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DOAÇÃO &
TRANSPLANTAÇÃO DESAFIO EM TEMPO DE
PANDEMIA

Dois anos
de pandemia...
...não impediram a conquista de marcos históricos no âmbito
da atividade de doação, colheita e transplantação de órgãos
e tecidos. O inicio da pandemia, trouxe tempos de incertezas
e de dúvidas, repercutindo-se nesta atividade de forma

INDICADORES DE DOAÇÃO
COLHEITA & TRANSPLANTE
2018-2021

ANÁLISE DA ATIVIDADE EM
2021

impactante. Porém, ciente da sua missão, o GCCT do
Hospital de São José - CHULC nunca interrompeu a sua
atividade, procurando responder às necessidades dos
doentes em lista de espera para transplante.

Datas históricas:
17/05/2021 : 1 º transplante de pulmão em recetor pósCOVID;

01/06/2021 : 20 º aniversário do 1° transplante pulmonar
em Portugal;

07/06/2021 : a equipa de transplante pulmonar realiza a
1 ª colheita de pulmão em Espanha - oferta em resposta a
pedido urgente;

29/06/2021 : 300 º transplante pulmonar;
15/07/2021 : 20 º aniversário do 1 º transplante hepático
sequencial (transplante sequencial em duplo Piggyback ).
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DOAÇÃO & TRANSPLANTAÇÃO: DESAFIO EM TEMPOS DE PANDEMIA

ALÉM DOS RESULTADOS...
o trabalho de identificação e referenciação de potenciais dadores

Avaliação de potenciais dadores

OS NÚMEROS POR TRÁS DOS RESULTADOS
O surgimento da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) colocou novos desafios à área da doação e
transplantação de órgãos e tecidos. Desde março de 2020, com o surgimento dos primeiros casos
positivos de COVID-19 em Portugal, que o GCCT vem realizando uma vigilância ativa sobre a
evolução da situação pandémica. Simultaneamente, tem mantido um contacto próximo e disponível
para com os coordenadores hospitalares de doação (CHD) dos hospitais da rede de referenciação,
prestando-lhes todo o apoio logístico. A sustentabilidade da atividade de transplantação só é
possível pelo empenho dos CHD na identificação de potenciais dadores e sua avaliação clínica,
conjuntamente com o GCCT, no intuito de assegurar a maximização dos órgãos e tecidos passíveis
de serem colhidos, bem como a garantia da sua segurança biológica.
Em 2021, o GCCT do H. São José – CHULC avaliou um total de 1021 órgãos e 294 tecidos em 227
potenciais dadores, convertendo-se em 328 órgãos utilizados e 209 tecidos aplicados . Estes
resultados implicaram um mínimo de 1405 interações com CHD, unidades de transplante (UT), banco
de tecidos e unidades de aplicação. Como é possível observar no gráfico acima, existe um hiato
significativo entre o número de órgãos avaliados e aquelas que chegam a ser transplantados. Este
hiato representa o trabalho de avaliação que é realizado pelos CHD e pelo GCCT que não tem
tradução em transplantação efetiva.
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INDICADORES DE DOAÇÃO | 2018 - 2021
A atividade de colheita em
dador falecido em paragem
cardiocirculatória (PCC) suspensa por circular
normativa conjunta da DGSIPST em março de 2020, e
retomada pelas mesmas
entidades em novembro de
2020 - manteve-se em
suspensão no CHULC (por se
encontrar ancorada na Unidade
de Urgência Médica [UUM], que
se encontrou votada à
assistência a doentes positivos
para COVID-19). Contudo, estão
a ser envidados esforços para a
sua reativação. Este esforço é
extensível ao programa de
colheita de membrana
amniótica.
A suspensão inicial da colheita de tecidos, determinada pela mesma circular normativa atrás referida, impactou
de forma negativa nos resultados obtidos - como se pode verificar no gráfico abaixo. Sendo um programa muito
sensível ao turnover de profissionais nos serviços de internamento, tem o GCCT vindo a investir em ações de
formação em serviço. Relativamente aos órgãos é possível observar já uma tendência de recuperação.

Em 2021, as colheitas em dador falecido
ocorreram em 16 hospitais da rede de
referenciação do GCCT
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COLHEITA & TRANSPLANTE | 2018 - 2021

EVOLUÇÃO DO Nº DE
COLHEITAS NO CHULC E
HOSPITAIS DA REDE

TRABALHANDO EM BUSCA DA NORMALIDADE PERDIDA
O GCCT mantém um contacto próximo com os CHD, procurando maximizar o potencial de doação
em cada dador.
O ano de 2021 marca o retorno da atividade a níveis próximos do período pré pandémico.
Em 2020, o decréscimo no número de dadores verificou-se pela redução da atividade nos hospitais
da rede, os quais se encontraram sob pressão para dar resposta à pandemia.

Evolução do nº de transplantes nas UT que articulam com o GCCT: 2018 – 2021
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INDICADORES DE DOAÇÃO | 2021

REFERENCIAÇÕES AO GCCT
Em 2021, foram referenciados ao GCCT 227 possíveis dadores. Destes, 105 não evoluíram para doação efetiva e
122 tornaram-se dadores efetivos: 84 foram dadores falecidos em morte cerebral (MC) e 38 dadores em coração
parado (CP).

POTENCIAIS DADORES
EFETIVOS:

122

Em 2021, pela primeira vez desde que o Registo Português de Transplantação (RPT) se encontra em
funcionamento (junho de 2016), foi possível ter o registo real de todos os possíveis dadores
referenciados – os que se tornaram dadores efetivos e os que, por alguma razão, não evoluíram para
doação efetiva. Repare-se que os 105 dadores não efetivos (cerca de 46% do total de
referenciações), com relevância para o dador falecido em MC, implicaram a análise a avaliação do
possível dador por parte do CHD conjuntamente com o GCCT. Este resultado demonstra, não só a
quantidade de trabalho dos CHD e do GCCT que não tem tradução em resultados de transplantação,
mas também o trabalho colaborativo de proximidade que o GCCT vem tendo com os CHD na
promoção da utilização do RPT como ferramenta de trabalho em tempo real.
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CARACTERIZAÇÃO DOS DADORES | 2021

Dos 84 dadores efetivos, falecidos em
morte cerebral (MC), 39 correspondem
a dadores do género feminino (46,4%) e
os restantes 45 (53,6%) a dadores do
género masculino. A idade média foi de
54,9 anos (mediana de 61,5 anos), com
uma idade mínima de 6 anos e uma
idade máxima de 81 anos.

CAUSAS DE MORTE

A causa de morte de origem médica, observada em 65 dadores (77%) predomina sobre a causa de
origem traumática, observada em 19 dadores (23%). Na causa médica, o AVC hemorrágico assume a
maior expressão, seguindo-se a anóxia cerebral e, por fim, o AVC isquémico.

Quanto à distribuição por grupo sanguíneo,
predominou o grupo 0, com 39 dadores (46,4%),
seguindo-se o grupo A com 35 dadores (41,7%) e o
grupo B com 10 dadores (11,9%).
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COLHEITA & TRANSPLANTE
DE ÓRGAOS EM 2021
O CHULC, ENQUANTO ÚNICA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE NACIONAL QUE
POSSUI UNIDADES DE TRANSPLANTAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE ÓRGÃO
SÓLIDO, E UNIDADES DE APLICAÇÃO E TRANSPLANTE PARA OS DIFERENTES
TIPOS DE TECIDOS E CÉLULAS, TEM, NESTA ÁREA DE CUIDADOS, UMA
RESPONSABILIDADE ACRESCIDA NA POSSIBILIDADE DE RESPOSTA AOS
DOENTES EM LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLANTE.

CORAÇÃO
DURANTE O ANO DE 2021 FORAM
AVALIADOS 176 CORAÇÕES PELO GCCT
DO H. SÃO JOSÉ, CONJUNTAMENTE
COM A UT CARDÍACA DO H. STª
MARTA. NOS HOSPITAIS DA REDE DE
REFERENCIAÇÃO DO GCCT FORAM
AVALIADOS 102 CORAÇÕES, EM 13
HOSPITAIS, E 74 CONSTITUÍRAM
REFERENCIAÇÕES DOS OUTROS 4
GCCT E ONT (ORGANIZAÇÃO
ESPANHOLA). DE TODOS OS CORAÇÕES
ACEITES PELA UT CARDÍACA DO H. STª
MARTA (46), 38 NÃO LHE FORAM
ATRIBUÍDOS, TENDO SIDO COLHIDOS 8
E TRANSPLANTADOS 7 (1 CORAÇÃO
NÃO REUNIA CONDIÇÕES DE
TRANSPLANTE, DECORRIDA A
AVALIAÇÃO APÓS COLHEITA).

PULMÃO
A RESPONSABILIDADE DE RESPOSTA NACIONAL

Relativamente à doação de pulmão há a salientar que a UT
pulmonar do Hospital de Stª Marta – CHULC responde ao país
inteiro. Deste modo, todos os potenciais dadores com potencial
para doação de pulmão, a nível nacional, são referenciados ao
GCCT do H. São José. Durante 2021, o GCCT recebeu a
referenciação de 219 potenciais dadores: 85 com origem em 16
hospitais da rede de referenciação do GCCT do H. São José e 134
com origem nos hospitais da rede dos restantes 4 GCCT nacionais
e ONT. Do total de 219 potenciais dadores, 53 foram excluídos
pelo GCCT, utilizando os critérios de aceitação definidos pela UT.
Os restantes 166 dadores foram referenciados à equipa de
transplante pulmonar do Hospital de Stª Marta.
Foram colhidos 86 pulmões. Destes, 16 pulmões apresentavam-se
sem condições para transplante e 4 foram inutilizados por
transplante unilateral. No total, foram realizados 35 transplantes
pulmonares: 34 pela UT do H. Stª Marta (64 pulmões) e 1
transplante (2 pulmões) realizado pela ONT.
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PÂNCREAS & RIM
O GCCT avaliou 56 pâncreas, em 2021: 20 com origem nos
hospitais da sua rede de referenciação e os outros 36 oferecidos
pelos restantes GCCT. Dos 5 pâncreas colhidos nos hospitais da
rede do GCCT, com condições para aplicação, 4 foram atribuídos
à UT pancreática do H. Curry Cabral – CHULC e 1 à UT
pancreática do H. Stº António - Porto. A UT pancreática do H.
Curry Cabral recebeu mais 6 pâncreas colhidos nos hospitais da
rede dos outros GCCT, perfazendo um total de 10 transplantes.
A alocação dos rins às UT renais é da responsabilidade dos
Centros de Sangue e Transplantação (CST), mediante as
listagens de potencias recetores criada pela aplicação
informática dos CST, após as análises de histocompatibilidade
dador-recetor (utilizando os critérios definidos na legislação
para a alocação de rim de dador cadáver). Em dadores de
critérios expandidos (idade superior a 70 anos), a
responsabilidade de consultar as UT renais é transferida para
o GCCT que avalia junto das mesmas a aceitação dos rins e
transmite esse feedback aos CST. Nos hospitais da rede do
GCCT do H. São José foram avaliados 147 rins

FÍGADO
Em 2021 foram referenciados e avaliados pelo GCCT do
H. São José, conjuntamente com a UT hepática do H.
Curry Cabral – CHULC, 234 fígados. Destes, 128 tiveram
origem nos hospitais da rede de referenciação do GCCT
do H. São José e os restantes 106 em hospitais afetos
aos outros GCCT. Dos 75 fígados colhidos nos hospitais
da rede do GCCT do H. São José apenas 54 foram
atribuídos à UT hepática do H. Curry Cabral – o que
adicionado aos 42 fígados com origem em hospitais
afetos aos outros GCCT perfaz os 96 fígados
transplantados naquela UT.
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COLHEITA
DE
TECIDOS
EM 2021

A atividade de colheita de
tecidos para fins de
transplantação ainda se
encontra em recuperação
face aos dois anos de
pandemia, quando
comparada com o período pré
pandémico. Não obstante, o
GCCT continuou a sua
atividade de monitorização de
todos os potenciais dadores
de tecidos, quer em Morte
Cerebral quer em Coração
Parado.

Em 2021, nos hospitais da
rede de referenciação do
GCCT do H. São José foram
colhidos 219 tecidos.

2021
Colheitas/córneas
colhidas, em dador
falecido em
Coração Parado,
por hospital dador
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Finalizando...
Os dados agora divulgados refletem ainda o efeito da situação
pandémica sobre as instituições de saúde. A atividade de doação,
colheita e transplantação, caracterizada pela imprevisibilidade de
ocorrência, impõe uma necessidade de monitorização constante, no
intuito de não ocorrer perda de potenciais dadores e,
consequentemente, perda de órgãos. Consciente da sua
responsabilidade social, o GCCT (conjuntamente com os CHD)
procurou sempre maximizar as possibilidades de doação garantindo, no
entanto, as condições de qualidade e segurança dos órgãos e tecidos
colhidos (bem como das equipas envolvidas nos processos) e no
respeito pelas normas emanadas pelo IPST e DGS. Consequência desta
resiliência, face à adversidade, o GCCT conseguiu incrementar a sua
atividade de colheita em 18%, comparativamente com 2020.
Contudo, os períodos de dificuldade constituem-se também como
promotores de aprendizagem e desenvolvimento. A necessidade de
comunicação à distância, imposta pela nova necessidade de restringir
os contactos sociais diretos, veio criar novas formas de comunicação.
Evidenciaram-se alternativas à circulação de informação em papel –
criando também uma atuação mais sustentável e ecologicamente
comprometida. Nesta área dos cuidados de saúde, o RPT é uma
ferramenta que muito tem contribuído para essa sustentabilidade
ambiental da atividade, pela desmaterialização dos processos dos
dadores e recetores. Todavia, parte dos registos ali efetuados

SARS-CoV-2
TODOS,
DADORES &
RECETORES

são testados

continuam a coexistir com os mesmos registos em suporte papel.
Neste contexto, mantém-se imperativo que o IPST invista no
aperfeiçoamento desta ferramenta/registo, de modo a conseguir uma
comunicação efetiva entre as entidades utilizadoras e atingir a
desmaterialização completa dos processos.
As dinâmicas de adaptabilidade são uma constante no desempenho
dos profissionais afetos ao GCCT. A situação atual trouxe novos
desafios a uma atividade de imprevisível ocorrência, mas de especial
relevância adentro das possíveis respostas terapêuticas a doentes
críticos. Todavia persiste uma certeza: o empenho dos profissionais do
GCCT na maximização do potencial de doação de órgãos e tecidos, que
possam responder às necessidades das pessoas em lista de espera para
transplante.

Elaboração: Maria João Xavier
[Téc. Superior, Área Tecidos]
mjoao.xavier@chlc.min-saude.pt
Revisão/Edição: Fernando
Rodrigues [Diretor do GCCT]
fernando.rodrigues@chlc.minsaude.pt
As imagens utilizadas neste
documentos são propriedade do
GCCT e podem ser utilizadas
com menção à fonte.

NEWSLETTER GCCT | EDIÇÃO N.º 23 | PÁG. 10

