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Colheita de Tecidos (1) 

 Dador em morte cerebral: 

 Córneas; 

 Osso; 

 Pele; 

 Válvulas cardíacas. 



Colheita de Tecidos (2) 

 Dador em coração parado: 

 Córneas; 

 Dador vivo (resíduo cirúrgico): 

 Membrana amniótica; 

 Osso. 



Objectivos da doação de tecidos 

1. Transplantar/utilizar o maior número de vezes: 

 Salvar vidas; 

 Melhorar a qualidade de vida dos receptores. 

2. Assegurar a qualidade de todo o processo de 

colheita, evitando a transmissão de doença; 

3. Garantir a rastreabilidade de todos os tecidos 

transplantados. 

 



Colheita de Tecidos  
       Critérios gerais 

Referências: 
•Directiva 2006/17/CE e Directiva 2004/23/CE 
•Guide to safety and quality assurance for transplantation of organs, 
tissues and cells; Council of Europe Publishing, 3rd Edition; 2006. 



Critérios rigorosos para a colheita 
de tecidos? 

Transplante  
de órgãos 

 “Salvar a vida”; 

 Órgãos - Avaliados e 
transplantados num 
curto espaço de tempo; 

 Dador multiorgânico: 
 2 pulmões; 

 1 coração; 

 1 fígado; 

 2 rins; 

 2 córneas; 

Transplante/  
aplicação 
 tecidos 

 “ qualidade de vida”; 

 Tecidos – processados e 
preservados =  tempo para 
avaliação microbiológica; 

 Risco mínimo de transmissão 
não pode ocorrer; 

 1 dador de tecidos =  50 
receptores; 

 Impacto na saúde pública. 



Colheita de dados do potencial 
dador de tecidos 

 Impresso para colheita de 
dados: 
 Causa de morte; 

 Antecedentes pessoais; 

 História clínica actual. 

 

 Consulta processo clínico; 

 Familiares. 

 Colheita de sangue para 
virologia 



Colheita Tecidos 
          Critérios específicos (1) 

Córneas 
 > 12 e ≤ 75 anos; 

 História de retinoblastoma 

ou tumores intra-oculares; 

 Infecções oculares ou mal 

formações congénitas; 

 Cirurgia ocular prévia 

(incluindo cirurgia a laser); 

 Uveites e úlceras.  

Membrana amniótica 
 Rotura de membrana; 
 Gravidez não vigiada; 
 Hipertermia da mãe; 
 Presença de infecção no recém 

nascido; 
 Gravidez < 34 semanas; 
 Patologias infecciosas genitais 

 > 2 anos - sem limite superior; 

Microscópio especular 



Osso (DMC) 
 Cartilagem, tecido osteocondral, 

meniscos < 45 anos; 

 Tendões < 55 anos; 

 Artrite reumatóide, Lupus, …; 

 Tratamento crónico com 
esteróides; 

 Osteoporose para osso de 
suporte estrutural 

 

 

Osso (RC) 
 Sem limite de idade para dador 

de cabeça de fémur 

 

Colheita Tecidos 
      Critérios específicos (2) 

Válvulas 
 < 65 anos; 

 Doença cardíaca; 

 Cirurgia cardíaca prévia; 

Pele 
 14 – 75 anos; 

 Dermatites generalizadas; 

 Lesões estruturais da pele da 
zona a colher. 



Colheita Tecidos          
            Aplicação/transplante 



Colheita de Tecidos no CHL (1) 
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Colheita de Tecidos no CHL (2) 
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 Córneas M. O. 

•   C.M.O [2007: 37 | 2008: 43 ]  

 Osso 

•  > Sensibilização das equipas 

 Membrana amniótica 

•  Consolidação do programa 

 
 

 

 Pele 

 Válvulas Cardíacas 



Divulgação dos Programas do GCCT 

•Formação em sala; 
•Formação em auditório; 
•Comunicação dos resultados. 

 Sensibilização e dinamização  
dos profissionais de saúde para  
a referenciação de todos os  

Potenciais dadores: 



Divulgação de Resultados e da 
Actividade do GCCT 

 Contacto personalizado 
com chefia; 

 Agradecimento escrito à 
equipa envolvida na 
colheita. 

 

Reconhecimento e envolvimento 
dos profissionais no processo 

 



Córneas em Coração Parado 

 Unidade de Transplantação CHLC, EPE; 

Córneas em Dador Multiorgânico 

 Atribuídas pelo Centro Histocompatibilidade do Sul (CH Sul) 

às unidades de transplante da sua região; 

Pele, osso, válvulas cardíacas e membrana amniótica 

 Banco de Tecidos CH Sul – análise, processamento, 

preservação, armazenamento e distribuição 

Distribuição dos Tecidos Colhidos 



Directiva 2004/23/CE: 
 Estabelece normas de qualidade e segurança para os tecidos e 

células de origem humana; 

Directiva 2006/17/CE: 
 aplica a Directiva anterior no que respeita ao estabelecimento de 

normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, 
análise, processamento, preservação, armazenagem e 
distribuição de tecidos e células de origem humana; 

Directiva 2006/86/CE: 
 aplica a Directiva 2004/23/CE no que diz concerne aos 

requisitos de rastreabilidade, à notificação de reacções e 
incidentes adversos graves e a determinados requisitos técnicos 
para a codificação, processamento, preservação, armazenamento 
e distribuição de tecidos e células de origem humana. 

Colheita de Tecidos 

Novos Desafios para o GCCT 



Lei nº 12/2009, 26 de Março 

 Estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança 

relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, 

preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de 

tecidos e células de origem humana, transpondo para a 

ordem jurídica interna as directivas 2004/23/CE, 

2006/17/CE e 2006/86/CE. 

Colheita de Tecidos 

Novos Desafios para o GCCT 



Colheita de Tecidos 

Novos Desafios para o GCCT 

 Identificação necessidades; 

 Definição dos processos de 

realização (valor acrescentado); 

 Draft do Manual da 

Qualidade; 

 Procedimentos normalizados; 

 Processos dos dadores; 

 Impressos; 

 … 

Entradas – Novas Orientações e 

necessidades do mercado

Interface com o Mercado

PGQ 01

Saída – Novos serviços ou revisão 

dos existentes

Entradas – Balanço , Política e 

Objectivos da Qualidade

Planeamento e Revisão do Sistema 

de Gestão da Qualidade – PGQ 02
Saída – Plano de Acções

Processos de Realização 

(Prestação de Serviços)

Entrada: Requisitos de 

competências e 

necessidades de formação

PGQ 10 Colheita de Tecidos e 

Células em Dador em Morte 

Cerebral

PGQ 11 Colheita de Tecidos e 

Células em Dador em Coração 

Parado

PGQ 12 Colheita de Tecidos e 

Células em Dador Vivo – Resíduo 

Cirúrgico

Medição e Monitorização da 

Satisfação

Identificação de Necessidades

Processos de Suporte

Gestão de Recursos Humanos 

PGQ 03

   - Necessidades

   - Selecção

   - Formação

   - Avaliação desempenho

   - Comunicação

   - Avaliação da satisfação

Sistema de Informação

 PGQ 04

   - Controlo de documentos

   - Controlo de dados

   - Controlo de registos

   - Controlo da Legislação

   - Segurança da informação

   - Estatística

Saída: Recursos humanos 

formados e integrados

Entrada: Necessidade de 

documentos e registos 

Dados produzidos

Saída: Documentos e e 

dados distribuídos. Registos 

arquivados

Gestão das Infra-estruturas

 PGQ 05

   - Identificação das necessidades

   - Manutenção das infra-estruturas

  

Entrada: Necessidade 

operacionais

Saída: Realização da 

manutenção, controlo do 

ambiente de trabalho

Aprovisionamento

 PGQ 06

   - Identificação das necessidades

   - Selecção dos fornecedores

   - Pedidos de compra

   - Recepção de bens e produtos

  

Controlo de Não Conformidades

 PGQ 07

   - Identificação

   - Tratamento

Cliente com serviço prestado 

satisfeito

Entrada: Necessidade de 

bens e produtos

Saída: recepção de bens e 

produtos

Entrada: Não 

Conformidades

Saída: Análise, decisão e 

acções

Não conformidades reais ou 

potencias

Acções correctivas e preventivas. 

Planos de acção de melhoria

Resolução de Problemas e Melhoria Continua 

PGQ 8

- Acções correctivas e preventivas

- Ferramentas da qualidade

Programas de auditorias
Relatório auditorias

Plano de Acção

Auditorias Internas 

PGQ 9

- Medição e feed - back

Interacção de Processos do Sistema de Gestão da Qualidade



Nº Objectivo Grupo Unid. Instrumento medida 

2 

Efectuar a colheita de, pelo menos, 

248 tecidos para transplante, dos 

quais 136 serão córneas para 

transplantes  

Produção 

Eficiência 

Qualidade 

n 

Nº de tecidos colhidos 

Nº de transplantes de córneas 

realizados 

Nº tecidos colhidos – 267 

Nº de córneas – 191 

Nº transplantes córnea - 131 

Colheita de Tecidos 

 Objectivos do Plano de Acção 




