMA DE COLHEITA DE CÓRNEAS
EM CORAÇÃO PARADO

FORMAÇÃO

O CHULC, o Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca e o
Hospital Garcia de Orta, neste contexto específico da
colheita de córneas em CP, constituem-se como unidades de
colheita e aplicação (UCA) – transplantando todos os tecidos
que colhem. O aumento verificado neste 1º trimestre de
2020 deve-se ao aumento desta atividade no CHULC,
conforme quadro acima.
O GCCT organiza, conjuntamente com as unidades de
internamento, sessões de formação em serviço sobre o
Programa de colheita de córneas em coração parado. Para
tal, tem vindo a estabelecer contactos com os responsáveis
dos serviços, no intuito de incluir estas ações dentro dos
planos de formação.

PROGRAMA DE COLHEITA

MULTITECIDOS
No 1º trimestre de 2020 destaca-se o
aumento da atividade de colheita
tecido músculo-esquelético (TME),
com especial incidência para a
colheita em dador falecido em PCC,
quando comparado com o 1º trimestre
de 2019. Foi possível colher em 4
dadores, todos do CHULC (86 tecidos
colhidos – sendo 42 de dadores
falecidos em PCC).
Atualmente, o CHULC e o Hospital Prof
Dr Fernando da Fonseca são as únicas
instituições a realizar colheita de TME
e a enviar os tecidos colhidos ao
Banco de Tecidos do IPST, para
processamento e distribuição pelas
unidades de aplicação. Por este
motivo, o GCCT tem vindo a apostar
na formação de novos elementos.
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TRANSPLANTES
TAXA DE

90,2%

Do total de 61 órgãos
UTILIZAÇÃO
colhidos pelo GCCT,
nos hospitais da rede de referenciação, 6 não reuniam condições para
transplante (3 fígados, 1 rim, 1 pâncreas e 1 pulmão)

(BIL - bilateral | UNIL - unilateral | PCC - paragem cardiocirculatória

COVID - 19
A necessidade de resposta em tempo útil a doentes em
situação crítica, geradora de pedido urgente ou superurgente,
incute nos profissionais um aprofundar da consciencialização
e responsabilidade na deteção de possíveis dadores. Todavia,
o tempo de resposta encontra-se, inevitavelmente,
aumentado, pela necessidade imperiosa de garantir a correta
avaliação do dador e assegurar a qualidade e segurança para
o recetor, assim como a segurança dos profissionais
envolvidos nos processos. O foco tem-se mantido nas mortes
evitáveis pela possibilidade de resposta terapêutica
com transplante. Todavia, o desenrolar da atividade tem sido
efetuado na observância e absoluto respeito pelas normas
emanadas pelos órgãos competentes pela sua regulação.

88%

SARS-COV-2
TODOS,
DADORES &
RECETORES
SÂO TESTADOS
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