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Prefácio da Versão Portuguesa
O Guia que agora se apresenta consiste numa tradução em língua portuguesa da
última (5.ª) edição do Guia para a Qualidade e Segurança dos órgãos para
transplantação, publicado pelo Conselho de Europa em 2013.
O objetivo que levou à tradução do Guia consiste em adaptá-lo à terminologia do
sistema português, tendo em vista melhorar a sua compreensão e facilitar a respetiva
aplicação por parte de todos nós que, de uma forma ou outra, temos
responsabilidades na área da doação e transplantação de órgãos.
Este Guia constitui uma referência fundamental no sistema global da transplantação,
disponibilizando aos profissionais de saúde recomendações europeias e critérios de
decisão em diferentes aspetos do processo da doação e transplantação, resultantes da
experiência e dos conhecimentos acumulados até ao momento nesta área da ciência
médica.
Pese embora o pouco tempo de que a Coordenação Nacional da Transplantação dispôs
para a tradução deste Guia, bem como os escassos recursos de que dispomos,
acreditamos que valeu a pena este esforço, pois, irá, certamente, ajudar os
profissionais a um nível prático.
Coordenação Nacional de Transplantação
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Prefácio e agradecimentos
Fundado em 1949, o Conselho da Europa é a mais antiga e a maior de todas as
instituições europeias, agora constituído por 47 Estados-Membros. Um dos seus
princípios fundadores é cooperação entre os Estados-Membros, em crescendo, para
melhorar a qualidade de vida de todos os europeus.
Neste contexto de cooperação intergovernamental em matéria de saúde, o Conselho da
Europa tem, consistentemente, selecionado problemas éticos para estudo. Uma das
mais importantes destas questões éticas relaciona-se com a não-comercialização de
substâncias humanas, ou seja, sangue, órgãos, tecidos e células.
Em 2007, o Secretariado responsável pelas atividades relacionadas com a
transplantação de órgãos, tecidos e células foi transferido para a Direção Europeia da
Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde (EDQM) do Conselho da Europa.
A medicina dos transplantes e a transplantação progrediram nas últimas décadas de
uma forma que ninguém imaginaria anos antes. Os números de transplantações
realizadas só são limitados pela disponibilidade de órgãos. A disponibilidade de órgãos
está muito dependente do alargamento dos critérios para a doação de órgãos em
relação aos parâmetros funcionais e aos riscos de transmissão de doenças.
Desde 2002, o Comité Europeu (Acordo Parcial) para a Transplantação de Órgãos do
Conselho da Europa (CD-P-TO) tem vindo a publicar o Guia para a segurança e garantia
de qualidade para a transplantação de órgãos, tecidos e células. Este Guia trata de
diferentes aspetos do processo de transplantação, desde a avaliação de riscos até à
transmissão de doenças. Durante o último processo de revisão, tornou-se evidente que
os campos da transplantação de órgãos e da transplantação de tecidos e células têm
diferentes disposições e preocupações no que se refere à segurança e à qualidade, o
que justifica a existência de dois guias diferentes. Por conseguinte, o CD-P-TO decidiu
separar as orientações existentes em dois novos guias: um que lida com exigências
específicas dos tecidos e células e o presente guia que lida com órgãos. Esta 5ª Edição
do Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação reúne
informações atualizadas para oferecer aos profissionais dos transplantes uma visão
global dos mais recentes avanços neste campo. Para aumentar a segurança dos doentes
em listas de espera e dos recetores de órgãos, é essencial que os médicos no processo
de deteção dos dadores de órgãos, os coordenadores de transplantes que gerem o
processo dos dadores e os médicos de transplantes responsáveis pela atribuição dos
órgãos possam aceder facilmente a essas informações.
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Nesta nova edição, o Capítulo 1 (Introdução) foi atualizado para incluir importantes
princípios éticos que devem ser sempre respeitados em qualquer procedimento de
doação e de transplantação. O Capítulo 2 (Avaliação dos dadores) contém critérios
atualizados da inclusão de dadores. Um novo capítulo, o Capítulo 3 (Gestão do dador
potencial depois da sua morte cerebral), foi adicionado, resumindo as mais recentes
práticas na Europa. O Capítulo 4 (Colheita e preservação de órgãos) foi atualizado, no
que se refere, particularmente, a novas e emergentes técnicas de preservação (por
exemplo, perfusões por meio de máquinas). O Capítulo 5 (Risco de transmissão de
doenças infeciosas) foi submetido a revisões importantes de modo a estar
completamente atualizado com os desenvolvimentos mais recentes no campo. Em
particular, a secção viral foi extensivamente atualizada e uma nova secção relativa a
bactérias multirresistentes foi incluída. O Capítulo 6 (Risco de transmissão de doenças
neoplásicas) foi revisto de acordo com os conhecimentos mais recentes; introduziramse, em particular, novas políticas de decisão críticas para tumores malignos cerebrais
primários. O Capítulo 7 (Risco de transmissão de outras doenças) foi atualizado. Foi
criado um Índice que permite pesquisas utilizando palavras-chave de interesse. Por
último, esta nova edição foi submetida, pela primeira vez, a uma consulta pública, o que
permitiu que profissionais e reguladores dos diferentes Estados-Membros revissem o
seu conteúdo e fizessem comentários e sugerissem mudanças. Sempre que pertinente
e possível, as suas opiniões foram tidas em conta e o texto foi modificado em
conformidade. Por outro lado, quando as suas observações envolveram mudanças
extensivas ao texto, estas foram reservadas e vão ser tidas em conta na próxima edição
do Guia.
No caso de questões relacionadas com a utilização de tecidos e células, e sangue e os
seus derivados, pedimos-lhe que consulte, respetivamente, o Guia do Conselho da
Europa para a qualidade e segurança de tecidos e células para aplicação humana e o
Guia para a preparação, uso e garantia da qualidade dos componentes do sangue.1
Este Guia tem sido o trabalho de muitas pessoas. O trabalho foi coordenado pela
Fundação Alemã para a Transplantação de Órgãos (Deutsche Stiftung
Organtransplantation; DSO), mas deve reconhecer-se que vários especialistas deram as
suas contribuições e esforços e participaram nas discussões de várias partes deste Guia.
Também deve ser reconhecida a contribuição específica de outros especialistas,
incluindo:

1Guias

do Conselho da Europa relativos a órgãos, tecidos e células. Mais informação disponível
em www.edqm.eu/en/blood-organ-guides-1131.html.
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Roberta Lattes, Argentina
Luc Collenbie, Bélgica
Philip Hantson, Bélgica
Julien Charpentier, França
Marie Thuong, França
Detlef Bösebeck, Alemanha
Antonia D'Errico, Itália
Francesco Procaccio, Itália
Paolo Grossi, Itália
Walter F. Grigioni, Itália
Aartie Ramlochan Tewarie
Ramsaransing, Holanda

Ole 0yen, Noruega
Per Pfeffer, Noruega
José Davide Pinto da Silva, Portugal
Beatriz Dominguez-Gil, Espanha
Rafael Matesanz, Espanha
Rosario Marazuela, Espanha
Aydin Dalgic, Turquia
Kevin Myer, Estados Unidos da América
Michael Ison, Estados Unidos da
América
Timothy Pruett, Estados Unidos da
América

A Organização Europeia de Coordenação de Doações e Transplantes (EDTCO), uma
secção da Sociedade Europeia para a Transplantação de Órgãos (ESOT), deve ser
reconhecida pela sua importante contribuição para a elaboração desta última edição do
Guia e pelo seu apoio contínuo.
Um agradecimento especial deve ser dado à Comissão Europeia, em especial a Hélène
LeBorne, que assegurou a conformidade do atual texto com as Diretivas Europeias e
disponibilizou todos os resultados dos projetos financiados pela União Europeia.
Por fim, deve reconhecer-se o trabalho do Secretariado científico e da equipa editorial
na Direção Europeia da Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de saúde (EDQM),
Conselho da Europa, em Estrasburgo: Marta Lopez Fraga, responsável científica pelas
atividades de transplantação do Conselho da Europa e Ahlem Sanchez, John O'Brien,
Loulia Lankova e David Crowe pelo seu trabalho relativo aos aspetos administrativos e
editoriais da presente publicação. Um agradecimento especial deve ser dado a KarlHeinz Buchheit, Chefe do Departamento de Normalização Biológica, Rede OMCL
[Laboratório Oficial de Controlo dos Medicamentos] e Cuidados de Saúde (DBO) e
Susanne Keitel, Diretora do EDQM.
Por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer, em particular, aos meus
colegas de trabalho, Kerstin Mönch e Carl Ludwig Fischer-Fröhlich, que fizeram um
excelente trabalho de revisão da literatura e na colheita de informação de inúmeros
sítios da Web, para garantir a acessibilidade destas informações.
Tudo isto tem sido um grande esforço conjunto, com extensas discussões dedicadas ao
objetivo comum de aumentar a segurança, eficácia e qualidade na doação e
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transplantação de órgãos. O resultado final é o presente Guia, que constitui uma norma
europeia comum, com base na experiência e conhecimento de longa data da EDQM.
Prof. Dr. Günter Kirste
Antigo Diretor Médico da Deutsche Stiftung Organtransplantation
Antigo vice-presidente do Comité Europeu para a transplantação de órgãos (CD-P-TO)
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Capítulo 1. Introdução
1.1. Âmbito e finalidade do presente Guia
A transplantação de órgãos é o melhor tratamento para salvar vidas na fase final da
falência de órgãos. No final de 2012, mais de 60 000 doentes esperavam por um
transplante de rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, tecido intestinal ou composto
nos Estados-Membros da União Europeia (UE), como relatado no Boletim de
Transplantes [1]. Morrem, por dia, 10 doentes da lista de espera por não haver órgãos
disponíveis. Estes números representam a verdadeira dimensão das necessidades dos
doentes.
Longos períodos na lista de espera para os órgãos/tecidos podem resultar na
deterioração ou morte dos doentes antes da cirurgia. Doentes desesperados podem
procurar soluções alternativas fora do quadro legal e ético europeu [2]. As epidemias de
diabetes e hipertensão arterial e a tendência geral de envelhecimento da população
resultaram no aumento da procura de transplantações. Muito mais pessoas poderiam
beneficiar da transplantação de órgãos do que o número das que atualmente recebem
transplantes.
Esta é a 5ª Edição do Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação
do Conselho da Europa. A 1ª Edição foi publicada em 2002. O Guia constitui um padrão
comum para todos os Estados-Membros do Conselho da Europa, com base na
experiência e conhecimento de longa data da EDQM.
O presente Guia tem dois objetivos principais. Em primeiro lugar, fornecer informações
e orientações sólidas para todos os profissionais envolvidos na doação, transplantação
e outras aplicações clínicas de órgãos, a fim de otimizar a qualidade e minimizar os riscos
destes procedimentos complexos.
A ideia é ajudar os profissionais a um nível prático, fornecendo aos coordenadores de
transplantes na Europa, informações que sejam fáceis de utilizar junto dos doentes. Isto
vai ajudar a melhorar a taxa de sucesso das transplantações de órgãos. Em segundo
lugar, o presente Guia fornece orientações adequadas para a gestão da qualidade e
segurança dos vários procedimentos relevantes no que diz respeito a princípios éticos.
As preocupações quanto à segurança e qualidade têm aumentado significativamente
nos últimos anos, dado que todos os órgãos são recursos extremamente valiosos.
O campo da doação e transplantação de órgãos é, agora, extremamente regulamentado
em muitos países. Na UE, a Diretiva 2010/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 7 de julho de 2010, prevê as normas obrigatórias para a qualidade e segurança dos
órgãos humanos destinados a transplantações. Com a Diretiva 2010/53/UE já transposta
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para as legislações nacionais dos 27 Estados-Membros, está agora a decorrer um
processo de implementação. Essa implementação implica, necessariamente, o
desenvolvimento de um quadro regulador para a qualidade e segurança que pretende
reduzir os riscos e maximizar os benefícios da transplantação. O quadro regulador para
a qualidade inclui a adoção e implementação de protocolos dedicados que cubram as
fases que se estendem da doação à transplantação ou eliminação. O presente Guia irá
apoiar os Estados-Membros da UE na implementação destas disposições. Em particular,
contém informações que podem ser relevantes na conceção destes protocolos a um
nível nacional, regional ou central.
O Guia faz referência a requisitos obrigatórios da UE, quando apropriado, mas vai além
deles para descrever boas práticas geralmente aceites. Portanto, será útil como fonte
de informações práticas para os que trabalham dentro do âmbito legislativo da UE e os
que trabalham dentro dos âmbitos jurídicos nacionais em todos os Estados-Membros
do Conselho da Europa e noutros locais.
No presente Guia, o termo Autoridade da Saúde é usado em todo o texto para designar
a entidade à qual o governo delegou a responsabilidade, a nível nacional ou regional, de
assegurar que a doação e transplantação de órgãos são apropriadamente promovidas,
regulamentadas e monitorizadas no interesse da segurança dos doentes e da
transparência pública. Outros termos, como Autoridade Reguladora, Agência
Reguladora ou, dentro do âmbito da UE, Autoridade Competente, são equivalentes.
É fornecido um glossário de termos no Apêndice 2. Glossário. Salvo indicação em
contrário, “Estados-Membros” aplica-se aos estados que são membros do Conselho da
Europa.
Nesta 5ª Edição, apenas os capítulos e secções dedicados aos órgãos sólidos, incluindo
rim, fígado, pâncreas, intestino delgado, coração, pulmão e aloenxertos compósitos
vascularizados estão revistos e atualizados. Os capítulos relacionados com os tecidos e
células foram retirados e serão, agora, publicados num Guia distinto para a qualidade e
segurança dos tecidos e células para aplicação humana.
Em matérias que lidam com o uso de sangue ou produtos sanguíneos, consulte o Guia
do Conselho da Europa para a preparação, utilização e garantia da qualidade dos
componentes sanguíneos [3].
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1.2. Comité Europeu (Acordo Parcial) para a Transplantação de Órgãos,
Direção Europeia da Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde
e o Conselho da Europa
Desde 1987, através das suas atividades no campo da transplantação de órgãos/tecidos,
o Conselho da Europa tem contribuído ativamente para a implementação de padrões
elevados para a proteção da saúde pública e para a promoção dos direitos e dignidade
dos seres humanos.
O Comité Europeu para a transplantação de órgãos (CD-P-TO) é o comité de direção
responsável pelas atividades de transplantação de órgãos na Direção Europeia da
Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde (EDQM). Promove ativamente a nãocomercialização da doação de órgãos, a luta contra o tráfico de órgãos e o
desenvolvimento de padrões éticos, de qualidade e de segurança no campo da
transplantação de órgãos, tecidos e células. As suas atividades incluem a colheita de
dados internacionais e a monitorização das práticas na Europa, o intercâmbio de
conhecimentos e competências entre organizações e especialistas através de formação
e ligações em redes [networking], e a elaboração de relatórios, inquéritos e
recomendações. Foi criado após a Terceira Conferência dos Ministros Europeus da
Saúde em Paris, em 1987, sobre os Aspetos Éticos, Organizacionais e Legislativos da
Transplantação de Órgãos. O CD-P-TO é responsável pela gestão e coordenação das
ações do Conselho da Europa neste campo. Especialistas internacionalmente
reconhecidos dos Estados-Membros do Conselho da Europa, de países observadores, da
Comissão Europeia, da Organização Mundial de Saúde (OMS), representantes do Comité
de Bioética do Conselho da Europa (DH-BIO) e várias organizações não-governamentais
estão envolvidos neste Comité. As suas atividades são coordenadas pelo Secretariado
científico. Em 2007, o Secretariado responsável pelas atividades relacionadas com a
transplantação de órgãos, tecidos e células foi transferido para a EDQM do Conselho da
Europa (www.edqm.eu).
De acordo com o princípio-quadro de partilha de conhecimentos através da cooperação
internacional, este Comité e os seus antecessores estabeleceram recomendações e
resoluções amplamente reconhecidas no campo da transplantação [4], bem como
orientações, incluindo a presente 5ª Edição do Guia para a qualidade e segurança dos
órgãos para transplantação e a 1ª edição do Guia para a qualidade e segurança de
tecidos e células para aplicação humana.
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1.3. Recomendações e regulamentos no campo da doação e
transplantação
1.3.1. Conselho da Europa

O Conselho da Europa e o Comité Europeu para a Transplantação de Órgãos (CD-P-TO)
e os seus antecessores contribuíram com recomendações e resoluções amplamente
reconhecidas no campo da transplantação abrangendo os aspetos éticos, sociais,
científicos e de formação da transplantação de órgãos, tecidos e células [5]. Ao passo
que os Acordos e Convenções são vinculativos para os Estados que os ratificam, as
resoluções e recomendações são declarações políticas para os governos que propõem
um curso comum de ação a seguir.
A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais do
Conselho da Europa (Série dos Tratados Europeus n.º 5) [6] é um tratado internacional
que protege os direitos humanos e as liberdades fundamentais na Europa. Foi elaborada
em 1950 pelo, então, recém-formado Conselho da Europa e entrou em vigor em 3 de
setembro de 1953.
A Convenção de Oviedo: Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Dignidade
do Ser Humano relativamente à Aplicação da Biologia e da Medicina: Convenção sobre
os Direitos Humanos e Biomedicina (Série dos Tratados Europeus n.º 164) [7], assinada
em 4 de abril de 1997 e em vigor a partir de 1 de dezembro de 1999, é o primeiro texto
internacional legalmente vinculativo concebido para preservar a dignidade, os direitos
e liberdades humanas, através de uma série de princípios e proibições contra o uso
indevido de avanços no campo biológico e da medicina. A base para a Convenção é que
os interesses dos seres humanos devem vir antes dos interesses da ciência ou da
sociedade. Estabelece uma série de princípios e proibições relativos à bioética, pesquisa
médica, consentimento, direitos à vida privada e informação, transplantação de órgãos,
debate público, etc. Define, especificamente, a proibição de ganhos financeiros
provenientes da comercialização de partes do corpo humano.
A Convenção de Oviedo foi ainda alargada por um Protocolo Adicional à Convenção
sobre os Direitos Humanos e Biomedicina relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos
de Origem Humana (Série dos Tratados Europeus n.º 186) [7], aberto à assinatura em
24 de janeiro de 2002, em Estrasburgo, e em vigor a partir de 1 de maio de 2006. Este
Protocolo Adicional visa proteger a dignidade e a identidade de todos e garantir, sem
discriminação, o respeito pela integridade e outros direitos e liberdades fundamentais
no que é referente à transplantação de órgãos e tecidos de origem humana.
A Convenção sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa
(Série dos Tratados Europeus n.º [8] 197), aberta à assinatura em Varsóvia, em 16 de
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maio de 2005 e em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2008, juntamente com o seu
Relatório Explicativo, referia-se ao tráfico de seres humanos para fins de remoção de
órgãos.
O Estudo Conjunto do Conselho da Europa/Nações Unidas sobre tráfico de órgãos,
tecidos e células e tráfico de seres humanos para fins de remoção de órgãos [2],
apresentado na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, em 13 de outubro de 2009,
estabelece a necessidade de distinguir claramente entre o tráfico de órgãos, tecidos e
células e o tráfico de seres humanos para fins de remoção de órgãos. Também preconiza
meios eficazes para combater tais práticas e para fornecer uma proteção e assistência
abrangentes às vítimas. A base para o estudo é a proibição de obter ganhos financeiros
a partir do corpo humano ou das suas partes.
O documento Escassez de Órgãos: O documento do consenso europeu sobre a situação
atual e estratégias para a melhoria da doação de órgãos (2003) [9], visa fornecer um
guia passo a passo para as formas mais eficazes de obtenção do número máximo de
órgãos de alta qualidade provenientes de dadores falecido, com base numa análise de
dados científicos disponíveis e da experiência internacional relevante.
Outras importantes resoluções e recomendações [10] no campo da doação e
transplantação de órgãos incluem:
•

A Resolução CM/Res (78) 29 sobre a harmonização da legislação dos EstadosMembros relativa à remoção, enxerto e transplantação de substâncias humanas,
que recomenda aos governos dos Estados-Membros que adaptem as suas leis a
um conjunto de regras anexadas à presente resolução ou que adotem
disposições em conformidade com estas regras, aquando da introdução de nova
legislação.

•

A Recomendação n.º (97) 15 do Comité de Ministros aos Estados-Membros sobre
xenotransplantação, que recomenda aos governos dos Estados-Membros que
criem um mecanismo para o registo e regulamentação da xenotransplantação,
com vista a minimizar o risco de transmissão de doenças e infeções conhecidas
ou desconhecidas, quer a populações humanas ou animais.

•

A Recomendação n.º (97) 16 do Comité de Ministros aos Estados-Membros sobre
a transplantação de fígado de dadores vivos com relações de parentesco,
fornecendo regras e orientações para a realização de transplantações usando
fragmentos de fígado oriundos de dadores vivos com relação de parentesco com
os recetores desses órgãos.
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•

A Recomendação Rec (2001) 5 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre a gestão das listas de espera para a transplantação de órgãos, fornecendo
regras e orientações para a criação, gestão e inscrição de doentes nas listas de
espera para a transplantação de órgãos.

•

A Recomendação Rec (2003) 10 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre a xenotransplantação e a sua Exposição de Motivos, fornecendo princípios
e orientações para os governos elaborarem a sua própria legislação e práticas no
campo da xenotransplantação, com vista a minimizar o risco de transmissão de
doenças e infeções conhecidas ou desconhecidas às populações.

•

A Recomendação Rec (2003) 12 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre o registo de dadores de órgãos, fornecendo regras e orientações para a
criação, finalidade, gestão, características e inscrição de pessoas nos registos dos
dadores de órgãos.

•

A Recomendação Rec (2004) 7 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre o tráfico de órgãos, fornecendo uma lista de requisitos para proteger a
dignidade e identidade de todas as pessoas e garantir, sem discriminação, os
seus direitos e liberdades fundamentais no que diz respeito à doação e
transplantação de órgãos, tecidos e células (quer vivos ou falecidos).

•

A Recomendação Rec (2004) 19 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre critérios para a autorização das instalações de transplantação de órgãos,
fornecendo orientações aos governos para garantir a prestação de serviços de
transplantação de alta qualidade para benefício dos seus cidadãos.

•

A Recomendação Rec (2005) 11 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre o papel e a formação dos profissionais responsáveis pela doação de órgãos
(coordenadores hospitalares de doação)), fornecendo orientações e
recomendações aos governos dos Estados-Membros no que diz respeito ao
papel, funções, responsabilidades e formação dos coordenadores de doação que
devem ser nomeados em todos os hospitais que tenham uma unidade de
cuidados intensivos.

•

A Recomendação Rec (2006) 15 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre o contexto, funções e responsabilidades de uma Organização Nacional de
Transplantes, recomendando aos governos dos Estados-Membros que devem
criar sistemas nacionais de transplantação abrangentes, com competências e
mecanismos para organizar e supervisionar todo o processo de transplantação,
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incluindo: educação pública sobre transplantação; doação e recuperação de
órgãos (e tecidos/células); listas de espera nacionais de recetores de
transplantes; atribuição de órgãos (e tecidos/células); transporte de órgãos (e
tecidos/células), incluindo intercâmbios internacionais; autorização de equipas
ou instituições de transplante de órgãos; a rastreabilidade de órgãos e tecidos e
a monitorização dos resultados das transplantações e doações de dadores vivos.
Outras competências da Organização Nacional de Transplantes podem incluir
pesquisa sobre transplantações e a responsabilidade de identificar e relatar às
autoridades competentes quaisquer violações da lei nacional sobre
transplantações.
•

A Recomendação Rec (2006) 16 do Comité de Ministros aos Estados-Membros
sobre os programas de melhoria de qualidade para a doação de órgãos,
recomendando que os governos dos Estados-Membros tomem todas as medidas
necessárias para garantir a implementação dos programas de melhoria de
qualidade para a doação de órgãos em todos os hospitais onde haja um potencial
para a doação de órgãos e fornecendo orientações para a sua criação, aplicação
e gestão.

•

A Resolução CM/Res (2008) 4 sobre as transplantações de fígado entre dadores
vivos, adultos, recomendando que os Estados-Membros informem a organização
responsável pela acreditação dos programas de transplantação e pela
regulamentação da atribuição dos órgãos para tratar explicitamente a questão
das transplantações de fígado entre dadores vivos adultos e para estabelecer
programas de transplantação credenciados para o desempenho deste tipo de
transplantação, no respeito estrito dos parâmetros éticos, de qualidade e de
segurança.

•

A Resolução CM/Res (2008) 6 sobre as transplantações de rins de dadores vivos
que não geneticamente relacionados com o recetor, supre os princípios gerais e
as medidas a tomar em consideração para a criação de regulamentos e
procedimentos relacionados com a doação de um rim para transplantação por
um dador vivo não-geneticamente relacionado com o recetor.

A EDQM (Conselho da Europa) também produz outras orientações, incluindo o presente
Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação (5ª Edição) e o Guia
para a qualidade e segurança de tecidos e células para aplicação humana (1ª Edição)
[11]. Os dois guias visam fornecer orientação para todos os envolvidos na doação e
transplantação de órgãos, tecidos e células de origem humana, para maximizar a sua
qualidade e para minimizar os riscos e, desse modo, melhorar a taxa de sucesso dos
transplantes. Incluem normas para garantir a ética, segurança e qualidade relativamente
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à colheita, preservação, processamento e distribuição do material biológico doado para
fins de transplantação.
Além disso, a EDQM (Conselho da Europa) publica anualmente o Boletim de
Transplantes (Newsletter Transplant) [12], que divulga números internacionais sobre a
doação de órgãos e as atividades de transplantação. Este trabalho é coordenado pela
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) espanhola, que recolhe e analisa os dados
internacionais através de uma rede mundial das autoridades de saúde e dos indivíduos
oficialmente designados (pontos focais). A disponibilidade desses dados é reconhecida
como um exercício de transparência, equidade e respeito pelas normas. Os dados
fornecidos contribuem para se ter uma visão geral dos aspetos legais e organizacionais
das atividades de transplantação em cenários e países muito diferentes, e permitem a
monitorização e supervisão dos regulamentos.
1.3.2. Organização Mundial da Saúde

Em 1987, a 40ª Assembleia Mundial da Saúde, preocupada com o comércio de órgãos
humanos com objetivos lucrativos, iniciou a elaboração dos princípios orientadores
sobre transplantações da OMS, aprovados pela Assembleia em 1991 na resolução
WHA44.25 [13]. Estes princípios orientadores influenciaram em grande medida os
códigos e práticas profissionais, bem como a legislação a nível mundial durante quase
duas décadas. Após um processo de consulta que demorou vários anos, a 63ª
Assembleia Mundial da Saúde adotou a resolução WHA63.22 [14] em 21 de maio de
2010, a qual aprovou os princípios orientadores atualizados da OMS sobre a
transplantação de células, tecidos e órgãos humanos [15] e convocou os EstadosMembros da OMS a implementar os princípios orientadores, para promover doações
voluntárias e não-remuneradas, para se opor ao tráfico e para promover a transparência
e práticas de atribuição equitativas. Também exortou os seus membros a reforçar a
supervisão, a colher e publicar dados de atividade, incluindo sobre acontecimentos e
reações adversos e, a implementar globalmente um código normalizado. Estas
orientações destinam-se a criar uma estrutura organizada, ética e aceitável para a
aquisição e transplantação de células, tecidos e órgãos humanos para fins terapêuticos.
Em 2004, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a resolução WHA57.18 [16], que
pedia aos Estados-Membros "para tomar medidas para proteger os grupos mais pobres
e vulneráveis contra o turismo ligado à transplantação de órgãos e a venda de tecidos e
órgãos, incluindo para prestar atenção ao problema mais amplo do tráfico internacional
de órgãos e tecidos humanos".
Em resposta às disparidades globais no acesso às transplantações, a uma crescente
procura de órgãos e aos danos evidentes causados pelo turismo ligado à transplantação
de órgãos, realizou-se, em Madrid, em 2010, a Terceira Consulta Global da OMS sobre
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Doação e Transplantação de Órgãos (envolvendo 140 representantes de organismos
internacionais científicos e médicos, funcionários do governo e especialistas em ética).
Esta Consulta Global foi organizada pela OMS, a Sociedade de Transplantes (TTS) e a
Organizacion Nacional de Trasplantes (ONT) Espanhola e foi apoiada pela Comissão
Europeia. Prosseguiu com os princípios estabelecidos nos princípios orientadores da
OMS sobre a transplantação de células, tecidos e órgãos humanos e na Declaração de
Istambul sobre tráfico de órgãos e turismo ligado à transplantação de órgãos. Este
encontro resultou na Resolução de Madrid [17], que prevê uma meta global de
responsabilidades nacionais na satisfação das necessidades de doação e transplantação
de órgãos, com uma suficiência baseada em recursos obtidos num país para esse país e
via uma cooperação regional ou internacional regulamentada e ética, quando
necessário.
Uma sólida rastreabilidade bidirecional (dador-recetor) é um pré-requisito para a
obtenção de uma vigilância e supervisão eficazes em todo o mundo. Por esta razão, a
Resolução WHA63.22 [14] solicitou aos Estados-Membros que colaborassem na colheita
de dados, incluindo informações sobre acontecimentos e reações adversos, e na
aplicação de sistemas de codificação globalmente consistentes. O projeto NOTIFY foi
uma ação de acompanhamento específica liderada pela OMS, em colaboração com o
Centro Nazionale Trapianti (CNT) italiano e com o apoio da Comissão Europeia. O projeto
NOTIFY pretende promover a partilha de competências e conhecimentos sobre a
identificação, informação e gestão de acontecimentos e reações adversos associados ao
uso clínico de órgãos, tecidos e células, e reprodução assistida, tendo em vista melhorar
a segurança e eficácia. Uma biblioteca que compila informações sobre acontecimentos
e reações adversas graves nesta área foi estabelecida e está publicamente disponível
para consulta [18].
Em resultado das resoluções WHA57.18 e WHA63.22, que solicitam a colheita de dados
globais em Estados-Membros com programas de transplantação sobre as práticas,
segurança, qualidade, eficácia e epidemiologia das transplantações, foi criado um
organismo de observação internacional de transplantes como uma iniciativa
colaborativa entre a ONT espanhola e a OMS, denominado Observatório Global de
Doação e Transplantação [19].
1.3.3. União Europeia

A UE é uma união económica e política de 27 Estados-Membros que estão localizados
na Europa, juntamente com países candidatos e países associados. A UE funciona
através de um sistema de instituições europeias e decisões intergovernamentais
negociadas pelos Estados-Membros. No campo da doação de órgãos e transplantações,
os Estados-Membros da UE têm uma rede de autoridades nacionais competentes que
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também fazem parte do grupo do CD-P-TO. As instituições da UE incluem a Comissão
Europeia, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu. No campo dos órgãos,
mas também no dos tecidos e células e sangue, o Conselho da Europa (EDQM) e a
Comissão Europeia têm uma colaboração que está ancorada numa subvenção
financiada através do Programa de Saúde da UE.
Ao reconhecer que a transplantação de órgãos é um campo médico em expansão que
oferece excelentes opções terapêuticas para o tratamento de doenças incuráveis, a UE
tem como objetivo uma abordagem harmonizada para a regulação das atividades
relacionadas com a transplantação de órgãos em toda a Europa. O Artigo 168º do
Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (anteriormente Artigo 152º do
Tratado que institui a Comunidade Europeia) exige que a UE estabeleça padrões
elevados de qualidade e segurança para o uso de sangue, órgãos e outras substâncias
de origem humana.
A Diretiva 2010/53/UE do Parlamento Europeu sobre padrões de qualidade e segurança
dos órgãos humanos destinados à transplantação [20] foi adotada em 7 de julho de 2010
(ver Retificação [21] da Diretiva). A presente Diretiva afirma claramente que "os EstadosMembros devem garantir que as doações de órgãos de dadores vivos e de dadores
falecido são voluntárias e não remuneradas". Prevê a nomeação de Autoridades
Competentes em todos os Estados-Membros para a autorização de centros e atividades
de colheita e transplantação, para o estabelecimento de sistemas de rastreabilidade,
bem como para o relato de acontecimentos e reações adversas graves. Além disso, a
Diretiva estabelece requisitos para o transporte seguro de órgãos e para a
caracterização de cada dador e órgão. Mais especificamente, para o intercâmbio de
órgãos humanos entre Estados-Membros da UE para fins de transplantação, foi adotada
uma Comissão de Execução da Diretiva 2012/25/UE, a 9 de outubro de 2012 para
estabelecer procedimentos de informação [22]. A presente Diretiva refere-se apenas
aos órgãos e não abrange a viagem de doentes para outros países para serem
transplantados, o que só deve ser feito no respeito estrito de acordos bilaterais ou
multilaterais de cooperação entre Estados-Membros e / ou organizações de intercâmbio
de órgãos.
A UE [23] incorporou três desafios diferentes no campo da doação e transplantação de
órgãos no cenário europeu: aumentar a disponibilidade de órgãos, reforçar a qualidade
e segurança e tornar os sistemas de transplantação mais acessíveis. Fê-lo apoiando os
seus Estados-Membros nos seus esforços para implementar a Diretiva 2010/53/CE e o
Plano de Ação sobre a doação e transplantação de órgãos [24]. Destinados a melhorar a
cooperação entre Estados-Membros neste domínio, vários projetos foram financiados
ao abrigo dos Programas de Investigação ou Saúde geridos pela Agência Executiva para
a Saúde e os Consumidores [25]. Alguns desses projetos são:
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•

A Aliance-O [26] (Grupo Europeu para Coordenação de Programas de
Investigação Nacional sobre Doação e Transplantação de Órgãos): o objetivo
deste projeto, financiado de 2004 a 2007 ao abrigo do 6º Programa-Quadro de
Investigação, foi garantir a coordenação dos programas nacionais de
investigação no domínio da transplantação de órgãos para os 7 países
envolvidos.

•

O projeto DOPKI [27] (Melhorar o Conhecimento e as Práticas na Doação de
Órgãos) foi financiado de 2006 a 2008 ao abrigo do 6º Programa-Quadro de
Investigação. Este projeto procurou melhorar as taxas de doação de órgãos. Os
investigadores procuraram desenvolver uma metodologia que conseguisse
determinar o potencial de doação e o seu resultado provável. Especificamente,
o projeto produziu índices a utilizar para aferir o potencial de doação de órgãos,
definiu níveis de risco no processo de avaliação dos dadores, produziu ações para
melhorar as taxas de doação de órgãos (e, portanto, aumentar a atividade de
transplantação de órgãos) e desenvolveu recomendações sobre a doação de
órgãos a usar pelos decisores europeus de política de saúde.

•

O EULOD [28] (Doação por Dadores Vivos Europeus): num cenário onde a
escassez de órgãos é um problema mundial, que resulta em longos períodos de
espera e taxas de mortalidade elevadas nas listas de espera para transplante, a
doação de órgãos por dadores vivos pode ser considerada como uma alternativa
para colmatar o fosso entre a procura e a oferta de órgãos. A doação de órgãos
por dadores vivos representa uma oportunidade, mas envolve também questões
éticas, legais e psicossociais. Em resposta a estes desafios, este projeto foi criado
ao abrigo do 7º Programa-Quadro de Investigação para aumentar a colaboração
entre Estados-Membros da UE, a fim de melhorar o intercâmbio das melhores
práticas nos programas de doação de órgãos por dadores vivos e para reforçar
os modelos organizacionais de doação e transplantação de órgãos por toda a UE.
O projeto foi concluído em 2012.

•

O projeto EODD [29] (Dia Europeu da Doação de Órgãos) foi concluído em 2011.
O seu objetivo consistiu em desenvolver orientações para a organização de dias
europeus de doação de órgãos. Pretende-se que a celebração do EDOD se torne
numa “voz” e evento principais de sensibilização quanto à doação de órgãos e
tecidos e à transplantação na Europa. As principais metas e objetivos deste
projeto consistiram em propor ferramentas e exemplos para ajudar a organizar
tais eventos.
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•

O EFRETOS [30] (Quadro Europeu para a Avaliação de Transplantes de Órgãos)
foi concluído em 2011. O objetivo geral deste projeto foi elaborar uma definição
comum de termos e uma metodologia para avaliar os resultados das
transplantações através da promoção de um compêndio dos registos de
acompanhamento. A longo prazo, um registo a nível Europeu poderia permitir a
monitorização dos doentes e a avaliação dos resultados dos transplantes e dar
origem a um sistema de alocação e distribuição de órgãos mais eficiente e
seguro.

•

O ELIPSY [31] (Acompanhamento Psicossocial Europeu dos Dadores Vivos): o
objetivo principal deste projeto é contribuir para o acompanhamento
psicossocial e da qualidade de vida a longo prazo dos dadores vivos. Isto envolve
a criação de ferramentas e protocolos normalizados para o acompanhamento de
dadores vivos em toda a Europa.

•

O ETPOD [32, 33] (Programa Europeu de Formação sobre Doação de Órgãos):
este projeto de 2009 visava a conceção e validação de um Programa Europeu de
Formação sobre Doação de Órgãos em diferentes níveis de envolvimento, a fim
de aumentar o conhecimento sobre a doação de órgãos, para maximizar o
impacto da crescente taxa de doação de órgãos e disseminar informações fiáveis
pela Comunidade da UE.

•

O curso de “Formação de Formadores dos Coordenadores de Transplantação”
[34]: a Comissão Europeia encoraja os seus Estados-Membros a nomear
Coordenadores de Doação e de Transplantação em todos os hospitais onde haja
um potencial para a doação de órgãos. Para ajudar a alcançar este objetivo, em
2010, a Comissão contratou um consórcio formado pela IAVANTE e a ONT
espanhola para formar 80 coordenadores de doação e de transplante
provenientes de todos os seus Estados-Membros no decurso de 2011 e para lhes
fornecer os conhecimentos necessários para replicar esta formação a nível
nacional.

•

O EULID [35] (Doação em Vida e Saúde Pública Europeia): com base nos projetos
anteriores de doação em vida, o EULID foi desenvolvido para se chegar a um
consenso sobre as normas europeias comuns relativas a práticas legais, éticas,
de proteção e registo em relação aos dadores vivos de órgãos, para garantir a
sua saúde e segurança.

•

O projeto ODEQUS de 2012 em curso [36] (Sistema Europeu de Qualidade para
a Doação de Órgãos) visa criar ferramentas de avaliação úteis que se destinam a
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aumentar a eficiência da doação de órgãos em todos os países europeus. Existem
grandes diferenças nas taxas de doação nacionais e na eficácia dos programas de
doação entre países europeus. Estas diferenças podem ser, em parte, explicadas
pelo tipo de programas de doação implementados, mas outras questões, tais
como a estrutura dos seus serviços de doação, onde a eficiência e os fatores
sociais têm um grande impacto. O principal objetivo do projeto é definir uma
metodologia para avaliar o desempenho da colheita de órgãos a nível hospitalar,
incluindo um sistema de auditoria.
•

O COORENOR [37] (Coordenando uma iniciativa europeia entre organizações
nacionais para a transplantação de órgãos) visa criar uma “rede coordenada”
entre os programas nacionais existentes no campo da transplantação de órgãos
tendo em conta algumas questões importantes, tais como doação proveniente
de dadores falecido, doação de dadores vivos e intercâmbio de órgãos. O
objetivo é facilitar a cooperação entre os Estados-Membros da UE com sistemas
de transplantação bem desenvolvidos e outros Estados-Membros da UE que se
encontrem no processo de melhorar as suas próprias infraestruturas de
transplantação. Este projeto terminou no final de 2012.

•

A ação conjunta MODE [38] (Doação Mútua de Órgãos e Intercâmbio de
Transplantações) começou em 2010 e visa melhorar e desenvolver os programas
de doação e transplantação de órgãos provenientes de dadores falecido. O
projeto destina-se a transferir as melhores práticas e a criação de sinergias
positivas entre os Estados-Membros participantes da UE para apoiar as
autoridades em contextos de tomada de decisão e de política. Os principais
temas abordados são: leis sobre doação / transplantação, atividades de
transplantação, diagnóstico de morte cerebral e programas de qualidade para a
doação / transplantação, rastreabilidade, estruturas e redes organizacionais.

•

A ação conjunta ACCORD [39] (Obtendo uma Coordenação Abrangente na
Doação de Órgãos em toda a União Europeia) começou em 31 de maio de 2012
e durará 3 anos. Visa (1) melhorar as ligações entre Unidades de Cuidados
Intensivos e os Coordenadores de Doação e dos Transplantes, (2) propor
orientações e ferramentas aos Estados-membros da UE que lhes permitam
desenvolver os registos nacionais de acompanhamento dos dadores vivos e (3)
trocar informações sobre as melhores práticas através de atividades de
geminação.

•

O Programa de Saúde da UE apoia, através de subsídios, as conferências ELPAT
(Transplantação de Órgãos: Aspetos Éticos, Legais e Psicossociais. Cobertura pela
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Plataforma Europeia) em 2010 e 2013 [40]. O objetivo das conferências ELPAT é
criar uma plataforma europeia sobre os aspetos éticos, legais e psicossociais da
transplantação de órgãos e trocar conhecimentos, informações e as melhores
práticas sobre como melhorar o acesso aos cuidados relacionados com os
transplantes em países com baixas taxas de doação de órgãos. O foco não são só
os Estados-Membros da UE, mas também os países candidatos e países terceiros
na região dos Balcãs e do Mar Negro.
•

Como a consciencialização pública crescente é uma ação prioritária ao abrigo do
Plano de Ação da UE [23], em 2010, 2011 e 2012, a Comissão Europeia organizou
Workshops de Jornalistas cujo tema era a doação e transplantação de órgãos
com jornalistas de países da UE [41]. Para criar sinergias com o Dia Europeu da
Doação de Órgãos do Conselho da Europa, estes workshops foram organizados
antes desses eventos.

•

Para apoiar iniciativas fora da UE, também se proporciona algum apoio no campo
da transplantação de órgãos através de subsídios para Assistência Técnica e
Intercâmbio de Informações (TAIEX), geridos pela Direção-Geral do Alargamento
da Comissão Europeia [42]. A TAIEX apoia os países parceiros, no que se refere a
aproximação, aplicação e implementação da legislação da UE.

Estes projetos reforçaram a colaboração entre as autoridades nacionais e entre estas
últimas e associações profissionais na área da doação e transplantação de órgãos,
permitindo uma troca de informações contínua entre essa área específica e o quadro
regulamentar e vice-versa.
Além disso, a investigação sobre a transplantação de órgãos também foi apoiada em
sucessivos programas-quadro da UE para a investigação e a inovação.
1.3.4. Outras organizações e associações

Médicos e cirurgiões especialistas na transplantação de rins tiveram um encontro em
Amsterdão, na Holanda, de 1 a 4 de abril de 2004, no âmbito do Fórum Internacional
sobre os Cuidados de Saúde dos Dadores Vivos de Rins. O objetivo do Fórum de
Amesterdão foi desenvolver um padrão internacional de cuidados de saúde com uma
declaração de posição da Sociedade de Transplantação (TTS) sobre a responsabilidade
da comunidade perante os dadores vivos de rins [43, 44].
Uma conferência internacional de médicos, cirurgiões e profissionais de saúde
associados especialistas em transplantes foi realizada em Vancouver, Canadá, para
abordar os cuidados de saúde dos dadores vivos de pulmão, fígado, pâncreas e
intestinos. O Fórum de Vancouver foi convocado sob os auspícios da Sociedade de
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Transplantação (TTS). O objetivo do Fórum de Vancouver foi desenvolver uma norma
internacional de cuidados de saúde para os dadores vivos de pulmão, fígado, pâncreas
e intestinos. [45]. Este Fórum de Vancouver seguiu-se à conferência realizada em
Amsterdão sobre os cuidados de saúde dos dadores vivos de rins [44, 46].
A Declaração de Istambul sobre o tráfico de órgãos e o turismo ligado à transplantação
de órgãos [47, 48] foi adotada em 2008, como uma iniciativa da Sociedade de
Transplantação (TTS) e a Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN). Esta declaração
enfatiza que o tráfico de órgãos e o turismo ligado à transplantação de órgãos devem
ser proibidos porque violam os princípios de equidade, justiça e respeito pela dignidade
humana. A Declaração afirma que, na medida em que a comercialização ligada à
transplantação de órgãos tem como alvo, dadores carenciados e, de outro modo,
vulneráveis, esta conduz, inexoravelmente, à desigualdade e injustiça e também deve
ser proibida. O tráfico de órgãos, o turismo ligado à transplantação de órgãos e a
comercialização ligada à transplantação de órgãos foram definidos pela Declaração, que
proporcionou princípios da prática com base nessas definições. A Declaração de
Istambul distingue o turismo ligado à transplantação de órgãos das viagens para
transplantação. Uma viagem para transplantação é a deslocação de órgãos, dadores,
recetores ou profissionais da área dos transplantes através de fronteiras jurisdicionais
para fins de transplantação. Uma viagem para transplantação passa a ser turismo ligado
à transplantação de órgãos se (1) implicar tráfico de órgãos e/ ou comercialização ligada
à transplantação de órgãos ou; (2) se os recursos (órgãos, profissionais e centros de
transplantação) dedicados a fornecer transplantes a doentes provenientes do exterior
de um país, minarem a capacidade do país em proporcionar serviços de transplantação
à sua própria população.
A Organização Europeia de Coordenadores de Transplantes (ETCO), fundada em 1983, e
o Comité Europeu de Doação (CED) da Sociedade Europeia para a Transplantação de
Órgãos (ESOT), fundada em 2005, fundiram-se recentemente para criar uma secção
forte, visível e ativa dentro da ESOT, destinada a lidar com todos os aspetos da doação
por dadores vivos e falecidos, coordenação clínica e colheita. O nome da secção foi
mudado em 2013 para Organização Europeia de Coordenação de Doações e
Transplantes (EDTCO). Este foi um passo lógico, realizado por duas organizações com
interesses comuns e atividades complementares, para melhor servir os seus membros,
os doentes e a sociedade. A ETCO / EDC fornece formação e educação contínua aos
coordenadores de transplantes e a todos os outros profissionais com interesse na área
da doação e colheita. Foi desenvolvido um projeto específico de Certificação Europeia
de Coordenadores de Transplantes (CETC) que foi recentemente revisto e colocado sob
os auspícios da União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS) para garantir que os
conhecimentos e competências dos coordenadores podem ser alvo de um
reconhecimento normalizado.
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1.4. Benefícios da transplantação
Mais de 1 milhão de pessoas no mundo beneficiaram de transplantações de órgãos bemsucedidas e vários doentes submetidos a transplantes sobreviveram bem mais de 25
anos após a transplantação; mas muitos mais doentes poderiam beneficiar deste
tratamento que salva vidas. Devido à escassez crónica de órgãos, alguns médicos
especialistas em transplantes são extremamente seletivos nos doentes que colocam em
listas de espera. Atualmente, em muitos Estados-Membros, apenas os doentes com
mais hipóteses de beneficiar de uma transplantação serão mesmo considerados para a
mesma.
A transplantação de órgãos é o tratamento que apresenta uma melhor relação custobenefício em casos de fase final de insuficiência renal. Atualmente, mais de 40 000
doentes estão à espera de um transplante de rim na Europa Ocidental. Os recetores de
rins têm uma maior esperança de vida em comparação com a dos doentes em diálise
permanente. A taxa de sobrevida aos 5 anos para a maioria dos programas de
transplante de rim é de cerca de 80 por cento. Com as técnicas modernas de preservação
de órgãos e os avanços em imunossupressão, uma proporção significativa de doentes
pode, agora, esperar alcançar uma sobrevida a longo prazo com uma elevada qualidade
de vida.
A transplantação de órgãos, bem como os aloenxertos compósitos vascularizados, são
técnicas terapêuticas bem estabelecidas. Uma transplantação bem-sucedida permite
melhorar bastante a qualidade de vida do recetor.

1.5. Riscos de transplantação
Uma transplantação não está isenta de riscos. No entanto, o mais importante fator de
risco para o doente, numa transplantação, é a morte enquanto se encontra na lista de
espera para transplante, por não ter conseguido um órgão a tempo.
A transplantação tem o risco do procedimento operatório em si, da imunossupressão
permanente necessária em transplantação de órgãos e da transmissão de doenças
(doenças transmissíveis e comunicáveis). Os fatores que influenciam o resultado clínico
da transplantação são complexos: há uma interação entre dois sistemas biológicos
diferentes, ou seja, o do dador e o do recetor. Portanto, ao avaliar o risco de uma
transplantação, é necessário ter em consideração o dador e o recetor. Em ambos os
casos, os potenciais benefícios de um procedimento de transplantação devem sobreporse aos riscos. A comunicação transparente destes riscos é de vital importância entre
todas as partes do processo de doação.
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O fator mais crítico continua a ser a oferta de órgãos para transplantação. A incidência
da doação proveniente de dadores falecido está desigualmente distribuída na UE,
variando, a nível nacional, entre zero e 35,3 dadores por milhão de população (pmp) em
2012 [1,49]. A lacuna entre a oferta e a procura de órgãos para transplantação levou à
consideração de diferentes estratégias para aumentar a disponibilidade de órgãos,
incluindo estratégias de doação em vida e o uso de órgãos provenientes de dadores com
critérios de doação alargados ou expandidos (DCE) e de dadores com riscos nãopadronizados. A terminologia DCE foi desenvolvida pela United Network for Organ
Sharing – (UNOS) para reconhecer o facto de que nem todos os órgãos de dadores
falecido dão origem a um resultado semelhante nos recetores dos transplantes.
Os princípios específicos para definir DCE ou para definir porque é que um órgão
específico de um dador após morte cardiovascular DPC deve ser considerado como
tendo critérios alargados/expandidos, não são abrangidos pelo presente Guia. Não há
dados sobre a adequação dos órgãos provenientes de dadores em paragem
cardiocirculatória (DPC). Os esforços para definir DCE na Europa foram, até agora,
inconclusivos, especificamente porque não existem dados de acompanhamento
completos disponíveis sobre dadores que recebem órgãos de diferentes origens e de
qualidade diferente. Devido às diferentes condições prévias, os dados dos EUA podem
não ser transferíveis para um contexto europeu, dando-se como exemplo, os cálculos
dos índices de risco dos dadores [50, 51]. No entanto, um estudo alemão recente sobre
critérios de doação alargados concluiu que apenas a idade do dador é um fator de risco
no que se refere a sobrevida dos enxertos nas transplantações de fígado [52].
Entre os Estados-Membros do Conselho da Europa, existe uma variação considerável
nos critérios de aceitação para os dadores de órgãos; não só em termos de idade, mas
também relativamente ao estado clínico e a outros parâmetros.
Um programa iniciado na Europa, segundo o qual as idades dos dadores de órgãos
correspondem às idades dos potenciais recetores, tem sido bem-sucedido (Programa
Europeu de Transplantes Séniores [53]). Como observado pelo projeto DOPKI [27], os
dadores com 60 anos ou mais representam mais de 30 por cento de todos os dadores
falecido em Itália, França ou Espanha, mas menos de 10 por cento em muitos outros
países. Dados preliminares da Europa não mostram nenhuma diferença no resultado
dos recetores transplantados com órgãos de DCE ou DPC. Portanto, questões relativas
a uma necessidade de um consentimento informado alargado para um recetor de
transplante que receba órgãos de DCE ou DCD não serão consideradas no presente
documento.
Os dadores de riscos não-padronizados foram definidos pelo projeto ALLIANCE-O [26]
como aqueles para os quais se estima que o risco de doenças no recetor com origem
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no dador é inaceitável, maior, mas aceitável, calculado ou não-avaliável. O DOPKI
demonstrou que os dadores de riscos não-padronizados também não são considerados
uniformemente em toda a UE. Alguns Estados-Membros impedem, sistematicamente, a
transplantação de órgãos desse tipo de dadores sob a forma de disposições legais ou
técnicas, enquanto outros seguem protocolos específicos para o uso de órgãos
provenientes destes dadores. O DOPKI tornou evidente que a maioria dos EstadosMembros estava a utilizar orientações do Conselho da Europa como referência e, em
particular, o presente Guia.
Apenas órgãos recuperados ao abrigo de uma gestão de elevada qualidade no processo
de doação são suscetíveis de funcionar satisfatoriamente. A situação do dador e o tempo
despendido entre a colheita, a recuperação e a transplantação são parâmetros cruciais
com limites estritos.
Hoje em dia, a grande maioria dos dadores, sofre de graves danos cerebrais devido a
diferentes tipos de doenças cerebrovasculares. Na maioria dos países, menos de 20 por
cento das mortes que resultam na doação de órgãos são causadas por traumas, tais
como acidentes rodoviários. Em muitos países, mais de 50 por cento dos dadores de
órgãos está acima dos 55 anos de idade. Existe um risco aumentado de transmissão de
neoplasias malignas não-detetadas e não-tratadas neste grupo de dadores mais idosos.
O risco de transmissão de infeções raras também está a aumentar com a maior
mobilidade global de pessoas e bens. Por exemplo, algumas infeções têm-se espalhado
rapidamente desde regiões localizadas para mais ou menos todo o mundo, como no
caso do Vírus da Febre do Vale do Nilo.
A avaliação criteriosa dos dadores é necessária para manter o risco de transmissão de
infeções ou neoplasias malignas para o recetor tão baixo quanto possível. Os médicos
transplantadores têm que pesar entre o risco da transmissão de doenças e o risco de o
doente falecer enquanto se encontra na lista de espera. Ao recusar um órgão atribuído,
o doente pode falecer ou o seu quadro clínico pode agravar-se de tal modo que um
transplante deixa de ter qualquer viabilidade.
Esta análise de risco/benefício não é possível sem um conhecimento significativo do
dador. É necessária uma avaliação cuidadosa da história clínica do potencial dador,
historial das viagens, comportamentos de risco e história de neoplasias malignas.
Obviamente, cada dador precisa de uma avaliação médica cuidadosa.
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1.6. Níveis de risco e avaliação de risco
A classificação da Alliance-O [54] de níveis de risco (NR) em relação à transmissão de
doenças é amplamente aceite. Deve salientar-se que esta não é uma avaliação
relacionada com a função dos órgãos:


Risco inaceitável (NR 1): contraindicação absoluta, com a exceção de alguns
procedimentos de transplantação passíveis de salvar vidas na ausência de
outras opções terapêuticas, numa base de análise caso-a-caso.



Risco aumentado, mas aceitável (NR 2): inclui casos em que organismos ou
doenças transmissíveis são identificados durante o processo de avaliação do
dador, mas em que a utilização do órgão é justificada pela situação clínica
específica do recetor ou pela gravidade e natureza da sua situação clínica.



Risco calculado (NR 3) (critérios relativos aos protocolos para transplantes
eletivos): inclui todos os casos em que, mesmo na presença de doenças
transmissíveis, a transplantação é permitida para recetores com a mesma
doença ou com um estatuto serológico protetor, em casos com uma
terapêutica antibiótica de largo espectro com uma duração mínima (24
horas) e em casos com uma bacteriemia documentada que começaram uma
antibioterapia dirigida.



Risco não-avaliável (NR 4): inclui os casos em que o processo de avaliação
não permite uma avaliação de risco apropriada relativa a doenças
transmissíveis.



Risco padrão (NR 5): inclui casos em que o processo de avaliação não
identificou uma doença transmissível.

Outros riscos para o recetor de um transplante estão os associados com o procedimento
de transplantação, a sua situação clinica antes do procedimento, a intervenção cirúrgica
propriamente dita e o período de tratamento intensivo posterior. Além disso, pode
ainda ocorrer uma rejeição aguda ou crónica de órgãos. Há riscos para o recetor de um
novo surto de doenças infeciosas, hereditárias ou latentes sob imunossupressão, tal
como a reativação do citomegalovírus. A apresentação de complicações devido à
terapêutica imunossupressora pode aumentar, especialmente se se usarem protocolos
imunossupressores prolongados (usando soro mono ou policlonal como terapêutica de
indução).
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Pouco ainda se conhece sobre a frequência e as razões para a recidiva de doenças
primárias que conduzem à falência de órgãos. Existem doenças muito bem conhecidas,
tais como a glomeruloesclerose focal na insuficiência renal, com um alto risco de recidiva
da doença. No entanto, não existem dados sobre que tipo de fatores relacionados com
os dadores ou recetores influenciam a taxa e o risco de recidiva de doenças primárias.
Na maioria dos casos, a doação e a transplantação de órgãos são procedimentos
realizados com restrições de tempo significativas, especialmente no caso de doações de
órgãos de dadores falecido, em que a maioria dos procedimentos são realizados
rapidamente para que o tempo de isquemia seja o mais curto possível.
A avaliação dos fatores de risco dos dadores e recetores tem de ser efetuada numa base
individual, caso a caso. Pode haver fatores que fazem com que um determinado órgão
de um dador seja absolutamente inadequado para um recetor específico, ao passo que
o mesmo órgão poderia ser eficazmente usado noutro recetor e, de facto, salvar-lhe a
vida. É dever do médico especialista em transplantação avaliar cuidadosamente os
fatores de risco dos dadores e recetores numa análise de risco-benefício individual. Deve
ser elaborado um perfil dador/órgão "personalizado" para cada doente inscrito numa
lista de espera de transplantação. Esta abordagem facilita o planeamento de uma
avaliação de risco de recetor/dador adequada e o melhor uso de todos os órgãos (ver
Capítulo 2).
O médico que está a realizar a transplantação de um enxerto é totalmente responsável
pelo seu uso num recetor específico, independentemente dos riscos presentes, de
acordo com o sistema de classificação supracitado.
Qualquer tratamento médico e, especificamente, qualquer procedimento cirúrgico,
requer o consentimento informado do doente. Na medicina associada aos
transplantes, o consentimento informado a respeito da qualidade de um órgão a
transplantar e as informações sobre os riscos do procedimento individual podem não
se obter com facilidade. Por vezes, não há qualquer informação sobre a história clínica
do dador e os familiares do dador podem não conhecer fatores de risco potenciais. Os
médicos de medicina geral que acompanharam um dador podem não estar cientes
destes riscos ou dos comportamentos contributivos, ou podem não ter detetado uma
doença hereditária. Em muitos casos, as informações sobre o estado clínico do dador
só estão disponíveis antes da morte cerebral e não existem dados científicos válidos
sobre correlações de riscos dador-recetor individuais.
Os doentes que se inscrevem nas listas de espera de transplantes devem ser informados
dos riscos gerais, ou seja, sobre o procedimento cirúrgico da transplantação, mas
também sobre as possibilidades de transmissão de doenças do dador para o recetor.
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Devem ser informados de que informações adicionais ou resultados de testes relativos
a um risco de transmissão de doenças podem só ser disponibilizados após a
transplantação. Neste caso, devem ser disponibilizados testes e terapêutica póstransplante adequados para atenuar a transmissão de doenças.
É aconselhável explicar as opções e os potenciais riscos associados ao consentimento,
versus o não-consentimento de um dador de risco não-padronizado no momento da
inscrição para a lista de espera para transplantação de órgãos. Esta discussão também
deve esclarecer que fatores de risco podem existir, mas não estão identificados, no
momento da disponibilização de um órgão e que, dados adicionais relacionados com os
riscos podem surgir após o procedimento do transplante.
Ao ser informado, deve ser transmitida ao doente a segurança e tranquilidade
relativamente à garantia de qualidade dos procedimentos médicos, sendo que os
médicos e todo o pessoal envolvido no processo da doação e transplantação de órgãos
trabalham com base no "melhor conhecimento" e irão disponibilizar uma avaliação
sequencial e tratamento adequados para atenuar qualquer potencial de transmissão de
doenças.
Este consentimento informado específico e a vontade do recetor devem ser tidos em
conta no processo de atribuição e distribuição do órgão em causa. No entanto, os
critérios segundo os quais um determinado recetor aceitaria / ou poderia aceitar um
órgão podem mudar ao longo do tempo devido a deterioração da sua situação clínica.
Portanto, deve realizar-se uma reavaliação periódica sobre a vontade do recetor em
aceitar órgãos de dadores não-padronizados, especialmente quando há alterações no
estado clínico do indivíduo. Por exemplo, um recetor de coração com uma urgência
elevada, numa unidade de cuidados intensivos (UCI), com apenas alguns dias ou
semanas de expetativa de vida, poderia estar disposto a aceitar um risco muito maior
de um dador de órgãos em comparação com um recetor em condições estáveis.
O conhecimento no campo da medicina da transplantação aumentou para um nível
extremamente elevado nos últimos 20 anos. Dado o número de transplantes realizados
em todo o mundo e os poucos incidentes adversos relatados, não se pode considerar
que o risco da transplantação seja muito elevado. No entanto, algumas decisões na
medicina da transplantação baseiam-se na experiência clínica, além de um elevado nível
de senso comum. A experiência clínica é, basicamente, a única fonte de dados, dado que
a execução de testes clínicos aleatórios não é viável.
As decisões sobre o risco de transmissão de doenças de um dador para um ou mais
recetores devem ser baseadas no melhor conhecimento científico e os resultados
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esperados dessas decisões devem ser verificados através de acompanhamento póstransplante.
Todos os doentes (ou pais/tutores legais de doentes menores de idade) que sejam
candidatos a lista de espera para transplantação, ou os que alteram o seu estado na lista
de espera, devem conhecer esses riscos. Uma apresentação completa dos riscos
potenciais é detalhada no Capítulo 2.

1.8. Questões éticas
Os órgãos doados para transplantação depois da morte entram numa base comum a
usar de acordo com a necessidade e não podem ser dirigidos para um determinado
indivíduo. A regra dos dadores falecidos, que afirma que a doação de órgãos não deve,
em caso nenhum, causar a morte de um doente e que os doentes devem ser declarados
falecidos antes da remoção de órgãos ou tecidos para transplantação, tem de ser
estritamente respeitada.
Os órgãos humanos só podem ser colhidos do corpo de um individuo, vivo ou falecido.
A manipulação de órgãos humanos e do corpo de dadores falecido, bem como de
dadores vivos, deve ser conduzida de uma forma que evidencie respeito pelos direitos
fundamentais e pelo corpo humano.
Os padrões éticos de todos os aspetos da transplantação de órgãos têm de estar de
acordo com: a Convenção de Oviedo sobre Direitos Humanos e Biomedicina (1997) [7];
o Protocolo Adicional sobre a Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana
(2002) [55]; e a Resolução do Comité de Ministros (1978) 29 sobre a harmonização das
legislações dos Estados-Membros respeitantes à remoção, enxerto e transplantação de
substâncias humanas [4]. Outras orientações importantes são os Princípios
Orientadores da OMS sobre a transplantação de células, tecidos e órgãos de origem
humana [15], a Declaração de Istambul sobre tráfico de órgãos e turismo ligado à
transplantação de órgãos [47] e a Diretiva Europeia 2010/53/UE sobre padrões de
qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados à transplantação [20].
Qualquer ação no campo da transplantação de células, tecidos e órgãos deve ser
realizada de acordo com as obrigações profissionais e os procedimentos padrão.
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1.8.1. Consentimento

A Convenção de Oviedo [7] indica que uma intervenção no campo da saúde só pode ser
realizada depois de a pessoa em causa ter dado o seu consentimento informado
expresso de livre vontade. Em caso de doação de órgãos após a morte, o consentimento
de um doente que faleceu pode em alguns países ser dado por familiares que conhecem
ou podem inferir a vontade da pessoa falecida referente à doação. Também podem,
potencialmente, decidir com base na sua própria opinião no caso de não se conhecer a
vontade da pessoa falecida. O consentimento deve ser dado com base numa escolha
livre e na ausência de qualquer influência indevida e somente após informação
adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, bem como às suas
consequências e riscos ter sido fornecida por um profissional. A pessoa em causa pode
retirar livremente o seu consentimento a qualquer momento.
O Protocolo Adicional sobre a Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana
[55] expande ainda mais estas disposições para o cenário específico das doações e
transplantações, indicando que o dador ou, quando apropriado, a pessoa ou organismo
oficial que dão o consentimento devem receber, antecipadamente, informações
apropriadas quanto à finalidade e natureza da remoção, bem como as suas
consequências e riscos.2Também têm de ser informados sobre os direitos e as garantias
previstas na lei para a proteção do dador. Em particular, têm que ser informados do
direito a ter acesso a aconselhamento, nomeadamente sobre tais riscos, por um
profissional de saúde com uma experiência adequada e que não esteja envolvido na
remoção de órgãos ou procedimentos de transplantação subsequentes.
Os órgãos podem ser retirados de um dador vivo somente depois de a pessoa em causa
ter dado o seu consentimento informado, livre e específico, por escrito ou perante um
organismo oficial. Os dadores devem estar isentos de qualquer influência ou coação
indevidas e, portanto, dar o seu consentimento de livre vontade. A pessoa em causa
pode retirar livremente o seu consentimento a qualquer momento. Além disso, as
doações em vida só devem ser aceites quando os cuidados de saúde dos dadores estão
garantidos, o acompanhamento é bem organizado e quando os critérios de seleção dos
dadores são escrupulosamente aplicados e monitorizados. Nenhuma remoção de
órgãos pode ser efetuada num individuo que não tenha a capacidade de dar o seu
consentimento, exceto nas condições de proteção previstas na lei. Da mesma forma,
não se devem remover órgãos do corpo de um individuo viva menor ou legalmente

2

Nos Estados-Membros, estes requisitos são obrigatórios nos termos do artigo 14º da Diretiva
2010/53/UE.
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incompetente para fins de transplantação, exceto em circunstâncias excecionais
permitidas pela legislação nacional de cada país.
Não devem ser removidos órgãos ou tecidos do corpo de um individuo falecido, a menos
que a morte dessa pessoa tenha sido certificada em conformidade com a lei e se tenha
obtido o seu consentimento expresso ou presumido, ou autorização. A remoção de
órgãos ou tecidos não deve ser efetuada se a pessoa falecida se tiver oposto à mesma.
É fundamental salientar a importância do consentimento para criar e manter a confiança
pública nos profissionais de saúde e no sistema de saúde como um todo. A desconfiança
relativamente ao sistema de saúde é uma das razões porque as pessoas estão relutantes
em doar material biológico. Isto pode ser associado a preocupações sobre o
consentimento: preocupação que os termos do consentimento possam ser desvirtuados
(por exemplo, usar os órgãos doados para fins diferentes dos previstos no momento do
consentimento) e que material adicional possa ser retirado sem consentimento
explícito. Valores como a honestidade e a confiança são fundamentais, tanto nas
relações profissionais como pessoais decorrentes da doação de material biológico.
Portanto, é de vital importância que os limites do consentimento sejam claramente
estabelecidos e explícita e escrupulosamente respeitados.
Os recetores e, se for caso disso, a pessoa ou organismo oficial que dão a autorização
para a implantação, devem dispor, antecipadamente, de informações adequadas
quanto à finalidade e natureza da implantação, as suas consequências e riscos, e,
também, as alternativas à intervenção.
Todos os programas de doação e transplantação estão dependentes da boa vontade e
da doação voluntária de material relevante dos recetores, para continuarem a sua
atividade. Portanto, é importante que a confiança do público seja mantida por elevados
padrões de boas práticas. Ao ganhar a confiança e compromisso dos dadores obtendo o
seu consentimento, também se pode reduzir os riscos de comércio ilícito e danos físicos
na transplantação de tecidos e órgãos humanos.
1.8.2. Conflitos de interesse

Os médicos que declaram a morte de um potencial dador não devem estar diretamente
envolvidos na cadeia de procedimentos cirúrgicos posterior, isto é, na colheita de órgãos
e transplantação, para evitar quaisquer potenciais conflitos de interesses; nem devem
ser responsáveis pelo tratamento de qualquer recetor para o qual esse material doado
se destina.
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As autoridades nacionais estabelecem os princípios legais para determinação da morte
especificando os critérios e processos para a verificação da morte cerebral sua
formulação e aplicação.
1.8.3. Aspetos financeiros da doação e transplantação

Existem grandes controvérsias acerca do melhor modo de aumentar a doação de órgãos
humanos, focalizando-se muitas vezes a discussão em questões como a motivação dos
dadores, ou seja, qual a melhor forma de se encorajar os indivíduos a doar. No entanto,
é essencial lembrar a Convenção de Oviedo [7], que afirma claramente no Artigo 21º
que o uso do corpo humano e das suas partes não deve dar origem a ganhos financeiros.
Este aspeto é reiterado no Protocolo Adicional sobre Transplantação de Órgãos e
Tecidos de Origem Humana [55], que também especifica, no Artigo 21º, que o uso do
corpo humano e das suas partes não deve dar origem a ganhos financeiros ou a
benefícios comparáveis. A referida disposição não impede porem pagamentos que não
constituam um ganho financeiro ou um benefício comparável, em especial:
•

•
•

compensação aos dadores vivos pela perda de rendimentos e quaisquer outras
despesas justificáveis causadas pelo procedimento de doação-transplantação ou
pelos exames médicos relacionados;
pagamento de um valor justificável por serviços médicos ou técnicos legítimos
relacionados e prestados no âmbito da transplantação.
compensação em caso de danos indevidos resultantes da remoção de órgãos ou
tecidos de pessoas vivas.

A doação voluntária e não-remunerada, há muito tempo definida como a única base
ética para a doação de material biológico, deve continuar a desempenhar um papel
central no processo de doação. Os pagamentos a dadores de órgãos devem cobrir
apenas despesas razoáveis e não devem servir como incentivo financeiro. Não são
aceitáveis recompensas ou presentes.3
Os médicos e outros profissionais de saúde não se devem envolver em procedimentos
de transplantação se os órgãos em causa tiverem sido obtidos por exploração, coação
ou pagamento ao dador ou ao familiar mais próximo de um dador falecido. Da mesma
forma, as seguradoras de saúde e outros organismos não devem cobrir tais
procedimentos compensatórios.

3

Nos Estados-Membros da UE, estes requisitos são obrigatórios nos termos do Artigo 13º da
Diretiva 2010/53/UE.
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A promoção da doação altruísta de órgãos humanos, por meio de propaganda ou apelo
público, pode ser feita de acordo com os regulamentos regionais/nacionais. No entanto,
publicitar a necessidade de órgãos com vista a oferecer ou a obter ganhos financeiros
ou benefícios comparáveis para o dador (ou para o seu familiar próximo, no caso de
óbito do familiar) deve ser proibido. A intermediação que envolva pagamentos a tais
indivíduos ou a terceiros também deve ser proibida.
A alocação de órgãos, (atribuição e distribuição) deve ser guiada por critérios clínicos e
normas éticas, não por regras financeiras ou outras considerações. As regras de
alocação, definidas por comissões adequadamente constituídas, devem ser equitativas,
fiáveis e transparentes.
As partes do corpo humano não devem ser exibidas em relação com qualquer forma de
entretenimento ou como arte.
1.8.4. Acesso equitativo à transplantação

Todos os doentes que sofram de uma doença terminal de órgão devem ter a
oportunidade de serem avaliados para transplantação e ser-lhes dado acesso à lista de
espera. As regras de acesso restrito, de acordo com critérios médicos, devem ser
transparentes. Os critérios segundo os quais se atribuem os órgãos devem ser objetivos.
A motivação individual e a decisão por parte do dador representam apenas uma
vertente do quadro da doação: o papel central das organizações, dos profissionais de
saúde e dos procedimentos, como facilitadores da doação não deve ser subestimado, o
que realça a importância da confiança nestes sistemas. Um exemplo do papel dos
aspetos organizacionais ocorre sempre que um individuo morre, em condições de ser
um potencial dador; esta possibilidade deve ser tida em consideração em conjunto com
a família.
O Artigo 3º do Protocolo Adicional sobre Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem
Humana [55] recomenda que os sistemas de transplantação têm de proporcionar
equidade no acesso dos doentes aos serviços de transplantação. Os órgãos só devem
ser atribuídos aos doentes inscritos numa lista de espera oficial, em conformidade com
critérios médicos transparentes, objetivos e devidamente fundamentados. As pessoas
ou organismos oficiais responsáveis pelas decisões de alocação devem ser designados
no âmbito deste quadro transparente.
Em caso de acordos internacionais de intercâmbios de órgãos, os procedimentos
também devem garantir uma distribuição eficaz e justificada entre os países
participantes, de forma a respeitar o princípio da solidariedade dentro de cada país.
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Como proposto no relatório mais recente do Conselho de Nuffield sobre Bioética [56], o
papel do estado no que diz respeito à doação deve ser entendido como orientador;
promovendo ativamente medidas que melhorem a saúde em geral (reduzindo, assim, a
procura de algumas formas de material biológico) e facilitando a doação. Esse papel
orientador deverá estender-se à tomada de medidas para eliminar as desigualdades que
afetam grupos ou indivíduos desfavorecidos em relação à doação.
1.8.5. Anonimato

A identidade do dador e do recetor deve ser mantida em absoluto sigilo (exceto no caso
de doações entre membros da família), a fim de evitar abusos e proteger os dadores,
recetores e as suas famílias contra sentimentos de ansiedade devido ao envolvimento
emocional, culpa ou à obrigação de fazer alguma coisa em troca, etc...
1.8.6. Transparência e proteção dos direitos pessoais

A organização e execução das atividades de doação e transplantação, bem como os seus
resultados clínicos, devem ser transparentes e abertos ao escrutínio, garantindo, ao
mesmo tempo, que o anonimato pessoal e a privacidade dos dadores e recetores são
sempre protegidos.4
A transparência consiste, de forma resumida, em manter o acesso público aos dados
abrangentes regularmente atualizados sobre os processos de transplantação; em
particular, as decisões de alocação, os procedimentos e resultados das transplantações
tanto para os recetores como para os dadores vivos, bem como os dados sobre a
organização, os orçamentos e o financiamento. Esta transparência não é inconsistente
com a restrição do acesso público às informações que poderiam identificar dadores ou
recetores individuais, respeitando-se, ainda, a necessidade da rastreabilidade. O
objetivo do sistema deve ser não só maximizar a disponibilidade dos dados para estudos
académicos e supervisão governamental, mas também identificar os riscos e facilitar a
sua correção para minimizar os danos causados aos dadores e recetores.

1.9. Referências
1. Spanish National Transplant Organisation. International data on organ donation and
transplantation, waiting list and family refusals. Ano 2011. Newsletter Transplant 2012; 15:
25-38.

4

Nos Estados-Membros da UE, estes requisitos são obrigatórios nos termos do Artigo 16º da
Diretiva 2010/53/UE.

33

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

2. Joint Council of Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and
trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs; disponível em
www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/ default_en.asp.
3. Guide for the preparation, use and quality assurance of blood components, 16th Edition
(2010) EDQM; ISBN 978-92-871-7022-4, disponível em www.edqm.eu/ store/.
4. Committee of Ministers Resolution (1978) 29 on harmonisation of legislation of member
states relating to removal, grafting and transplantation of human substances, available at
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/Res(78)29E.pdf.
5. Council of Europe Resolutions, Recommendations and Reports related to Safety, Quality
and Ethical Matters Concerning Procurement, Storage and Transplantation of Organs,
Tissues and Cells, disponível em www.edqm.eu/site/
booklet_rec_res_organ_transplantationpdf-en-30783-2.html.
6. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, disponível em
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm.
7. Oviedo Convention on human rights and biomedicine (1997) and the Additional Protocol
on transplantation of organs and tissues of human origin (2002), disponível em
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/05_Organ_
transplantation_en/default_en.asp. Consultar também: Council of Europe Convention for
the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the
application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine,
disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/ Treaties/Html/164.htm.
8. Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings and its
Explanatory Report, disponível em www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/PDF_conv_197_trafficking_e.pdf.
9. Organ Shortage: Current Status and Strategies for the Improvement of Organ Donation A
European Consensus Document, disponível em
www.enqm.eu/medias/fichiers/Organ_shortagecurrent_status_and_strategies_for_impro
vement_of_organ_donation_A_European_consensus_document.pdf.
10. Council of Europe Resolutions, Recommendations and Reports related to Safety, Quality
and Ethical Maters Concerning Procurement, Storage and Transplantation of Organs,
Tissues and Cells, disponível em www. edqm.
eu/site/booklet_rec_res_organ_transplantationpdf-en-30783-2.html.
11. Council of Europe guidelines in the field of organs, tissues and cells transplantation,
disponível em www.edqm.eu/en/blood-organ-guides-1131.html.
12. Newsletter Transplant, latest and past issues disponível em www.edqm.eu/en/ download527.html#1393.
13. World Health Assembly (1991) Human organ transplantation: WHA44.25, disponível em
www.transplant-observatory.org/SiteCollectionDocuments/wha-44resen.pdf.
14. World Health Assembly (2010) Human organ and tissue transplantation: WHA63.22,
disponível em http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/ A63_R22-en.pdf.
15. World Health Organization (2010) WHO Guiding principles on human cell, tissue and organ
transplantation, disponível em www.who.int/transplantation/
Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22en.pdf.
16. World Health Assembly (2004) Human organ and tissue transplantation: WHA57.18,
disponível em http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/ A57_R18-en.pdf.

34

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

17. Madrid Resolution on Organ Donation and Transplantation. Transplantation 2011, Volume
91, Number 11S, disponível em www.minsa.gob.pa/minsa/tl_files/
documents/transplantes/The_Madrid_Resolution_on_Organ_Donation.pdf.
18. NOTIFY Library, disponível em www.notifylibrary.org.
19. Global Observatory on Donation and Transplantation, disponível em www.transplantobservatory.org
20. European Parliament and Council of the European Union: Directive 2010/53/EU of the
European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of
human organs intended for transplantation. 2010. Official Journal of the European Union.
2010; 53: 14-29, disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010L0053:EN:NOT.
21. Corrigendum to Directive 2010/45/EU, disponível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:243:0068:0068:EN:PDF.
22. Commission Implementing Directive 2012/25/EU of 9 October 2012 laying down
information procedures for the exchange, between member states, of human organs
intended for transplantation, available at http://ec.europa.eu/
health/blood_tissues_organs/docs/organs_impl_directive_2012_en.pdf.
23. European Commission Campaign "Europe for Patients" on organ donation and
transplantation: Commission Action plan on Organ Donation and Transplantation (20092015) Disponível em http://ec.europa.eu/health-eu/
europe_for_patients/organ_donation_transplantation/index_en.htm. Donation and
Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States,
disponível em http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/
human_substance/oc_organs/docs/organs_action_en.pdf.
24. Communication from the Commission: Action plan on Organ Donation
25. Programme of Community Action in the Field of Health, mais informações disponíveis em
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2008-2013/index_ en.htm e
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html.
26. Alliance-O (European Group for Co-ordination of National Research Programmes on Organ
Donation and Transplantation) disponível em http:// ec.europa.eu/research/fp7/pdf/eranet/fact_sheets/fp6/alliance-o_en.pdf.
27. The project DOPKI (Improving the Knowledge and Practices in Organ Donation) disponível
em http://ec.europa.eu/research/fp6/ssp/dopki_en.htm e
www.ont.es/internacional/Documents/DOPKI.pdf.
28. EULOD (European Living Organ Donation) disponível em www.eulod.org and
www.eulod.eu.
29. Project EDD (European Donation Day) disponível em www.europeandonation-day.org.
30. EFRETOS (European Framework for the Evaluation of Organ Transplants) disponível em
www.efretos.org.
31. ELIPSY (European Living Donor Psychosocial Follow-up) disponível em
www.eulivingdonor.eu/elipsy.
32. ETPOD (European Training Program on Organ Donation) disponível em www. etpod.eu.
33. Manyalich M, Guasch X, Paez G, Valero R, Istrate M. ETPOD (European Training Program on
Organ Donation): a successful training program to improve organ donation. Transpl Int.
2012 Dez. 31. doi: 10.1111 /tri.12047. [EPUB antes da impressão].
34. "Transplant Coordinators Train the Trainers" curso disponível em www.etc. iavante.es.

35

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

35. EULID (European Living Donation and Public Health) disponível em www.
eulivingdonor.eu/eulid/what-is-eulid.html.
36. Project ODEQUS (Organ Donation European Quality System) disponível em
www.odequs.eu.
37. COORENOR (Coordinating a European initiative among national organisations for organ
transplantation) disponível em www.coorenor.eu.
38. Joint action MODE (Mutual Organ Donation and Transplantation Exchanges) disponível em
www.mode-ja.org.
39. Joint action ACCORD (Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation
throughout the European Union) disponível em www.accord-ja.eu.
40. EU Health Programme conferences. Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychosocial
Aspects. Outreach from the European Platform (ELPAT) disponível em
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html?prjno=20124302.
41. European Commission, 2010, 2011 and 2012 Journalists Workshops on [ilegível] disponível
em http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/events/
journalist_workshops_organ_en.htm#fragment0.
42. Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) disponível em http://
ec.europa.eu/enlargement/taiex/what-is-taiex/index_en.htm.
43. Consensus Statement of the Amsterdam Forum on the Care of the Live Kidney Donor.
Transplantation 2004; 78(4): 491-492, disponível em www.tts.org/
images/stories/pdfs/ConsensusStatementfinal.pdf.
44. Ethics Committee of The Transplantation Society. A Report of the Amsterdam Forum on
the care of the kidney donor: data and medical guidelines - Amsterdão 2004 International
Forum on the Care of the Live Kidney Donor. Transplantation. 2005; 79: S53-S66.
Disponível em www.livingdonorsonline.org/ ConsensusStatementLong.pdf.
45. Report on the Vancouver Forum. Transplantation 2006; 81: 1373-1385, disponível em
www.tts.org/images/stories/pdfs/Vancouver_Forum.pdf.
46. Pruett TL, Tibell A, Alabdulkareem A et al. The Ethics Statement of the Vancouver Forum
on the Live Lung, Liver, Pancreas, and Intestine Donor. Transplantation. 2006; 81
(10):1386-1387. Disponível em https://www.
livingdonorassistance.org/documents/Ethics%20Statement%20of%20
Vancouver%20Forum.pdf.
47. Steering Committee of the Istanbul Summit (2008). Organ trafficking and transplant
tourism and commercialism: the Declaration of Istanbul. The Lancet 372: 5-6. Consultar
também: The Declaration of Istanbul Custodian Group (2008): The Declaration of Istanbul
on Organ Trafficking and Transplant Tourism, disponível em
www.declarationofistanbul.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=73&Itemid=59.
48. European Union General Directorate on Public Health, Organ Transplantation Section:
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs/ index_en.htm.
49. European Health for All Database (HFA-DB) disponível em www.euro.who.int/en/what-wedo/data-and-evidence/databases/ european-health-for-all-database-hfa-db2.
50. Feng S, Goodrich NP, Bragg-Gresham JL et al. Characteristics associated with liver graft
failure: the concept of a donor risk index. Am. J. Transplant. 2006; 6: 783-790.
51. Rao PS, Schaubel DE, Guidinger MK et al. A comprehensive risk quantification score for
deceased donor kidneys: the kidney donor risk index. Transplantation. 2009; 88: 231-236.

36

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

52. Frühauf NR, Fischer-Fröhlich CL, Kutschmann M, Schmidtmann I, Kirste G. Joint impact of
donor and recipient parameters on the outcome of liver transplantation in Germany.
Transplantation 2011; 92: 1378-1384.
53. Giessing M, Fuller TF, Friedersdorff F et al. Outcomes of transplanting deceased donor
kidneys between elderly donors and recipients. J. Am. Soc. Nephrol. 2009; 20: 37-40.
54. Nanni Costa A, Grossi P, Gianelli Castiglione A, Grigioni W. Quality and safety in the Italian
donor evaluation process. Transplantation 2008; 85: S52-S56.
55. Council of Europe (2002). Additional Protocol to the Convention on Human Rights and
Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin, disponível
em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/ Html/186.htm.
56. Nuffield Council on Bioethics (2011). Human bodies: donation for medicine and research.
Nuffield Council on Bioethics, Londres, Reino Unido, disponível em
www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/Donation_full_report.pdf.

37

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

Capítulo 2. Avaliação de dadores
2.1. Requisitos gerais
Tendo como objetivos maximizar os benefícios e minimizar os riscos do procedimento
da transplantação, a adequação de um dador de órgãos, tecidos ou células deve
alicerçar-se nos princípios da qualidade e segurança. Os órgãos, tecidos e células devem
ser colhidos e preservados dentro de intervalos de tempo adequados para manter as
suas propriedades biológicas. Os intervalos de tempo para o processo de doação devem
ser compatíveis com o período necessário para executar todas as investigações
pertinentes de modo a assegurar a qualidade e segurança dos materiais colhidos.
Portanto, todas essas atividades devem ser realizadas de acordo com os procedimentos
de funcionamento padrão (POP) (standard operation procedures -SOP) segundo um
programa de garantia de qualidade e devem incluir uma avaliação de risco apropriada.
Tanto dadores vivos como dadores falecidos são as fontes de órgãos, tecidos e células.
Embora existam alguns aspetos comuns a estes dois tipos de dadores, os critérios de
seleção podem diferir entre dador vivo e falecido, bem como para a doação de órgãos,
tecidos e células. Por conseguinte, os procedimentos de seleção para a doação de
órgãos, tecidos e células por dadores vivo ou falecido são descritos separadamente. Este
capítulo aborda os dadores de órgãos vivos e falecido. Quanto aos critérios de seleção
específicos para a doação de tecidos e células, deverá consultar o Guia para a qualidade
e segurança de tecidos e células para aplicação humana.
2.1.1. Arquivo de amostras dos dadores e informações dos dadores

As amostras de material relevante dos dadores devem ser armazenadas, por razões de
rastreabilidade, de acordo com os regulamentos locais. Recomenda-se um período de
10 anos. As amostras devem ser vinculadas ao dador.
Deve manter-se uma base de dados de informações dos dadores que garanta o
anonimato.
Quando são introduzidos testes obrigatórios novos ou melhorados, deve ser tomada e
registada uma decisão sobre a necessidade de tornar a testar as amostras arquivadas.
Quando não há amostras arquivadas disponíveis, deve realizar-se uma avaliação de
risco.

2.2. Dador falecido
Para qualquer doente que se apresente com um valor < 5 numa Escala de Coma de
Glasgow (GSC) [11] ou com uma classificação FOUR [Full Outline of UnResponsiveness-
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score] [2] < 5 que seja admitido ou permaneça num hospital, a doação de órgãos deve
ser considerada como parte do tratamento de fim de vida. É altamente recomendável
dar a conhecer cada caso a uma organização de colheita de órgãos (OCO) e à equipa de
coordenação de transplantes / responsável pelas doações para uma avaliação mais
pormenorizada.
As pessoas falecidas são consideradas potenciais dadores se um consentimento
presumido ou informado do dador potencial em vida, ou consentimento informado dos
seus familiares, cumprindo os requisitos legais do país (Resolução do Comité de
Ministros (1978) [29] sobre a harmonização das legislações dos Estados-Membros
relativamente à remoção, enxerto e transplantação de substâncias humanas.
Os órgãos não podem ser retirados do corpo de um individuo falecido a menos que essa
pessoa tenha sido certificada como morta, em conformidade com a lei (regra dos
dadores falecido). Os médicos com responsabilidade no tratamento dos potenciais
recetores de órgãos, ou que participem diretamente na remoção de órgãos de um dador
ou em procedimentos de transplantação subsequentes, não devem ser os mesmos
médicos que certificam a morte do potencial dador.
2.2.1. Definições

Os dadores falecidos dividem-se em duas categorias:
•

Doação após morte cerebral (DMC).

•

Doação após morte cardiocirculatória (DPC).

Os órgãos são, principalmente, colhidos de dadores DMC na maioria dos países, ao passo
que os tecidos são colhidos de ambos. Em alguns países, a doação de órgãos de DPC não
é permitida.
2.2.1.1. Doação após morte cerebral

A certificação da morte com base em critérios neurológicos com função cardíaca ativa
deve seguir os requisitos legais. A maioria dos países reconhece este facto como a
"morte cerebral", como normalmente definida em leis e códigos de prática médica. São
necessários testes rigorosos segundo protocolos aprovados para determinar a morte
cerebral. Os Estados-Membros são fortemente aconselhados a rever e, se necessário,
aplicar regulamentos para definir adequadamente a morte na presença de uma função
cardíaca ativa.
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2.2.1.2. Doação após morte circulatória

Os dadores DPC são pessoas que apresentam uma completa e irreversível cessação de
toda a função circulatória e respiratória, com a consequente certificação de morte. A
colheita de órgãos de dadores DPC é restrita em alguns Estados-Membros. Nos EstadosMembros que permitem o procedimento, o método de certificação de morte e a forma
de obtenção de consentimento antes do procedimento de colheita devem ser
cuidadosamente definidos.
2.2.2. O sistema ativo de deteção de dadores falecidos

A deteção de potenciais dadores é o ponto de partida para a transplantação. Esta é,
provavelmente, a parte mais difícil de todo o processo. A única maneira de garantir que
não se perdem potenciais dadores é poder identificar e monitorizar possíveis dadores
individualmente em hospitais ou áreas geográficas relevantes. Devem definir-se
programas pró-ativos de deteção de dadores em todos os hospitais com unidades de
medicina intensiva, recorrendo a profissionais especificamente treinados em
conformidade com protocolos e regras éticas aprovados.
Em todos os hospitais, é necessário criar um sistema para detetar todos os possíveis
dadores. É aconselhável definir um sistema de avaliação que identifique todas as mortes
em hospitais que tenham o potencial de contribuir para a doação de órgãos. Um sistema
de auditoria externa ou de controlo de qualidade para tratamentos de fim de vida é
altamente recomendado.
O fluxograma para seguimento de doentes críticos com vista à doação de órgãos faz
parte da Resolução de Madrid da OMS (consultar Figura 2.15), que se seguiu à Terceira
Consulta Global da OMS sobre Doação e Transplantação de Órgãos organizada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), a Sociedade de Transplantes (TTS) e a
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) em 2010. Este fluxograma de
procedimentos e cartões de ação pode ser usada para detetar dadores e também para
ajudar os hospitais a identificar problemas definindo a taxa de conversão entre cada
etapa. Ao seguir esta via, todo o processo da doação de órgãos pode ser quantificado e
comparado entre países, ou até mesmo entre hospitais regionais. Na verdade, este
fluxograma do doente crítico pode ser alargado de modo a determinar o número de
órgãos colhidos de dadores individualmente e, assim, disponibilizar uma avaliação da
qualidade da manutenção dos dadores durante todo o processo.

5

Fonte: Dominguez-Gil Bet al., The critical pathway for deceased donation: reportable uniformity
in the approach to deceased donation. Organización Nacional de Trasplantes, Madrid, Espanha,
2010.
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Figura 2. 1 Fluxograma para a doação de órgãos de acordo com a OMS
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Um dos principais objetivos da coordenação de colheita e transplantação é garantir uma
contínua e eficiente cooperação entre as diferentes equipas envolvidas na doação,
colheita, preservação, partilha de órgãos e implantação, colheita de tecidos,
processamento e armazenamento em banco de tecidos. As responsabilidades da
coordenação de doação e colheita incluem:
•

identificar o potencial dador, utilizando todas as ferramentas e conhecimento
científico disponíveis para expandir, tanto quanto possível, o grupo de dadores;

•

disponibilizar informações apropriadas aos membros da família do potencial
dador, incluindo que órgãos, tecidos e células serão colhidos e os fins a que se
destinam;

•

informar as famílias que os órgãos, tecidos ou células que se revelaram
impróprios para transplantação clínica serão eliminados ou, se houver
autorização, podem ser usados para fins de investigação ou educacionais;

•

garantir o consentimento informado ou autorização para a doação em
conformidade com os regulamentos/legislações nacionais e manter a
documentação adequada;

•

obter, dos familiares ou de outros indivíduos relacionados, a história clínica e
comportamental do dador;

•

avaliar a adequação dos órgãos dos dadores para efeitos de transplantação e
realizar uma avaliação de risco do dador quanto a doenças que poderiam ser
transmitidas a um recetor através da transplantação;

•

coordenar e distribuir os órgãos e tecidos colhidos para os recetores apropriados
através das organizações de cooperação já estabelecidas. O par dador-recetor
deve ser cuidadosamente examinado, particularmente em casos de dadores com
critérios expandidos e de forma otimizar a sua utilização;

•

providenciar uma manutenção adequada dos dadores para otimizar a função dos
enxertos pós transplante

•

coordenar as equipas das colheitas e organizar o processo de colheita;

•

garantir a segurança, a qualidade e a transparência de todos os procedimentos
realizados;
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•

informar as famílias que a restituição da aparência do dador será assegurada
após a recolha dos órgãos / tecidos;

•

informar os médicos e enfermeiro(a)s envolvidos sobre os resultados da doação.

Nos formulários do Apêndice 4 apresentam-se alguns exemplos para ajudar a coordenar
o processo de doação, podendo ser modificados de acordo com os requisitos nacionais
ou regionais. As tabelas das avaliações sugeridas e documentação estão anexadas aos
formulários no Apêndice 4.
2.2.3. Avaliação do potencial dador falecido
2.2.3.1. Avaliação Geral

Uma vez identificado um potencial dador, a prioridade é verificar a sua adequação. É
importante garantir que, tanto quanto possível, qualquer órgão ou outro enxerto
colhido de um dador tenha uma qualidade aceitável e não apresente riscos inaceitáveis
para o recetor. De acordo com os padrões médicos aceites, devem estabelecer-se
critérios de adequação dos dadores. A avaliação do dador deve incluir:
•
•
•
•
•
•

entrevista com a família e/ou outras fontes relevantes;
uma análise detalhada dos registos clínicos;
a avaliação da história clínica e comportamental do dador;
um exame físico completo;
um exame post-mortem ou autópsia, se possível;
testes laboratoriais, incluindo todos os estudos microbiológicos (todos os
resultados pendentes devem objeto de um registo especifico e monitorizados
após a colheita).

Os dados clínicos de um dador de órgãos relativos a todos os tipos de doenças
transmissíveis devem estar acessíveis. Os familiares dos dadores falecido de órgãos
devem ser alvos de entrevista, tendo em conta que, sob tensão emocional, alguns
detalhes podem ser esquecidos. No entanto, deve evitar-se aumentar a tensão dos
familiares em luto. Pode ser útil contactar com a família próxima e/ou o médico de
família do dador, bem como analisar os arquivos de hospital para obter os dados clínicos
ou através de outras fontes de informação (por exemplo, registo de tumores).
Na identificação de riscos, os pontos seguintes podem contribuir para:
•

Exame físico (por exemplo, cicatrizes, tatuagens, piercings, feridas recentes ou
antigas, ou cicatrizadas ou purulentas, exantemas, pruridos) e entrevista com o
médico assistente e enfermeiro(a).
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•

•

Raio-X tórax e amostras para análises microbiológicas, como por exemplo,
lavagem broncoalveolar (LBA) para estudo microbiológico, podem ser
consideradas quando existe suspeita de uma infeção pulmonar.
Doenças prévias ou cirurgias podem apontar para potenciais riscos de
transmissão de doenças (infeção, neoplasia maligna, etc.), além de se poderem
constituir como risco de infeção nosocomial. Admissões em hospitais ou em
clinicas ou consultas médicas podem estar relacionadas com doenças, por
exemplo, uma infeção ou neoplasia maligna.

•

A vacinação com recurso a vacinas vivas é útil em certas circunstâncias, mas pode
ser fatal num recetor imunossuprimido (consultar o ponto 5.3.1.4).

•

De entre as informações que ajudam a identificar riscos em relação a
lugares/países com padrões de higiene inferiores ou com uma prevalência
elevada de determinadas infeções podem ser indiciadas através de dados sobre
as condições de vida, histórico de viagens, antecedentes migratórios, estatuto de
refugiado, locais de trabalho (por exemplo, instalações de águas residuais,
florestas, quintas, aeroportos, hospitais, países estrangeiros) ou lazer (por
exemplo, trabalhos no lar, jardinagem, animais, florestas, etc.)

•

As situações de encefalite ou distúrbio neurológico / mental / ou do foro
psiquiátrico indeterminadas, bem como febres, pruridos, desconforto, etc.,
devem alertar para o risco de uma doença transmissível (consultar o Capítulo 5Capítulo 7), especialmente se combinado com um histórico de viagens para
outros países.

•

É indispensável fazer perguntas sobre comportamento sexual (por exemplo,
prostituição, sexo homossexual com homens, mudança frequente de parceiros),
uso de drogas intravenosas ou cocaína, estilo de vida ou prisão. Mesmo que os
entrevistados confiem nas pessoas que as estão a entrevistar, podem minimizar
ou não comunicar essas informações ou podem não saber ter conhecimento de
todas as circunstancias.

•

Perguntas sobre contacto com animais, especialmente dentadas/picadas de
animais de estimação, animais domésticos ou selvagens, pássaros, etc. são
fundamentais, mas podem não ajudar a descartar todos os riscos de infeção.

•

Os registos clínicos devem ser consultados para verificar se houve diagnósticos
prévios de neoplasias ou remoção de tumores, com ou sem registo de
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diagnóstico definitivo. Todas as informações relativas a neoplasias malignas
devem ser obtidas: data do primeiro diagnóstico, relatório histológico detalhado,
fases da doença, classificação, tipo e data da cirurgia, quimioterapia e irradiação,
bem como questões sobre o acompanhamento padrão realizado,
acompanhamento mais recente, incluindo os resultados/status, a remissão
completa e a sobrevida sem recidiva do tumor. Uma história de irregularidades
menstruais após a gravidez e / ou de abortos espontâneos em mulheres em
idade fértil deve ser verificada para determinar se existe um coriocarcinoma
metastizado.
•

As metástases intracranianas devem ser sempre excluídas em dadores
diagnosticados com hemorragia intracraniana, especialmente se não existir
evidência de hipertensão ou malformação arteriovenosa. As neoplasias
intracranianas têm um comportamento biológico diferente dos tumores de
órgãos sólidos ou das neoplasias malignas hematológicas (consultar o Capítulo
6). Em caso de dúvida, deve realizar-se uma biópsia ou autópsia do cérebro.

2.2.3.1.1. História clínica e comportamental

Devem utilizar-se questionários padronizados para obter as seguintes informações:
•

idade: embora possa não haver nenhuma idade máxima definitiva para doação
individual, com o aumento da idade, a presença de comorbidades desencadeia
uma situação de menor aceitabilidade para a doação;

•

causa da morte: deverá ser sempre definida de modo a identificar doenças
infeciosas e neoplásicas. Se não houve autópsia, a morte do dador, deve ser
documentada no registo do dador e determinada com base nos registos clínicos;

•

história clínica e doenças pré-existentes, em particular, doenças neoplásicas,
doenças autoimunes multissistemicas, doenças infeciosas, doenças
neurodegenerativas ou neuropsiquiátricas, intoxicações ou doenças de etiologia
desconhecida; risco comportamental e tratamento médico anterior do dador
que poderia comprometer o funcionamento de um órgão ou representar um
risco aumentado de doença infeciosa;

•

historial de exposição a agentes químicos e/ou a radiação, terapêutica anterior
e atual incluindo imunossupressão;

•

histórico de viagens ou residência no continente africano/estrangeiro para
avaliar o risco de infeções tropicais ou endémicas, por exemplo, malária ou
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tripanossomíase, bem como o risco subsequente de transmissão vertical.
Também existem em algumas regiões europeias doenças emergentes, nãotropicais, por exemplo, Vírus da Febre do Vale do Nilo (West Nile Virus), Vírus
Chikungunya. A mudança climática global tem impacto sobre doenças infeciosas
e, especificamente, na sua incidência e propagação de um nível local ou regional
para surtos continentais ou mesmo intercontinentais. Informações específicas
podem ser obtidas nos sítios Web da OMS (www. who.int/ith/pT), no Centro de
Controlo de Doenças em Atlanta (o livro amarelo em wwwnc.cdc.gov/travel) e
no Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças
(www.DCEc.europa.eu/en). As informações sobre uma potencial exposição a
doenças externas irá orientar decisões individuais sobre que testes adicionais e
específicos que são necessários. Na maioria dos países, existem apenas algumas
instituições que lidam com a análise de doenças tropicais ou outras doenças
raras, e poucas estão operacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que
implica a necessidade de fazer pedidos atempados para estes testes adicionais;
•

historial recente de qualquer imunização com vacinas vivas (consultar o ponto
5.3.1.4);

•

histórico de transfusões de sangue ou de transplantes, piercings corporais ou
tatuagens nos 12 meses anteriores à morte;

•

risco de transmissão de doenças priónicas: isto inclui um diagnóstico definitivo
ou uma suspeita elevada de qualquer encefalopatia espongiforme transmissível
do dador, história clínica familiar da doença de Creutzfeldt-Jacob e se o dador foi
recetor de hormonas humanas derivadas da glândula pituitária, não
recombinantes, transplantes de dura-máter, de córnea ou de esclera;

•

informações sobre doenças congénitas ou hereditárias;

•

outra história clínica familiar relevante.

É aconselhável usar um formulário de história clinica estruturada por caso individual de
dador de modo a não ignorar quaisquer requisitos específicos.
2.2.3.1.2. Avaliação clínica do potencial dador falecido

Antes de qualquer colheita órgãos de um potencial dador, é imprescindível a realização
e documentação de um exame clinico detalhado. Quaisquer alterações anatómicas
suspeitas observadas durante o procedimento de colheita devem ser documentadas
suplementarmente e são da responsabilidade do médico que faz o procedimento.
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Esta avaliação pode assumir a forma de um exame externo, extemporâneo ante-mortem
ou post-mortem do dador, ou uma autópsia limitada com a finalidade de procurar
evidências de comportamentos de alto risco, icterícia inexplicada, hepatomegalia,
hepatite ou outras infeções, doenças neoplásicas ou traumatismos.
O perfil do dador deve ser documentado no que diz respeito à sua história clínica e
comportamental, incluindo sinais de intervenção médica evidente, cicatrizes, lesões da
pele ou das mucosas.
No caso de dadores de órgãos, a avaliação clínica deve incluir o seu estado
hemodinâmico durante e após a reanimação e, em particular, episódios de hipotensão,
duração da ventilação mecânica, número de dias na unidade de cuidados intensivos
(UCI), a necessidade de reanimação cardíaca mecânica e o uso de medicamentos
inotrópicos e vasoativos.
Tanto a história clínica como os parâmetros hemodinâmicos, bioquímicos e
farmacológicos são necessários para avaliar a adequação geral da pessoa falecida
enquanto dador de um enxerto específico. Estão incluídas todas as investigações de
diagnóstico realizadas, tais como TAC (especialmente à cabeça, tórax, abdómen), raio-X
(especialmente tórax), ecografia (especialmente abdómen), ecocardiografia,
broncoscopia, angiografia coronária, etc., de acordo com a necessidade de tais
investigações.
Os dados gerais, tais como a idade, género, peso, altura, causa de morte ou admissão
em UCI, devem ser registados.

2.2.3.1.3. Exames laboratoriais

Todos os exames laboratoriais devem ser realizados antes da cessação da circulação. É
recomendável comunicar o momento da colheita das amostras em conjunto com a
documentação da terapêutica médica realizada para melhorar a situação clínica do
dador, tendo em consideração que os valores dos dados laboratoriais mudam ao longo
do tempo.
Todos os resultados ainda sob gestão da UCI, antes da cessação da circulação, devem
ser comunicados.
Se um dador falecido recebeu transfusões ante-mortem (sangue total ou componentes
sanguíneos), coloides ou cristaloides durante as 48 horas anteriores à morte, deve usarse uma amostra qualificada, sem diluição para os testes.
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•

É importante salientar que algumas vítimas de trauma chegam ao hospital num
estado já exangue ou hemodiluído.

•

Se não for disponibilizada nenhuma amostra qualificada sem diluição, então,
deve empregar-se um algoritmo que incorpore o momento, natureza e volume
dos fluidos infundidos, o volume de sangue do próprio dador e qualquer perda
de sangue proveniente do espaço intravascular para avaliar qualquer diluição do
plasma resultante (consultar o ponto 5.8.2) na amostra processada.

•

Se o teste for realizado utilizando amostras hemodiluídas, é necessário avaliar se
a percentagem de hemodiluição pode resultar em resultados falsos negativos de
acordo com a sensibilidade do método utilizado, e informar todos os centros de
potenciais recetores, em detalhe. Se houver um suprimento limitado de sangue
qualificado para os testes, devem privilegiar-se os testes de deteção de Vírus da
Imunodeficiência Humana (VIH), Vírus da Hepatite C (VHC) e Vírus da Hepatite B
(VHB) na amostra, por esta sequência, antes de a usar para outros testes.

•

Em alguns casos, a técnica de amplificação de ácidos nucleicos (TAN) para o VIH,
VHC e VHB podem ser úteis. O termo "teste de ácidos nucleicos" também é usado
como um sinónimo para a abreviatura TAN.

•

A reatividade de anticorpos pode ser adquirida por produtos de sangue póstransfusão. Nem todos os testes utilizados na avaliação do dador são necessários
para a doação de sangue e, assim, a reatividade pode existir num dador de
sangue (por exemplo, anti-CMV, anti-EBV, antitoxoplasmose e, se não
despistado, anti-HBc). Por razões de segurança, deve assumir-se que a
reatividade está associada com o dador.

Os testes microbiológicos e a sua confirmação devem ser realizados em laboratórios
acreditados a nível nacional, utilizando técnicas devidamente validadas, ou seja,
certificadas pelas autoridades competentes. Esses testes são realizados para minimizar
o risco de transmissão de doenças infeciosas com origem no dador.
No caso de colheita de amostras para cultura microbiológica, devem ser retiradas
amostras de cada tecido colhido antes da exposição do tecido a soluções contendo
antibiótico ou antisséptico, no momento da colheita. A técnica de cultura deverá
permitir o crescimento de bactérias aeróbicas e anaeróbicas e fungos. Os resultados
devem ser documentados no registo do dador e têm de ser comunicados aos centros de
colheita de órgãos e de transplantação respectivos imediatamente após a chegada.
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As hemoculturas, no dador falecido podem ser de extrema utilidade para avaliar o dador
e interpretar as culturas realizadas a posteriori nos enxertos.
Infeções, neoplasias malignas e outras doenças transmitidas com um enxerto expõem o
recetor a complicações inesperadas. A possibilidade de transplantar ou não um órgão /
enxerto para um recetor adequado com um risco aceitável associado deve ser
considerada antes de excluir um órgão / enxerto por motivo de doenças infeciosas ou
por outros riscos. No que se refere, especialmente, aos dadores falecido de órgãos, o
tempo é demasiado limitado para realizar investigações exaustivas e para disponibilizar
resultados em algumas horas, pelo que, têm de se aplicar estratégias para reduzir os
riscos. No entanto, qualquer desvio das "circunstâncias normais" deve ser considerado
indicativo de um risco não detetado. Mais detalhes estão descritos no Capítulo 5 Capítulo 7.
Cada dador deve ser sujeito a despiste de VIH, Hepatite B e C. 6 Devem ser usados os
testes de última geração disponíveis em cada caso:
•
•
•
•

Anticorpo VIH - 1/2 (combinado com o antigénio VIH - 1p24 nos testes de última
geração)
HBs Ag
Anticorpo HBc
Anticorpo VHC

Podem ser requisitados testes adicionais, de acordo com os regulamentos nacionais e o
tipo de transplantação. A técnica de amplificação de ácidos nucleicos TAN é encorajada,
onde apropriado e quando disponível. Em dadores imunologicamente comprometidos,
a resposta serológica pode ser limitada e, nesse caso, o uso de TAN irá ser benéfico.
Em muitas instituições, um novo conjunto de testes serológicos denominados de
"quarta geração" está disponível. O seu valor ou segurança adicionais em relação à TAN
ainda não são conhecidos. É importante lembrar que, mesmo quando se usa o melhor
método de despistagem disponível, o período de janela de diagnóstico de qualquer
infeção não pode ser reduzido a zero.
A fim de maximizar a disponibilidade dos dadores e garantir um nível de segurança
aceitável, é necessária uma avaliação minuciosa em dadores com marcadores de VHB /

6

Nos Estados-Membros da UE, os requisitos de despistagem são os consignados na Diretiva
2010/53/UE.
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VHC positivos, utilizando algoritmos apropriados para fazer corresponder dadores e
recetores.
Os dadores portadores de VIH ou de hepatite podem ser considerados adequados em
condições experimentais ou específicas. Fluxogramas sobre testes de VIH e Hepatite B e
C são fornecidos no ponto 5.3.1.1 para dadores com um risco padrão, ou com um risco
aumentado, de terem contraído uma destas infeções específicas, por exemplo, através
de risco comportamental.
Outros testes podem ser necessários em situações específicas ou de acordo com as
disposições nacionais. Com base na experiência atual, os testes mínimos realizados nos
dadores devem abranger:
•

Sífilis.

•

Testes para verificar a presença de anticorpos CMV, toxoplasmose e EBV em
enxertos a usar em doentes imunossuprimidos para se poder iniciar uma
profilaxia adequada no recetor logo que possível.

•

HSV 1 e 2 ou Vírus Varicela Zóster (VZV) para recetores seronegativos para se
poder disponibilizar profilaxia adequada, retrospetivamente, no centro de
recetores, se necessário.

•

Anticorpo HTLV1, doença de Chagas e malária para dadores que vivam em, ou
sejam provenientes de áreas de alta prevalência destas doenças.

Existe uma longa lista de doenças infeciosas que foram transmitidas por órgãos,
conforme descrito no Capítulo 5. A lista abaixo não é, certamente, exaustiva (Tabela
2.1.). Não há qualquer razão para achar que uma doença não possa ser transmitida por
meio de um tecido/órgão, independentemente da qualidade da perfusão durante a
preservação.
A ocorrência e / ou prevalência de doenças transmissíveis significativas estão disponíveis
no sítio Web da OMS (www.who.int/ ith/en), do Centro Europeu de Prevenção e
Controlo (www.ecdc.europa. eu/en) ou do Centro de Controlo de Doenças
(wwwnc.cdc.gov/travel) em Atlanta.
Outros testes estão dependentes dos órgãos ou enxertos a transplantar. Estes podem
incluir alguns testes não-microbiológicos, tais como:
•

Identificação do grupo sanguíneo pela classificação ABO, fator Rhesus Rh(D) e
antigénio leucocitário humano (HLA);
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•

hemograma completo e outros parâmetros laboratoriais.

Tabela 2. 1 Lista de doenças infeciosas raras que foram transmitidas pelos órgãos

Doenças infeciosas raras sem opções
terapêuticas, se transmitidas pelo dador
Infeção por Arenavírus

Doenças infeciosas raras com possíveis
tratamentos no recetor, se transmitidas
Amebíase

Tripanossomíase africana
Febre de Chikungunya

Babesiose (febre da carraça)

Febre da Crimeia-Congo
Febre hemorrágica
Febre do Dengue

Borreliose
Doença de Chagas
Clonorquíase
Cisticercose

Vírus da encefalite equina do Oeste e do
Leste

Gnatostomíase

Infeção por HTLV-1/2

Hepatite E

Encefalite japonesa

Filariose Linfática

Infeção por LCMV

Leishmaniose Loíase

Infeção por prião

Malária: Falciparum, Terçã e Quartã

Raiva

Melioidose

Quaisquer testes bioquímicos relevantes devem ser realizados como indicadores da
integridade e função dos enxertos (ver critérios específicos, ponto 2.2.3.4 abaixo). Se
disponíveis, os testes bioquímicos devem ser documentados pela ordem da sua
realização para obter um levantamento representativo. A determinação rotineira de
marcadores tumorais não é recomendada, dado que determinações falso positivas
podem levar a uma rejeição desnecessária de órgãos adequados. No entanto, no caso
de haver uma neoplasia maligna prévia confirmada na história clínica do dador, devem
ser testados marcadores tumorais específicos para se obter informações sobre o estado
atual do tumor.
No caso de parâmetros laboratoriais, as unidades de medição deverão ser claramente
comunicadas, bem como o intervalo de referência para indivíduos saudáveis.
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2.2.3.2. Critérios de exclusão geral dos dadores
2.2.3.2.1. Doenças transmissíveis

Atualmente, existem poucos critérios de exclusão absoluta para a doação de órgãos. No
entanto, de acordo com as regulamentações nacionais, os casos individuais podem
precisar de pareceres de especialistas locais para avaliar a adequação de algumas
doações; por exemplo, dadores com infeções específicas ou neoplasias malignas in situ
(ver Capítulo 5-Capítulo 7). Os critérios de exclusão geral (e níveis de risco associados,
entre parênteses) são:
•

Raiva (NR 1);

•

Tuberculose ativa (exceto em alguns casos de infeção concomitante nos
recetores) (NR 1-2);

•

Doença VIH (NR 1);

•

Seropositividade VIH (NR 1 ou 4, dependendo de alguns protocolos
experimentais em casos especiais);

•

Melanoma maligno, coriocarcinoma e outras neoplasias malignas, conforme
descrito no Capítulo 6 (devido à variabilidade dos tumores, neste caso não se
atribui qualquer NR);

•

Neoplasia maligna ativa em qualquer localização, exceto alguns tumores
primários, não-metastáticos, do sistema nervoso central, bem como neoplasias
de baixo grau, curadas e raramente metastáticas, conforme descrito no Capítulo
6 (devido à variabilidade dos tumores, não se atribui, neste caso, qualquer NR);

•

Infeções sistémicas graves não-tratadas ou de origem desconhecida (NR 1);

•

Risco de prião: dadores tratados com extratos derivados de glândulas pituitárias
humanas (hormona do crescimento, etc.) (NR 1-2), uma história clínica familiar
de doença de Creutzfeldt-Jacob ou de encefalopatias espongiformes
semelhantes (NR 1) ou dadores que receberam enxertos humanos de dura-máter
(NR 1), da córnea ou esclera (NR 1-2);

•

Hepatite viral (NR 2): dependendo da regulamentação nacional, órgãos
provenientes de dadores HBsAg ou VHC positivos podem ser utilizados para
recetores HBsAg ou VHC positivos, respetivamente; além disso, um dador que
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não seja positivo para HBsAg mas positivo para anticorpos HBc é aceitável como
dador (NR 2-3), mas deve-se considerar-.se que o VHB pode estar oculto no
fígado enquanto todos os outros órgãos podem estar isentos de VHB;
•

O uso de vacinas vivas (por exemplo, VZV) nas 4 semanas antes da morte (ou
doação de órgãos em vida) requer uma consideração especial em termos de
riscos de transmissão (NR 1-5).

Em casos de recetores já infetados com uma doença transmissível, são necessárias
avaliações de risco específicas com uma revisão associada dos níveis de risco individual.

2.2.3.2.2. Riscos comportamentais

Os riscos comportamentais para VIH, VHC, VHB e outras doenças infeciosas
transmissíveis (consultar o ponto 5.2) devem ser avaliados de acordo com o tipo de
enxerto e urgência necessários.
2.2.3.2.3. Exames adicionais durante a colheita de órgãos

Doenças sistémicas com possíveis efeitos sobre os enxertos a transplantar (por exemplo,
doença do colagénio ou vasculite sistémica) podem obrigar a exames adicionais. A
decisão final de usar os enxertos também depende da avaliação macroscópica realizada
pelo cirurgião responsável pela colheita e, se necessário, da histologia de uma biópsia
dos órgãos.
2.2.3.3. Critérios de seleção específicos para órgãos

Os critérios de aceitação dos órgãos baseiam-se, principalmente, no funcionamento
aceitável dos órgãos dos dadores. Esses critérios podem variar de equipa para equipa
de transplante e também podem depender das características dos recetores.
Apesar do risco bem documentado de transmissão de doenças, das neoplasias malignas,
da toxicidade ou das doenças hereditárias (ver Capítulo 5-Capítulo 7), não há estudos
comprovativos na Europa que permitam fundamentar a definição de critérios alargados
para os dadores. Nos EUA, os índices de risco dos dadores específicos de fígado e rim
foram obtidos do Registo Nacional de Transplantação (UNOS/SRTR) [3, 4]. A
aplicabilidade destes índices num contexto europeu ainda não foi determinada. Um
estudo multicêntrico alemão não conseguiu confirmar uma relação unívoca entre
valores crescentes de índice de risco de dadores e o risco de falência dos enxertos nas
transplantações hepáticas [5].
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É recomendável a compatibilização do grupo sanguíneo do dador com o recetor,
compatibilidade ABO. Os critérios de aceitação, específicos para diferentes órgãos são
discutidos nas secções que se seguem, com a limitação de serem baseados em pareceres
de peritos, dados de centros de transplantação ou estudos locais / nacionais.
2.2.3.3.1. Critérios de seleção específicos para rins

Aplicam-se os critérios de seleção geral (consultar os pontos 2.2.3.1 e 2.2.3.2).
Idade: Varia de acordo com os protocolos locais e a situação clinica dos recetores, mas,
geralmente, não se aplica qualquer limite de idade (consultar o ponto 2.2.3.1.1).
História clínica. A hipertensão arterial crónica, diabetes mellitus, albuminúria e doenças
renais crónicas são, normalmente, considerados fatores de risco, que levam à obtenção
de resultados deficientes após a transplantação.
Função renal e morfologia. Deve ter-se em consideração o débito urinário, níveis de
creatinina sérica, atuais e anteriores (depuração da creatinina em dadores vivos), ureia,
proteinúria, sedimento urinário, ecografia dos rins e vias urinárias.
No caso de uma função renal cronicamente insuficiente, podem realizar-se biópsias para
determinar a natureza da doença subjacente. Uma insuficiência renal crónica, avançada
e irreversível é uma contraindicação para doação (NR 1). Um comprometimento agudo
da função renal do dador pode não ser, necessariamente, uma contraindicação, uma vez
que pode ser reversível (NR 2-3).
Colheita e perfusão: Deve ter-se em consideração o aspeto macroscópico, a cor após a
perfusão, a avaliação individual das variantes anatómicas e a aterosclerose vascular do
ou dos órgãos. Dependendo da regulamentação local, uma isquemia quente limitada
pode ser aceitável para os rins.
Após a colheita: A biópsia de órgãos é útil para a avaliação dos dadores mais idosos e
dos dadores com patologia vascular, uma história clínica de hipertensão, diabetes ou
uma hemorragia cerebral de causa desconhecida. Alterações histológicas sem gravidade
com uma pequena esclerose glomerular e fibrose intersticial podem ser aceitáveis.
Demonstrou-se a possibilidade e o sucesso de uma transplantação de um único rim
proveniente de pequenos dadores pediátricos (por exemplo, < 10kg). Portanto, tais rins
podem ser atribuídos a dois recetores apropriados diferentes, ambos os rins podem ser
colhidos em bloco ou separadamente e as equipas cirúrgicas de colheita /
transplantação devem estar familiarizadas com a transplantação pediátrica, bem como
com a técnica microcirúrgica. É inadequado separar rins removidos em bloco e, em
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seguida, usar apenas um para gerar uma reparação por patch vascular para o enxerto
contralateral.
2.2.3.3.2. Critérios de seleção específicos para transplante hepático

Aplicam-se os critérios de seleção geral (consultar os pontos 2.2.3.1 e 2.2.3.2).
Idade: Varia de acordo com os protocolos locais e a situação clinica do recetor, mas, de
um modo geral, não há limite de idade (consultar o ponto 2.2.3.1.1).
História clínica: doença hepática viral prévia, esteato-hepatite ou hepatite alcoólica,
prévia cirurgia hepatobiliar, infeções abdominais não controladas, intoxicação com
influência sobre a função hepática e trauma de fígado são, normalmente, consideradas
fatores de risco que levam à obtenção de resultados deficientes após a transplantação.
Função hepática: devem ter-se em consideração as análises de função hepática,
nomeadamente transaminases (ASAT/ALAT), bilirrubina no soro, fosfatase alcalina, LDH,
albumina e coagulação. A avaliação das enzimas hepáticas deve ter em conta a história
clínica, em relação a causas de desvio, hepáticas e não-hepáticas.
Morfologia hepática: pode usar-se a ultrassonografia hepática para excluir uma óbvia
degenerescência gorda do fígado, cirrose e fibrose ou qualquer anormalidade
morfológica. É recomendável confirmar o resultado intraoperatório.
Colheita e perfusão: é importante avaliar a cor e a consistência do fígado antes e depois
de uma perfusão correta. Uma fibrose hepática e cirrose ou esteatose óbvias podem
excluir a transplantação. O grau de degenerescência gorda pode ser avaliado usando
biópsias perioperatórias. O grau de degenerescência gorda aceitável pode depender das
condições gerais do dador e do recetor e pode variar de acordo com a urgência do
recetor e a experiência da equipa de transplantação. Infelizmente, não existe nenhum
critério aprovado internacionalmente para determinar a extensão da degenerescência
gorda do fígado. A maioria dos cirurgiões especialistas em transplantes confiam mais na
sua impressão geral durante o processo de colheita de enxertos do que na histologia.
No entanto, uma degenerescência gorda macrovesicular está associada a um risco
elevado de uma não-função ou disfunção primária do enxerto após a transplantação, ao
passo que isso não acontece com a degenerescência gorda microvesicular. Além disso,
a alocação de um fígado com alguma degenerescência gorda não seria aconselhável
para um recetor com uma classificação MELD "Modelo de Doença Hepática Terminal"
elevada, ao passo que a atribuição a outro recetor especificamente selecionado com um
melhor estado clínico ou com uma neoplasia maligna como doença subjacente pode ser
útil em casos particulares (com o risco de uma disfunção inicial ou a necessidade de uma
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nova transplantação). Não há consenso sobre o uso de enxertos críticos e a seleção do
recetor apropriado com diferentes classificações MELD.
Muitos cirurgiões não transplantam enxertos hepáticos com uma esteatose
macrovesicular que afete mais de 60 por cento dos hepatócitos. Assume-se que um nível
superior a 30 por cento é crítico para uma não-função primária. No entanto, atualmente
não existem disponíveis normas aprovadas para a avaliação das biópsias hepáticas.
2.2.3.3.3. Critérios de seleção específicos para transplante cardíaco

Aplicam-se os critérios de seleção geral (consultar os pontos 2.2.3.1 e 2.2.3.2).
Idade: Varia de acordo com os protocolos locais e a situação clinica dos recetores
(consultar o ponto 2.2.3.1.1). A probabilidade de doença arterial coronária (DAC)
aumenta com a idade.
História clínica: Doenças cardíacas prévias (por exemplo, das válvulas cardíacas,
isquemia), hipertrofia ventricular esquerda (por exemplo, causada por hipertensão),
fatores de risco para doença arterial coronária ou cardiomiopatia (por exemplo,
diabetes mellitus, história de tabagismo ou consumo elevado de álcool, arteriosclerose,
hiperlipidemia, abuso de substâncias como cocaína), traumatismo torácico, tempo
passado numa UCI para recuperação de uma lesão neurocardíaca após lesões cerebrais
graves, paragem cardiorrespiratória e os valores das medições da superfície corporal
são, normalmente, considerados fatores de risco que levam à obtenção de resultados
deficientes após a transplantação.
Investigação de isquemia miocárdica aguda: Devem incluir-se testes para verificar se há
alterações enzimáticas, como a troponina, a creatinofosfoquinase (CPK) e frações CPKMB (com a devida consideração das causas potenciais devidas a danos nos tecidos nãocardíacos), que devem ter em consideração a história clínica e evolução. Os
eletrocardiogramas devem ser (ou ter sido) normais. Uma repolarização atípica pode ser
aceite sob certas condições, especialmente quando claramente relacionada com
complicações cerebrais. Arritmias ou doenças com potencial arritmogénico (por
exemplo, síndrome do QT longo) limitam o sucesso da transplantação.
Exames morfológicos: A ecocardiografia deve avaliar a contratilidade, a fração de ejeção
(medição da fração de ejeção ou fração de encurtamento), o movimento das paredes
(especialmente acinesias regionais), a anatomia valvular e a função de ambos os
ventrículos e aurículas. A hipertrofia deve ser quantificada (por exemplo, espessura
diastólica do septo intraventricular). O estado hemodinâmico do dador deve ser
estabilizado antes de se realizar uma ecocardiografia decisiva. São necessários raios-X
torácicos. As angiografias coronárias são aconselháveis sempre que o dador tenha uma
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idade superior a 45 anos e se houver um risco significativo de DAC por exemplo, todos
os dadores masculinos com idade superior a 55 (com ou sem fatores de risco para a DAC)
ou mulheres com idade superior a 55 anos com um ou mais fatores de risco para a DAC,
assim como no caso de dadores de ambos os sexos com idades entre os 45 e os 55 anos,
se houver mais do que um fator de risco para a DAC. No entanto, a ausência de dados
de angiografias coronárias não é necessariamente uma causa para a exclusão de um
potencial dador.
Avaliação hemodinâmica durante a reanimação e a manutenção do dador: deve incluir
avaliação da pressão arterial, saturação de oxigénio, hemoglobina, evidencia de
períodos de hipotensão, ocorrência de paragem cardíaca, utilização e dose de
medicamentos inotrópicos e vasoativos, pressão venosa central e outras medições
hemodinâmicas invasivas, se for caso disso.
Colheita e perfusão: Deve ter-se em consideração o aspeto macroscópico, a
contratilidade e a palpação das coronárias para despiste de lesões ateromatosas que
possam condicionar o efeito e a funcionalidade do enxerto.
2.2.3.3.4. Critérios de seleção específicos para pulmões

Aplicam-se os critérios de seleção geral (consultar os pontos 2.2.3.1 e 2.2.3.2).
Idade: Varia com a avaliação individual do dador / recetor e avaliações individuais por
parte da equipa de transplante (consultar o ponto 2.2.3.1.1).
História clínica: Uma história clínica de doenças pulmonares ou de tabagismo, infeção
pulmonar ativa, aspiração, secreção purulenta, traumatismo torácico e cirurgia torácica
anterior são, normalmente, considerados fatores de risco que podem levar à obtenção
de resultados deficientes após a transplantação.
Função pulmonar: Deve ser avaliada a fim de excluir órgãos com uma função ventilatória
e trocas gasosas inadequadas. Dados funcionais sobre trocas gasosas medidas com uma
PEEP mínima de 5,0 cm H2O e, temporariamente, 100% de FiO2, permitem um
intercâmbio mais fácil de informações entre as equipas da UCI e de transplantação. A
doação de pulmões terá que ser considerada após uma avaliação correta e
recrutamento de atelectasias, sendo que para dadores com idade <65 anos a relação
paO2/FIO2 seja maior que 250. Dadores com uma função pulmonar reduzida podem,
ainda, ser considerados para a doação de apenas um pulmão.
Exames morfológicos: os raios-X tórax são obrigatórios e, se indicado, deverá ser
realizado TAC torácico. A broncofibroscopia é executada pela maioria das equipas de
colheita por razões de diagnóstico, bem como para melhorar a higiene brônquica. Deve
57

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

ter-se em consideração uma recuperação de contusões pulmonares após uma
terapêutica eficaz sob ventilação mecânica durante alguns dias.
Colheita e perfusão: Deve ter-se em consideração a cor dos pulmões, a presença de
atelectasia, tumores, conteúdo de sobrecarga hídrica do tecido e insuflações
adequadas. A transplantação de um único pulmão é possível para recetores
selecionados no caso de outro pulmão ser inadequado. Alguns casos de pneumonia
podem não ser detetados até à colheita do pulmão.
2.2.3.3.5. Critérios de seleção específicos para o pâncreas

Aplicam-se os critérios de seleção geral (consultar os pontos 2.2.3.1 e 2.2.3.2).
Idade: Varia de acordo com os protocolos locais (consultar o ponto 2.2.3.1.1).
Em alguns países, os dadores com idade inferior a 55 anos e com índices de massa
corporal inferior a 30 kg/m2 são primeiramente considerados para uma transplantação
total do pâncreas, ao invés da preparação dos ilhéus.
História clínica: são, normalmente, considerados fatores de risco que levam à obtenção
de resultados sofríveis após a transplantação a prévia doença pancreática, diabetes
mellitus, alcoolismo, história de hipertensão arterial, infeção abdominal ativa,
traumatismo abdominal (especialmente traumatismo de desaceleração da raiz do
mesentério), um número significativo de dias passados numa UCI, paragem
cardiorrespiratória e manobras de ressuscitação.
Função pancreática: pode ser avaliada por outros fatores para além dos requisitos de
glucose e insulina, de enzimas pancreáticas e dos níveis de cálcio, A avaliação das
enzimas pancreáticas deve ter em consideração a história clínica e outros traumatismos.
Alguns protocolos de manutenção dos dadores recomendam tratamento com insulina,
entre outras hormonas. Muitos doentes com traumatismos cranianos graves tornam-se
hiperglicémicos e são obrigados a fazer uma terapêutica com insulina, apesar de
apresentarem uma função pancreática normal sem história de diabetes.
Estudo morfológico: Pode ser realizado por ultrassonografia do pâncreas, ressonância
magnética (RM) ou outro tipo de captação de imagens (por exemplo, TAC no momento
da admissão).
Hemodinâmica: uma hipotensão grave e uma paragem cardíaca / pulmonar
comprometem profundamente a qualidade do pâncreas.
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Colheita e perfusão: devem ser tidos em consideração o aspeto macroscópico, as
alterações vasculares e anatómicas e uma correta perfusão do pâncreas. A aparência
macroscópica não deve apresentar edema ou hemorragia grave. Hematomas
peripancreáticos ou roturas capsulares são fatores de risco para pancreatite dos
enxertos. Um elevado teor de gordura intracapsular é um fator de risco adicional.
2.2.3.3.6. Critérios de seleção específicos para os intestinos

Aplicam-se os critérios de seleção geral (consultar os pontos 2.2.3.1 e 2.2.3.2),
dependendo dos protocolos locais.
A menos que uma nutrição entérica já tenha sido iniciada no doente na UCI, não há
nenhuma indicação para iniciar tal tratamento em dadores de intestinos.
Idade: Varia de acordo com os protocolos locais (consultar o ponto 2.2.3.1.1).
Peso corporal: O peso do dador deve ser, de preferência, menor do que o peso do
recetor. O principal obstáculo na transplantação intestinal é a combinação de tamanhos,
tanto em termos de peso como de comprimento, entre dador e recetor. Normalmente,
o recetor tem cavidades abdominais retraídas.
História clínica: Os critérios são semelhantes aos da doação de fígado, porque a maior
parte dos transplantes intestinais são efetuados ao mesmo tempo que a transplantação
de fígado. Os dadores não devem ser obesos, nem devem ter uma história de alcoolismo
ou de infeções abdominais não controladas, exposição prévia a toxinas que afetem a
função intestinal, traumatismo abdominal, (especialmente traumatismo de
desaceleração com lesão da raiz do mesentério), doença intestinal ou diarreia prévias e
não devem ter estado em qualquer hospital durante mais de 1 semana. A nutrição
entérica é essencial para a preservação da função intestinal. Não há provas para outros
requisitos específicos de pré-tratamento.
Avaliação gastrointestinal e do fígado: Devem ter-se em consideração os eletrólitos
séricos, os testes de função hepática e as enzimas hepáticas. Deve realizar-se uma
avaliação da motilidade intestinal e o uso de medicamentos vasoativos com um efeito
vasoconstritor.
Uma hipotensão prolongada e paragem cardíaca podem comprometer gravemente a
qualidade dos enxertos intestinais.
Morfologia intestinal: Pode ser avaliada por ecografia abdominal para excluir ascite e
outras lesões e tumores. Quando apropriado, podem utilizar-se raios-X abdominal, TAC
ou endoscopia.
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Colheita e perfusão: Deve examinar-se a aparência macroscópica, o peristaltismo
intestinal, as alterações vasculares e anatómicas e uma correta perfusão. Deve ser
recordado que a maior parte dos recetores de enxertos intestinais necessitam de um
enxerto adaptado individualmente e que as estruturas anatómicas normalmente
dissecadas de outras colheitas de órgãos padrão devem ser preservadas, por exemplo,
o cólon ascendente-transverso e todos os vasos mesentéricos. É aconselhável que o
cirurgião responsável pela colheita e transplantação intestinal se encontre presente no
local da operação desde o início.
2.2.3.3.7. Aloenxertos compósitos vascularizados

Os avanços científicos no campo da doação e transplantação irão abrir novas
possibilidades para as transplantações no futuro. A transplantação de aloenxertos
compósitos vascularizados (ACV) é um campo de atividade crescente. A terminologia
“aloenxertos de tecidos compósitos" é enganosa e deve ser substituída por ACV.
Os ACV são definidos como tecidos heterogéneos contendo pele, músculos, ossos,
tendões e vasos, o que obriga a uma conexão cirúrgica de vasos sanguíneos e nervos
para a função dos aloenxertos.
Os ACV são partes diferenciadas do corpo humano, constituídas por vários tecidos que
mantêm a sua estrutura, vascularização e capacidade de desenvolver funções
fisiológicas com um nível significativamente autónomo. Os ACV, por conseguinte, devem
ser definidos como órgãos. A Diretiva 2010/53/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 7 de julho de 2010, sobre padrões de qualidade e segurança dos órgãos
humanos destinados à transplantação, bem como a Agência para o Controlo de
Alimentos e Medicamentos [Food e Drug Administration] (FDA) dos EUA adotaram esta
definição médica dos ACV.
O processo de doação e transplantação aplicado aos ACV tem, em especial, importantes
semelhanças com o de órgãos inteiros. A consideração principal é a sua vascularização
essencial, ao contrário dos tecidos em geral. Os ACV estão, em particular, sujeitos aos
mesmos constrangimentos de tempo que os órgãos devido à sua vulnerabilidade à
isquemia, à falta de opções de armazenamento e à necessidade de uma terapêutica
imunossupressora.
De entre os ACV, a transplantação de mãos, antebraços e face progrediram
recentemente devido a melhorias no campo da imunossupressão e das técnicas
cirúrgicas. Atualmente, a experiência é limitada a alguns centros de transplante. Uma
correspondência morfológica, fototipo de pele e condições de dadores ideais são fatores
importantes. Como a colheita de enxertos é atípica, a reconstrução do corpo do dador
é obrigatória. Por conseguinte, é aconselhável informar plenamente e obter um
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consentimento específico das partes relevantes para estes procedimentos especiais,
além do exigido pela legislação nacional.
Dado que é uma atividade crescente e atraente para os meios de comunicação, devem
ser tomadas precauções especiais em termos de comunicação e contacto com os meios
de comunicação de modo a respeitar os direitos de privacidade e anonimato dos
recetores e dos familiares dos dadores.
Aplicam-se os critérios de seleção geral descritos para outros órgãos (consultar pontos
2.2.3.1 e 2.2.3.2). Devido à experiência limitada no momento, é aconselhável discutir
cada caso potencial com um centro já experiente na realização de transplantações dos
ACV.
2.2.3.4. Critérios de seleção específicos dos tecidos e células

Consulte o Guia para a qualidade e segurança de tecidos e células para aplicação
humana do Conselho da Europa [6].
2.2.4. Documentação dos dadores

Os dados relativos aos procedimentos de doação de órgãos devem ser documentados
em formulários normalizados. Os seguintes formulários são recomendados.
2.2.4.1. Formulário de informações do dador

O formulário de informação do dador deve conter informações relevantes e suficientes
sobre o dador para permitir uma avaliação de elegibilidade para a doação de órgãos e
tecidos. A pessoa que referencia o dador ao Centro de referência deve preencher o
formulário. O formulário deve acompanhar os órgãos e ser mantido no arquivo do
dador. Deve ser arquivado separadamente das notas do recetor. Na prática, para os
dadores, essas informações devem ser mantidas nos registos do dador existente no
estabelecimento de colheita.
2.2.4.2. Formulário de relatório sobre os órgãos

Este formulário deve conter os dados relativos aos órgãos do dador no momento da
colheita. Deve ser preenchido pelo pessoal responsável pela colheita e verificado pela
pessoa responsável pela colheita ou o seu titular. O tempo de clampagem da aorta e o
início da perfusão fria, a qualidade da perfusão, os achados anatómicos e o tempo de
remoção dos órgãos devem ser registados de forma detalhada. Devem preencher-se
formulários distintos para cada órgão a transplantar.
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2.2.4.3. Confidencialidade

A confidencialidade dos dadores e recetores deve ser mantida durante todo o processo.
2.2.5. Manutenção do dador de órgãos

Uma manutenção adequada do dador deve começar o mais cedo possível após a
conclusão da certificação da morte e enquanto se obtém um consentimento apropriado,
para maximizar as possibilidades de sucesso da colheita dos órgãos.
A manutenção do dador é da responsabilidade do médico da UCI. Recomenda-se o
desenvolvido em cada centro de um protocolo normalizado para a manutenção do
dador, incluindo a monitorização e a documentação. Os detalhes são explicados no
Capítulo 3. Este deve incluir:










manutenção hemodinâmica: monitorização e prevenção da hipotensão,
hipertensão, arritmias e paragem cardíaca e a manutenção da pressão arterial que
garanta uma perfusão correta dos órgãos.
manutenção dos eletrólitos: monitorização e correção da hipocalcemia,
hipercalcemia, hiponatremia e hipernatremia;
manutenção da temperatura corporal num intervalo fisiológico (pelo menos, acima
de 34 °C);
manutenção endócrina: deve incluir a monitorização dos efeitos clínicos e a
prevenção de alterações no eixo hipotálamo-hipófise-tiroideia e hipotálamohipófise (diabetes insípida) e alterações no metabolismo da glucose;
monitorização e correção das principais coagulopatias;
ventilação mecânica adequada;
manutenção da função renal com a prevenção de poliúria e oligúria.

Devem ser monitorizadas e auditadas: incidência de paragem cardíaca irreversível,
sepsis e outras contraindicações relativas para a doação de órgãos relacionados com a
manutenção dos potenciais dadores de modo a identificar problemas e facilitar as ações
corretivas. O envolvimento do pessoal da UCI em investigação e/ou programas
educativos sobre a manutenção dos dadores deve ajudar a elevar os padrões. Os
coordenadores de doação podem encarregar-se da manutenção do dador após a
certificação da morte.

2.3. Dadores vivos
Neste caso, a expressão dadores vivos de órgãos refere-se a todas as situações em que
se doam órgãos inteiros ou segmentos de órgãos inteiros. No caso de doação de tecidos

62

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

e células, incluindo resíduos cirúrgicos (consultar o Guia para a qualidade e segurança
de tecidos e células para aplicação humana).
2.3.1. Dadores vivos de órgãos

Um dador vivo é uma pessoa que, voluntariamente, doa um órgão ou um segmento de
um órgão para ser transplantado. A remoção de órgãos de um dador vivo só deve ser
executada em benefício de um recetor com quem o dador tenha uma relação
apropriada, como definido na legislação ou aprovado de outra forma, e com a aprovação
de um organismo independente adequado.
O dador deve ser examinado com a finalidade de discernir: (1) a situação médica geral e
psicológica do indivíduo em se submeter a uma remoção cirúrgica de um rim, ressecção
hepática parcial ou de outro órgão; (2) a adequação do órgão proposto para atender às
necessidades do recetor prospetivo; (3) a viabilidade anatómica do órgão (avaliação da
função e do tamanho do órgão e número de vasos e anomalias anatómicas); e (4) a
avaliação dos riscos de transmissão de doenças para o recetor através do órgão
transplantado.
Os pré-requisitos gerais para doação em vida para os especialistas de ética e jurídicos
constam do Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e Biomedicina,
sobre a Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, nas Resoluções
produzidas em colaboração com o Comité de Bioética do Conselho da Europa sobre
questões de doação em vida e nos Princípios Orientadores da OMS sobre a
transplantação de células, tecidos e órgãos humanos e na Declaração de Istambul
sobre o turismo ligado à transplantação de órgãos e o tráfico de órgãos (consultar
Capítulo 1, ponto 1.3).7
Os detalhes sobre a aptidão e avaliação médicas podem ser consultados nos resultados
do Fórum de Amesterdão para a doação de rins (2004) e do Fórum de Vancouver para a
doação em vida de outros órgãos que não o rim (2006) [7-11]. Ambos podem ser
descarregados do sítio da TTS (www.tts.org) [12].

7

-Nos Estados-Membros da UE, os requisitos para a doação em vida estão definidos na Diretiva
2010/53/UE.
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2.3.1.1. Aconselhamento pré-doação de potenciais dadores vivos, consentimento
informado e requisitos legais

O dador deve dispor de informações adequadas sobre a finalidade e a natureza do
material a remover, as consequências e os potenciais riscos. As informações devem ser
fornecidas com antecedência e devem ser tão precisas quanto possível, numa
terminologia que o dador possa entender. Deve incluir qualquer regime de seguro e
reembolso de despesas, bem como a perda de rendimento, relacionados com o
processo de doação. Devem ser relatados ao potencial dador os resultados anormais
significativos em conjunto com conselhos relevantes. Quando estes resultados não
tiverem como consequência a exclusão do dador, devem ser relatados ao centro de
transplante. A comunidade de transplantes adotou a premissa ética de que a doação em
vida é apropriada se for voluntariamente escolhida por um indivíduo; os potenciais
dadores não devem ser sondados ou coagidos a dar um órgão para o benefício de
outrem.
O dador deve estar ciente que o resultado da transplantação pode não ser bemsucedido, apesar da sua doação.
Os principais riscos para o dador são físicos, decorrentes do processo cirúrgico ou de
outros procedimentos associados à doação. Há riscos físicos e psicológicos de curto e
longo prazo que precisam de ser totalmente avaliados.
Antes da remoção de órgãos, deve realizar-se uma investigação médica apropriada para
avaliar a saúde do dador e a adequação do material a doar. Isso pode incluir
procedimentos invasivos que representam um risco adicional para o potencial dador
vivo, por exemplo, uma arteriografia. As investigações devem incluir, também, testes
para deteção de doenças víricas e outras, que poderiam não ser detetadas e que
poderiam comprometer a saúde do dador ou serem transmitidas para o recetor.
A proteção das pessoas não aptas a dar um consentimento informado a uma
intervenção devido a deficiência mental, tais como os adultos que não têm a capacidade
de dar um consentimento informado ou menores de idade, deve ser garantida pela
legislação nacional (consultar Capítulo 1, ponto 1.8.2).
2.3.1.2. Avaliação do potencial dador

As verificações da saúde e, em particular, a avaliação psicossocial de todos os dadores
vivos devem ser realizadas por profissionais não envolvidos no tratamento do potencial
recetor. A necessidade da identificação de tecidos deve ser determinada pelo centro de
transplantação.
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Os resultados dos testes de avaliação do dador devem ser devidamente documentados
pelo centro de seleção dos dadores e enviados, por escrito, para o centro de
transplantação para avaliação pelo médico que vai realizar a transplantação. A história
clínica, o exame físico e os testes do dador devem ser concluídos e documentados, e os
resultados disponibilizados, antes do início de qualquer terapêutica preparativa ou de
condicionamento do recetor.
A utilização de um dador que não satisfaça todos os critérios médicos requer uma
ponderação cuidadosa e o raciocínio que conduz à sua seleção para doação deve ser
documentado, de acordo com a legislação em vigor. Isso é feito pelo médico avaliador
em concertação com o diretor clínico do registo de dadores ou com o médico
responsável pelo transplante, conforme apropriado.
Os critérios mínimos para uma avaliação do dador vivo são iguais aos dos dadores
falecido (consultar ponto 2.2.3). No entanto, uma avaliação invasiva pré-doação do
potencial dador de órgãos também pode ser necessária para garantir a sua adequação.
A avaliação psicossocial deve incluir a análise da relação entre o potencial dador e o
recetor e o motivo da doação. O médico irá confiar nas informações fornecidas pelo
dador numa entrevista face a face, que deverá ser documentada num questionário
padrão e mantida nos registos do dador. A avaliação deverá incluir:





uma história clínica, comportamental e itinerante abrangente, com informações
adicionais fornecidas pelo médico de família;
exames e testes médicos para verificar a capacidade de doação, tanto no que se
refere à saúde do próprio dador como à adequação ao procedimento de doação e
para avaliar qualquer risco de transmissão de doenças para o recetor;
sempre que pertinente, a superfície corporal grupo sanguíneo do dador, o tipo de
tecido e qualquer outra compatibilidade entre o dador e o recetor.

Deve salientar-se que as grávidas não são candidatas à doação em vida.
2.3.1.3. Seleção e acompanhamento dos dadores de órgãos em vida

A transplantação de órgãos provenientes de dadores vivos está a crescer rapidamente.
Em alguns países, mais de 50 por cento de todos os transplantes de rim realizados
tiveram origem em dadores vivos. O número de transplantes de segmentos hepáticos,
e mesmo pulmonares e intestinais, derivados de dadores vivos, está em crescimento.
Os procedimentos de doação em vida só devem ser realizados em unidades de
transplantação com instalações apropriadas e equipas experientes.
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Os potenciais dadores de órgãos em vida devem ser controlados relativamente a
comportamentos de risco. No entanto, os potenciais dadores não são obrigados a
revelar tal informação; embora devam compreender que se não prestarem esse tipo de
informação não poderem vir a tornar-se dadores.
Os dadores em vida necessitam de um acompanhamento ao longo de toda a vida para
excluir complicações tardias relacionadas com o processo de doação ou no sentido de
proporcionar tratamentos mitigantes, caso seja necessário. A possibilidade de receber
este acompanhamento deve ser assegurada antes de se prosseguir com qualquer tipo
de doação em vida.
É recomendado criar registos de dadores vivos para monitorizar consequências pósdoação e para dar apoio em caso de complicações relacionadas com a doação. A
avaliação da morbilidade e mortalidade dos dadores com base em dados destes registos
pode ser utilizada para aconselhar os que pretendem ser dadores no futuro.
2.3.1.4. Transplantação sequencial ou “em dominó”

Outro grupo de potenciais dadores são alguns recetores de órgãos selecionados, cujos
órgãos nativos explantados podem ser considerados para transplantação para outro
doente. Este procedimento foi denominado transplantação sequencial ou “em dominó”.
A técnica de transplantação sequencial foi originalmente utilizada quando um doente a
precisar de um transplante de pulmão, por razões técnicas, recebeu um enxerto
coração-pulmão, o que permitiu reutilizar o coração original do recetor noutro doente.
Este procedimento é, de um modo mais comum, utilizado quando um doente com
Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF), mais conhecida por Doença dos Pezinhos, é
submetido à transplantação de fígado. Ao selecionar cuidadosamente os doentes pode
minimizar-se o risco de a doença dos pezinhos (PAF) ser posteriormente sintomática no
recetor do enxerto realizado pela técnica sequencial. Assim, as vantagens de receber o
transplante superam, em grande medida, os riscos de contrair a PAF. O registo mundial
de transplantes PAF (www.FAPWTR.org) e relatórios selecionados indicam que apenas
um pequeno número de recetores de enxertos realizados pela técnica sequencial
desenvolvem sintomas da PAF 7 a 10 anos após o transplante [13-15]. Ao selecionar
recetores mais idosos que, provavelmente, não desenvolverão sintomas da doença no
seu tempo restante de esperança de vida ou, ao selecionar doentes com cancro hepático
e/ou VHC, que provavelmente, perderão os seus enxertos devido à recorrência da
doença e não ao desenvolvimento da PAF, pode conseguir-se uma utilização ideal desta
fonte de dadores.
Também se têm utilizado, de forma semelhante, fígados de doentes com hiperoxalúria
tipo 1. No entanto, nesta situação, deve salientar-se que a doença irá sempre ser
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transferida em todos os casos e que os sintomas de insuficiência renal ocorrerão
relativamente cedo após a transplantação, apesar das várias medidas preventivas.
Independentemente da doença do dador de fígado por transplantação sequencial,
todos os recetores submetidos a uma transplantação sequencial deverão ser
monitorizados durante o resto das suas vidas para verificar se há desenvolvimento da
doença transmitida pelo dador submetido à transplantação sequencial, com o objetivo
de avaliar a necessidade de uma nova transplantação.
Embora a transplantação seja proveniente de um individuo vivo, as transplantações
sequenciais nem sempre são consideradas como um enxerto proveniente de um dador
vivo, do ponto de vista legislativo, mas sim como um enxerto sequencial em vida. Esta
distinção é importante em países onde a doação em vida entre indivíduos sem
parentesco é proibida.
O exame de um dador de um enxerto para uma transplantação sequencial relativamente
a riscos de transmissão de doenças deve ser igual ao realizado rotineiramente em
qualquer dador vivo.
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Capítulo 3. Tratamento do potencial dador após morte cerebral
Uma terapêutica intensiva e consistente para os dadores de órgãos é o primeiro passo
para um tratamento bem-sucedido dos recetores de órgãos. Os órgãos destinados à
transplantação têm que ser protegidos de modo a evitar danos e perda de funções, e a
sua máxima qualidade tem de ser assegurada no momento da remoção. Por
conseguinte, a gestão do potencial dador após morte cerebral (MC) é essencial [1-7].
São múltiplos os eventos fisiopatológicos que ocorrem num indivíduo que tenha sofrido
uma lesão neurológica catastrófica. Estas condições devem ser tratadas em qualquer
doente e só podem ser consideradas sintomas precoces que conduzem à morte cerebral
(MC) à posteriori. O tratamento deve prosseguir em qualquer doente neurocrítico e não
é apropriado suspender as medidas terapêuticas a não ser que haja uma certificação de
morte cerebral e não tenha lugar a doação. A transição adequada de uma terapêutica
salvadora de vida para o tratamento de um dador é fundamental para possibilitar a
doação de órgãos após a morte cerebral.

3.1. Alterações fisiopatológicas e terapêutica intensiva para a proteção
dos órgãos
A MC gera um padrão hemodinâmico próprio com uma desregulação consecutiva em
resultado da perda de aferências centrais para o sistema cardiovascular, para o centro
respiratório, os baro e quimiorrecetores e o eixo hipotálamo-hipofisário (EHH). As
alterações fisiopatológicas evoluem em duas fases sucessivas:




a fase agónica, que ocorre imediatamente antes da MC, que é caracterizada por
uma libertação súbita de catecolaminas (tempestade autonómica) e é responsável
por episódios transitórios de taquicardia-taquiarritmias e hipertensão, seguida de
uma supressão dos mecanismos de regulação central logo que a funcionalidade
residual do tronco cerebral desaparece devido a uma perda gradual da regulação
simpática adrenérgica central.

Consequentemente, o padrão clínico principal da maior parte dos doentes em MC é uma
instabilidade hemodinâmica e uma disfunção cardiovascular. Esta é muitas vezes,
comparada com um choque tipo séptico ou pós-reanimação (após paragem cardíaca)
devido à resposta inflamatória e a fenómenos de isquémia-reperfusão. A perda de
termorregulação pelo hipotálamo dá origem a hipotermia. O desenvolvimento de
diabetes insípida central, em resultado da perda de função do EHH, é frequente e deve
ser resolvida precoce e agressivamente. A gestão cardiovascular, pulmonar e metabólica
constitui a pedra angular do tratamento dos potenciais dadores de órgãos. A estratégia
de proteção dos órgãos obriga a um tratamento rigoroso e a uma monitorização
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contínua para a concretização dos objetivos definidos. O dador deve ser examinado
regularmente para adaptar as terapêuticas às muitas alterações que podem ocorrer
durante este período.
Os regimes de tratamento do potencial dador após MC devem ter em consideração as
alterações fisiopatológicas provocadas pela libertação súbita de catecolaminas
(tempestade autonómica) e pela supressão dos mecanismos de regulação central logo
que a funcionalidade residual do tronco cerebral desaparece, de modo a evitar impactos
potencialmente negativos sobre as funções dos órgãos. As principais complicações são:


durante o curto período da tempestade autonómica:

Hipertensão, taquiarritmias, edema pulmonar, resistência vascular elevada,
coagulação intravascular disseminada, danos capilares e disfunção miocárdica. A crise
de hipertensão é primariamente tratada com Urapidil por via intravenosa ou Nifedipina
por via intravenosa e, secundariamente, por agentes beta-bloqueantes de ação curta,
como o Esmolol, se for necessário diminuir o ritmo cardíaco. Deve salientar-se que o uso
de beta-bloqueantes pode conduzir a uma maior resistência vascular periférica e ao
risco de uma insuficiência ventricular esquerda. Por conseguinte, devem diminuir-se, em
primeiro lugar, as resistências periféricas.


subsequentemente, devido à MC:
 débito cardíaco reduzido;
 hipovolemia;
 hipotensão;
 hipocaliemia;
 hipernatremia;
 hipotermia;
 hipocapnia;
 resposta inflamatória difusa;
 diabetes insípida.

Estas complicações podem ocorrer à medida que há uma perda progressiva e
irreversível da função cerebral. São provocadas pela supressão gradual da regulação
cardiovascular simpática adrenérgica central e da regulação da temperatura pelo
hipotálamo. A elas associam-se o desenvolvimento da diabetes insípida central quando
as funções do EHH cessam, uma menor produção de CO2 quando o metabolismo geral
abranda e uma sobrerregulação de citocinas pró-inflamatórias.
Deste modo é importante:
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detetar e corrigir os sinais de choque, ou seja, hipotensão, disfunção cardíaca e
vasoplegia, que são responsáveis por hipovolemia relativa, oligúria e
hiperlactatemia;
detetar e corrigir anomalias metabólicas e endócrinas, como por exemplo,
disnatremias, discalemias, alterações da glicemia, discalcemia-disfosfatemia, etc.;
impedir a hipotermia;

3.2. Monitorização e parâmetros alvo:
3.2.1. Monitorização básica








ECG, ecocardiograma
Oximetria de pulso
Medição invasiva da pressão arterial
Medição da pressão venosa central
Medição da temperatura corporal central
Cateter urinário (para débito urinário)

3.2.1.1.Parâmetros Básicos

Os parâmetros que se seguem devem ser considerados como referência e
monitorizados:









Pressão arterial média (PAM) 70-100 mmHg
Frequência cardíaca (FC) 70-100/min
Pressão venosa central (PVC) = 7-10 mmHg
Volume da urina = 1-2 mL/kg/h
Temperatura corporal central entre 35,5 oC e 38 oC
Saturação periférica de oxigénio arterial (SaO2) = > 95 % ou gasometria de sangue
arterial dentro dos valores normais
Htc 20-30 % (0,2-0,3) ou Hb 7-9 g/dL (4,4-5,6 mmol/L)
Ácido láctico < 3 mmol/L

Uma avaliação contínua do equilíbrio dos fluidos (administrados-eliminados) bem como
a monitorização laboratorial da densidade urinária e do ionograma (em amostras de
plasma e de urina) é obrigatória para assegurar:





Na+ : 135-145 mmol/L
K+ : 3,5-5mmol/L
Glicemia < 180 mg/dL (< 10mmol/L)
Nível de cálcio nos valores normais
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Parâmetros adicionais (no caso de dadores com instabilidade hemodinâmica/ pulmonar)








Ecocardiografia
Índice Cardíaco (IC) = 3,0-5,0 L/min/m2
Índice do Volume Sistólico (IVS) = 40-60 mL/m2
Pressão de Oclusão da Artéria Pulmonar (POAP) < 12 mmHg
Índice de Resistência Vascular Sistémica (IRVS) = 2000 ± 500 dyn/s/ cm-5/m2
Índice do Volume de Sangue Intratorácico (IVSIT) = 850-1000 mL/m2
Índice de Água Pulmonar Extravascular (APEV) = 3-7 mL/kg
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Figura 3. 1 Tratamento do potencial dador após morte cerebral (DMC): Objetivos

3.3.
Complicações
críticas[8]/ estratégias de tratamento
hemodinâmicos
e terapêutica

[ J Charpentier – Conferência de Especialistas 2004]
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Figura 3. 2 Tratamento do potencial dador após morte cerebral (DMC): Gestão da poliúria [9]
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3.3. Complicações críticas / estratégias de tratamento
3.3.1. Hipotensão devida a hipovolémia e reposição de fluidos

Podem ser necessários grandes volumes de reposição de fluidos para estabilizar o
sistema circulatório do dador em MC. Isto acontece porque há uma hipovolemia relativa
grave que é provocada pela supressão da estimulação central do leito vascular e por
uma sobrerregulação das citocinas pró-inflamatórias. A este mecanismo, associa-se uma
exacerbação da hipovolemia decorrente das restrições volumétricas ou medidas prévias
de desidratação para o tratamento de um edema cerebral ou complicações cardíacas do
doente antes da MC.
Devem tomar-se medidas para avaliar a resposta à reanimação volemica de modo a
evitar uma sobrecarga de fluidos.
Para a correção da volémia, a administração de soluções cristaloides deve ser preferida,
de modo a corrigir o deficit intravascular calculado até aos 3000 ml. Embora o uso de
coloides não seja consensual, [10-12], a nova geração de hidroxietilamidos (HEA) com
um peso molecular médio e um nível de substituição equilibrado, administrados numa
dose máxima de 30 mL/kg/dia pode ser utilizada, se o risco de nefrotoxicidade (nefrose
osmótica) for cuidadosamente tido em consideração. Os HEA de primeira geração não
devem ser usados no tratamento dos dadores.
3.3.2. Gestão da diabetes insípida central e endócrina
3.3.2.1. Diabetes insípida central

É comum observar-se a diabetes insípida central (DI) (aproximadamente 70 % de todos
os dadores). A gestão da DI deve ser iniciada rapidamente. A DI é provocada pela
ausência da hormona antidiurética (HAD) produzida pelo EHH. A DI é caracterizada por
poliúria, com um volume urinário > 2 mL/ kg/h e uma densidade urinária < 1,005 g/mL.
Acompanha-se do desenvolvimento rápido de hipernatremia sob a forma de
desidratação hipertónica e hipocalemia. Quando não tratada, dá origem a uma perda
rápida e significativa de água pelo rim (deficiência do teor de água) e a um desequilíbrio
grave a nível dos eletrólitos (especialmente hipernatremia) [1, 3, 4, 5, 9, 13].
Tratamento da diabetes insípida central



Reposição da HAD: a medicação de primeira linha é Desmopressina (0,5-4 g sob a
forma de bólus intravenoso e verificação após 30 minutos):
Se a diurese cair pronunciadamente (possível anúria), traduz uma hipovolémia e o
equilíbrio de fluidos tem que ser restabelecido. Não há indicação para diuréticos.
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No caso de poliúria persistente, o nível de glicemia tem que ser verificado (e
corrigido, se necessário) antes de se administrar mais Desmopressina para excluir
diurese osmótica.
 Uma aplicação titulada repetida de Desmopressina é necessária se os sintomas de
DI forem recorrentes.
 Em alternativa à Desmopressina, pode administrar-se continuamente
Vasopressina com uma dosagem de 0,8-1 U/h (efeito antidiurético).
 Reposição suficiente do volume de fluido, com monitorização obrigatória dos níveis
de eletrólitos e de glicemia. Em casos de hipernatrémia com hipovolémia (PVC < 7
mmHg), o défice de água deve ser corrigido por uma solução de 5% de glicose
combinada com insulina, ao mesmo tempo que se monitorizam os níveis de glicose
no sangue. Em casos de hipernatremia sem diminuição do teor de fluidos, deve
evitar-se a administração de soluções sem eletrólitos, sem outras medidas, devido
ao risco de excesso de hidratação. Nestes casos, deve administrar-se Furosemida e
o volume de urina excretado por hora deve ser reposto com uma solução de 5% de
glicose (em alternativa, ponderar o recurso a hemodiálise ou hemoperfusão).
3.3.2.2. Substituição endócrina adicional

A vantagem de usar suplementos hormonais exógenos adicionais continua a ser
largamente especulativa devido a elementos de prova contraditórios. Até à
disponibilização de resultados confirmativos, a terapêutica de substituição hormonal
deve ser reservada para doentes instáveis, mesmo para os que estejam a receber um
tratamento hemodinâmico ideal [1, 7, 14].
Especialmente no caso de doentes hemodinamicamente instáveis, deve administrar-se
Metilprednisolona imediatamente após a MC, tendo em conta a sobrerregulação
antecipada das citocinas pró-inflamatórias durante a MC, que provocam sintomas
semelhantes aos do choque séptico, e ao impacto positivo do medicamento no
funcionamento do transplante de pulmões e do fígado. [15, 16]. A Metilprednisolona
pode ser administrada sob a forma de um bólus inicial de 250 mg, com uma subsequente
administração contínua de uma dosagem de 100 mg/h. Em alternativa, e de acordo com
os protocolos locais, pode usar-se Hidrocortisona (inicialmente com um bólus de 100
mg, e, depois, com uma administração contínua de 200 mg/dia).
Dada a ausência de estudos randomizados prospetivos informativos, atualmente não se
recomenda a administração de Triiodotironina (T3), mas esta pode ser útil, no caso de
potenciais dadores instáveis, enquanto terapêutica de salvamento, combinada com
Vasopressina e Metilprednisolona. No caso de suplementos esteróides, a desregulação
da glicose tem que ser corrigida com administração de insulina (glicose no sangue
desejada < 180 mg/dL) para excluir poliúria devido a glicosúria.
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3.3.3. Hipotensão arterial persistente provocada por hipovolémia ou hipovolémia
relativa devido a perda de função motora vascular e uso de vasopressores.

Uma pressão arterial média (PAM) desejada de 70-100 mmHg deve ser conseguida em
adultos com uma diurese > 0,5 mL/kg/h. Isto pode ser alcançado ao:



deixar de administrar toda a medicação com efeitos hipotensivos ou efeitos
secundários;
repor o volume de fluido com soluções cristalóides / colóides até se obter uma PVC
7-10 mmHg.

Deve salientar-se que os HEA de primeira geração são contraindicados devido ao risco
de necrose tubular na fase pós-operatória após um transplante renal. Não há um
consenso sobre o uso da nova geração de HEA.
A administração de plasma fresco congelado (PFC) para repor o volume só está indicada
em casos de distúrbio de coagulação simultânea. Os concentrados de eritrócitos devem
ser mantidos com um hematócrito < 20-30 % (ver abaixo). Se não se conseguir obter
uma PAM adequada através da reposição de fluidos, então, os vasopressores são
indicados.
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3.3.3.1. Vasopressores

Apesar da reposição de fluidos, a administração de vasopressores é, frequentemente,
essencial. A noradrenalina deverá ser a primeira escolha em termos de medicação, neste
caso, e deverá ser administrada até se conseguir atingir a pressão PAM desejada (uma
dose contínua superior a 0,2 g/kg/min deve levantar sérias preocupações sobre as
possíveis complicações mencionadas abaixo). Em alternativa, pode utilizar-se
Vasopressina (1 U como bólus, seguida de 0,5-4 U/h, como dose recomendada), se
disponível. O objetivo deverá ser a redução gradual da administração de vasopressores,
continuando a manter os parâmetros desejados após uma correção apropriada de todos
os outros problemas.
No caso de uma falha descontrolada do sistema cardiocirculatório ou de uma
hipotensão persistente é altamente recomendado realizar, por quaisquer meios, uma
monitorização hemodinâmica alargada. Isto irá facilitar a determinação do perfil
hemodinâmico exato e as causas da hipotensão, por exemplo, devido a hipovolémia,
vasoplegia ou componente cardiogenico. Uma disfunção miocárdica pode ser avaliada
e quantificada por ecocardiografia Doppler. Nesses casos, a administração de um
fármaco inotrópico (tal como a Dobutamina) em associação com Adrenalina (em vez de
Noradrenalina) é recomendada.
A Vasopressina está ainda sob avaliação no que se refere à sua utilização em dadores
após a MC como forma de diminuir as dosagens de vasopressores. Um estudo
demonstrou que a administração de Vasopressina elimina a necessidade de
Noradrenalina ou, pelo menos, permite reduzir a dosagem necessária desta última.
Como a Vasopressina não é cardiotóxica, e em resultado da normalização da resistência
vascular sistémica (RVS), as funções cardíacas podem ser melhoradas.
Consequentemente, no referido estudo, o número de corações transplantáveis (a maior
parte dos quais foi inicialmente descartada por não ser adequada para transplantação)
subiu em 35% [17, 18].
Se não se conseguir obter a PAM desejada através destes procedimentos, sugere-se a
utilização de uma monitorização hemodinâmica invasiva (por exemplo, PiCCO ou cateter
da artéria pulmonar).
Está demonstrado que baixas doses de Dopamina (< 4 µg/kg/min) protegem contra a
deterioração das funções dos enxertos após tempos de isquemia prolongados dos rins
[19], bem como dos enxertos de coração [20].

78

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

3.3.4. Hipocalemia / hipernatremia

A hipocalemia pode ser corrigida pela reposição de potássio. A normalização de níveis
elevados de sódio sérico pode ser difícil. Quando a hipernatremia existe em combinação
com uma deficiência de volume (PVC < 7 mmHg), pode administrar-se uma solução de
5% de glicose sob a forma de perfusão (sempre em conjunto com insulina). Os níveis de
glicose no sangue e de potássio também devem ser monitorizados. Como há um declínio
acentuado na atividade metabólica dos dadores, a administração de grandes volumes
de uma solução glicosada pode dar origem a uma grave hiperglicemia, com a
consequente diurese osmótica se não houver uma monitorização adequada. No caso de
hipernatremia com um volume sanguíneo adequado ou hipervolémia (PVC > 10 mmHg),
a administração de soluções sem eletrólitos, sem mais medidas, pode levar a um excesso
de hidratação.
Nestes casos, deve administrar-se Furosemida e o volume de urina excretado por hora
deve ser reposto com uma solução de 5% de glicose.
3.3.5. Hipotermia e desregulação da temperatura corporal

Uma temperatura corporal > 35 oC deve ser mantida em dadores após MC. Isto pode ser
conseguido através de:




diminuir a perda passiva de calor do dador cobrindo-o com, por exemplo, uma folha
metálica:
usando cobertores elétricos e secadores de ar quente, por exemplo, Bair-Hugger®,
para aumentar a temperatura corporal;
aquecer soluções de perfusão em banhos de água ou com aquecedores especiais
de perfusão.

Uma hipotermia sem tratamento (T < 35 °C = hipotermia moderada) provoca inúmeras
complicações que prejudicam o sucesso da transplantação de órgãos, tais como:





De um modo geral, a atividade metabólica, a energia e o consumo de oxigénio dos
órgãos diminuem quando as temperaturas corporais descem. Isto gera uma
dificuldade de adaptação das funções dos órgãos (coração, fígado e/ou rins), o que
pode ter um impacto negativo na avaliação funcional relacionada com os órgãos.
Ao mesmo tempo, a hiperglicemia pode aumentar, dado que a produção de insulina
e a sua eficácia diminuem e o ritmo do metabolismo da glicose decresce.
A contratilidade cardíaca declina e a tendência para a arritmia aumenta, gerando
ambas, uma subperfusão dos órgãos.
A flexibilidade dos eritrocitos decai, levando à disrupção da microcirculação nos
órgãos com diminuição da libertação de oxigénio para os tecidos.
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A hipotermia aumenta os distúrbios de coagulação.

Em alguns casos, pode ocorrer hipertermia (> 38 oC) devido a uma falha na regulação da
temperatura central e à síndrome de resposta inflamatória sistémica (SIRS) sem infeção
(devendo evitar-se, nesse caso, aquecer o dador) ou devido ao SIRS combinado com uma
infeção relevante (caso em que se deve investigar a causa e se deve iniciar um
tratamento apropriado).
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3.3.6. Desregulação vegetativa medular e dos movimentos

Os parâmetros indicativos típicos são hipertensão, taquicardia e movimentos reflexos
intensos.
No decurso da colheita dos órgãos, pode ser aconselhável administrar medicamentos
anestésicos e agentes de relaxamento muscular para evitar reflexos medulares
provocados por estimulação cirúrgica e para diminuir hemorragias.
3.3.7. Tratamento protetor e ventilação

Devem realizar-se manobras de recrutamento alveolar em todos os potenciais dadores.
Os parâmetros desejados, particularmente se estiver planeada uma colheita de pulmão
[21], são:




PaCO2 entre 35 e 40 mmHg;
PaO2 entre 80 e 100 mmHg, com FiO2 mínima;
PEEP mínima (5 cm H2O), mesmo em casos de níveis de oxigenação adequados.

Recentemente, tem-se recomendado uma “estratégia de proteção pulmonar” na
ventilação dos dadores, com o objetivo de aumentar o número de pulmões elegíveis
para colheita e transplantação, com base no volume corrente e no nível da pressão
positiva no final da expiração (PEEP) [22]. Esta estratégia contém os seguintes
elementos:








Métodos para evitar atelectasias e infeções através de uma mucólise contínua,
humidificação dos gases respiratórios, aspiração de secreções, alternância de
decúbitos e elevação da cabeceira. Estas são medidas importantes para os dadores
de órgãos, particularmente quando se planeia uma colheita de pulmão. [21, 22].
Para garantir a proteção dos pulmões a transplantar, deve manter-se uma pressão
máxima das vias aéreas < 30 mbar e um volume corrente de 6-8 mL/kg de peso
corporal.
Para garantir a oxigenação, recomenda-se uma ventilação com a FiO2 mais baixa e
com uma PEEP de 8-10 cm H2O, tendo em conta a situação fisiopatológica do
indivíduo.
Qualquer perda de PEEP provocada por desconexão do ventilador, tem que ser
evitada para impedir o risco de atelectasia. Deve preferir-se um sistema de
aspiração fechado ou um tubo de pinçamento antes de se mudar o sistema de
respiração.

Uma hipocápnia não corrigida num dador, devido a uma hiperventilação anterior para
fazer diminuir o volume de sangue cerebral e a pressão intracraniana, provoca uma
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grave alcalose respiratória. Isto influencia a circulação e a curva de afinidade do oxigénio
devido ao metabolismo diminuído do dador após a MC.
3.3.8. Hemostase durante a transplantação dos órgãos

Ocorrem frequentemente anomalias da hemostase em dadores após a MC, o que está
associado à destruição de tecidos cerebrais (coagulação intravascular disseminada,
fibrinólise).
As plaquetas e os fatores de coagulação devem ser monitorizados e mantidos nos
seguintes níveis:




plaquetas > 50 x 109/L
fibrinogénio > 1g/L
taxa de protrombina > 40% e / ou INR < 1,5

A transfusão de concentrado de eritrocitos também deve ser planeada para manter a
capacidade de transporte de oxigénio. O hematócrito crítico para os órgãos dos dadores
após MC varia com a idade, história clínica anterior e progressão da doença em dadores
individuais. As orientações internacionais e outras fontes, recomendam a utilização de
parâmetros substitutos (saturação venosa central> 70%, intervalo normal para a
concentração de ácido láctico sérico) como base. Devem visar-se níveis de hematócrito
superiores a 20% em casos em que a circulação é estável, e superiores a 30% em casos
de instabilidade hemodinâmica.
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Capítulo 4. Colheita e preservação de órgãos
4.1. Dadores falecidos falecidos
Antes de se iniciar a colheita, a identidade do dador tem que ser assegurada, pelo
menos, por um membro do pessoal responsável pela colheita. A certidão de óbito tem
que ser atentamente examinada e verificada. Isso deve ser documentado no registo da
colheita.
A cadeia de provas entre dador e recetor tem que ser mantida em todo o processo de
transplantação. Tem de ser assegurado que não há perda de informações entre a
colheita de um órgão e a implantação de um enxerto no recetor adequadamente
selecionado e finalmente atribuído.
A doação múltipla de órgãos deve ser encorajada. Equipas de diferentes centros de
transplantes podem colher órgãos específicos. O momento de colheita, por parte das
equipas de colheita, tem que ser coordenado para minimizar os riscos de afetar
adversamente a viabilidade dos órgãos e para limitar as perturbações causadas ao
hospital de proveniência do dador. As pessoas a contactar no hospital de proveniência
do dador devem, de preferência, apenas ser contactadas pelo coordenador de
transplantes e não por outros membros das equipas de colheita.
Após a alocação dos órgãos extrarenais, deve chegar-se a acordo sobre um calendário
tendo em conta as necessidades do hospital de proveniência do dador, o tempo que as
equipas de colheita demoram a chegar e o tempo necessário para os recetores dos
órgãos chegarem aos centros de transplantação. As informações sobre quaisquer
atrasos devem ser adequadamente comunicadas e deverão ser tomadas medidas em
conformidade. Em caso de achados anatómicos inesperados, devem realizar-se exames
adicionais, por exemplo, através de biopsias e a equipa responsável pelo recetor deve
ser informada sobre o diagnóstico final.
A equipa cirúrgica responsável pela colheita dos órgãos deve ter em consideração a
qualidade dos órgãos/tecidos e decidir, subsequentemente, sobre como lidar
apropriadamente com os mesmos.
A técnica cirúrgica a utilizar na colheita dos órgãos deve respeitar as normas da cirurgia
geral. O cirurgião deve ter experiência no campo dos procedimentos específicos da
colheita de órgãos e nas técnicas de transplantação de órgãos.
O objetivo principal do procedimento é garantir o fornecimento de sangue a todos os
órgãos até ao início da perfusão a frio e conservar as estruturas vasculares necessárias
para a implantação bem-sucedida do enxerto. Qualquer dano acidental tem de ser
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comunicado. É essencial realizar rapidamente todo o procedimento, de modo a
minimizar os danos provocados aos órgãos devido a fatores sistémicos e a evitar a
translocação de bactérias intestinais para a cavidade abdominal.
A equipa de colheita é responsável pelo fecho apropriado do tórax e abdómen,
reconstruindo acima aparência do corpo. Os cirurgiões locais podem ser recrutados para
suturar a ferida, mas deve ser totalmente claro quem é o responsável por este
procedimento final.
4.1.1. Instalações, pessoal e equipamento para a colheita de órgãos

O hospital de proveniência do dador deve disponibilizar o bloco operatório com
instalações e pessoal adequados. 8 Equipamento e pessoal adequados devem ser
solicitados para transportar o dador da unidade de cuidados intensivos (UCI) para o
bloco operatório de modo a evitar a instabilidade circulatória do dador.
A equipa de colheita tem de incluir um cirurgião experiente que esteja apto a extrair os
órgãos específicos, um cirurgião-assistente e um coordenador ou técnico que possam
apoiar o processo da preservação dos órgãos e a monitorização do processo de doação.
A dimensão das equipas de colheita deve ter apenas o número mínimo de pessoas
necessário. Encoraja-se a formação de uma equipa responsável pelo abdómen e outra
pelo tórax no caso de colheitas em procedimentos de colheita de múltiplos órgãos. Em
alguns Estados-Membros, o coordenador assume a função do técnico. Além disso, a
composição das equipas varia em termos de pessoal proveniente de centros de
transplantes, organizações de colheita de órgãos e hospitais de proveniência dos
dadores. Os protocolos locais devem esclarecer a questão da composição da equipa de
transplantação.
A equipa de colheita tem de estar adequadamente constituída no caso de se utilizarem
técnicas de preservação novas e/ou modificadas.
4.1.2. Procedimentos de colheita de múltiplos órgãos
4.1.2.1. Colheita de órgãos torácicos e abdominais

A colheita de múltiplos órgãos é realizada normalmente por duas equipas distintas, que
trabalham separadamente nos órgãos torácicos e abdominais. O procedimento inicia-se
com uma laparotomia e com a dissecção dos órgãos abdominais [1].

8Nos

Estados-Membros da UE, os Artigos 5º, 6º e 17º da Diretiva 2010/53/UE incluem os
requisitos obrigatórios relativos às organizações de colheita e à colheita de órgãos.
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No geral, existem duas estratégias diferentes:




Realiza-se uma rápida canulação da aorta e da veia cava a fim de iniciar, tão
rapidamente quanto possível, a preservação dos órgãos por arrefecimento. Este
procedimento é usado em dadores DPC e em dadores DMC com circulação instável.
Uma dissecção extensa dos órgãos, com análise e preservação das estruturas
vasculares, é normalmente, realizada em dadores DMC estáveis. Em dadores com
uma função excelente do fígado, é possível seccionar o fígado in situ. No entanto, a
qualidade e a integridade dos outros órgãos não deve ser comprometida durante a
realização desse procedimento. No caso de deterioração da condição do dador, a
segmentação do fígado pode ser continuada na mesa de apoio do bloco operatório.

Após uma esternotomia, pode iniciar-se a inspeção e dissecção dos órgãos torácicos e
as duas equipas podem iniciar, simultaneamente, a perfusão in situ dos órgãos após a
clampagem da aorta. Pode realizar-se um arrefecimento tópico dos órgãos enquanto se
espera pelo fim da perfusão. Os órgãos torácicos e abdominais podem ser colhidos
simultaneamente. Eventuais preparações adicionais podem ser continuadas na mesa de
apoio, se necessário.
Cabe aos cirurgiões decidir se se realiza uma preparação extensa in situ dos órgãos com
uma colheita separada ou se todos os órgãos são removidos en-bloc, seguindo-se uma
dissecção extensa na mesa de apoio.
Após a remoção dos órgãos, os cirurgiões abdominais devem obter vasos ilíacos (e, em
alguns casos, outros vasos sanguíneos), que funcionam como um “kit de reparação de
vasos”, a fornecer com os enxertos de fígado, pâncreas e intestino. Estes kits de
reparação de vasos contêm as artérias e veias necessárias para a reconstrução dos fluxos
vasculares de entrada e saída entre o enxerto e os vasos do recetor. Também se pode
colher material dos tecidos (por exemplo, baço e gânglios linfáticos) para identificação
do HLA e compatibilidade adicionais. A rotulagem correta deste tipo de material é
obrigatória para rastreabilidade e atribuição ao(s) órgão(s) correspondente(s). Quando
os kits de reparação de vasos não são usados com o órgão na implantação, então a sua
utilização para outros fins deve respeitar as regras para a doação de tecidos de vasos
(consultar o Guia para a qualidade e segurança de tecidos e células para aplicação
humana).
Devem ser aplicados protocolos apropriados para evitar tempos de isquemia quente
prolongados, especialmente em dadores DPC sem batimento cardíaco.
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Depois de fechado, o corpo do dador tem de ser preparado de acordo com as práticas
locais. Os familiares enlutados têm de ser autorizados a realizar as cerimónias de
despedida imediatamente após a colheita.
4.1.2.2. Colheita de pâncreas para o isolamento das células dos ilhéus

O pâncreas é muito sensível à isquemia quente. O arrefecimento localizado é difícil após
uma paragem circulatória devido à sua posição retroperitoneal. Por conseguinte, o
tempo decorrido entre a clampagem da aorta e a colheita do pâncreas deve ser o mais
curto possível. No entanto, como a transplantação das células dos ilhéus pancreáticos
não é, por si só, um procedimento que salve vidas, a colheita de coração, pulmões,
fígado e intestino é prioritária.
Para evitar a contaminação dos rins, que podem ser colhidos a seguir ao pâncreas, pode
encher-se o duodeno com uma solução antissética adequada (aplicada por meio de uma
sonda nasogástrica) antes da divisão duodenal.
A quantidade e a qualidade das preparações dos ilhéus a transplantar devem ser
documentadas pela enumeração dos equivalentes dos ilhéus, a sua viabilidade e por um
teste de estimulação in vitro para a libertação de insulina.

4.2. Doação em vida
4.2.1. Doação de rins

A decisão de realizar uma nefrectomia direita ou esquerda no dador deverá ser baseada
nos achados fisiológicos/funcionais e anatómicos da avaliação do dador. O dador nunca
deverá ser exposto a qualquer risco perioperatório significativo que possa ser previsto.
Se qualquer um dos dois rins possuir uma patologia menor ou se se suspeitar que a sua
capacidade funcional é menor, então, o dador deve ficar com o melhor órgão. No que
se refere ao acesso cirúrgico, no caso de centros de transplantação com competência
“minimamente invasiva” suficiente, o método escolhido deverá ser uma abordagem
laparoscópica/retroperitoneoscópica. Como regra geral, o tipo de abordagem cirúrgica
não deverá comprometer a segurança do dador nem a qualidade do enxerto.
4.2.2. Doação de fígado

A dimensão e linha de ressecção devem ser determinadas pela anatomia do fígado
avaliada por angio-tac. O volume necessário de tecido de fígado a explantar do dador
não pode exceder o limite da quantidade a partir do qual a segurança do dador fica em
perigo.
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4.2.3. Instalações e equipamento para a colheita de órgãos

A operação de colheita de órgãos deve ser realizada de acordo com normas cirúrgicas
gerais. O dador e o recetor têm que receber o melhor tratamento médico possível. As
duas intervenções (explantação e transplantação) devem ser sincronizadas para
minimizar a isquemia quente e fria.

4.3. Preservação, acondicionamento, transporte e rastreabilidade dos
órgãos
4.3.1. Preservação

Os órgãos removidos devem ser lavados com um fluido de preservação adequado e
suficiente (soluções frias, consultar ponto 4.3.1.1), mantendo, ao mesmo tempo, o
órgão arrefecido para desacelerar o seu metabolismo. Devem especificar-se tempos de
isquemia fria aceitáveis para cada tipo de órgão e devem ser os menores possíveis. É
geralmente consensual que tempos de preservação curtos estão associados a um
melhor funcionamento subsequente dos órgãos.
Existem várias soluções de preservação disponíveis [2]. Algumas têm sido utilizadas para
cardioplegia e outras estão limitadas à utilização nos órgãos abdominais. Nem todas as
soluções são aprovadas para utilização em todos os órgãos, e isso varia de acordo com
os regulamentos nacionais. Em casos de colheita de múltiplos órgãos, a equipa
abdominal e a equipa torácica devem discutir as suas preferências relativamente às
soluções para preservação e se consideram ou não apropriado separar a perfusão
torácica e abdominal.
A equipa de colheita/explantação deve garantir que a quantidade de solução para
preservação é suficiente no início dos procedimentos. As soluções devem ser
especificadas nos procedimentos operacionais padrão (POP) e respeitar os
regulamentos nacionais existentes. Os regulamentos relativos ao volume de lavagem e
de preservação devem ser respeitados de acordo com as instruções do fabricante. A
contaminação do fluido de preservação tem que ser evitada. Isto pode ser conseguido
ao realizar amostragens periódicas para estudos microbiológicos. A temperatura
necessária do fluido de preservação deve ser assegurada por arrefecimento externo.
4.3.1.1. Técnicas de preservação novas e modificadas

Durante muitos anos e na maior parte dos centros de transplantação europeus, a
perfusão fria dos órgãos dos dadores foi o único método de preservação dos órgãos
usado. No entanto, estudos recentes demonstraram que a perfusão por máquina
pulsátil pode ser apropriada, particularmente em situações onde os tempos de isquemia
são prolongados ou em caso de dadores com critérios alargados (DCA) e doação após
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morte circulatória (DPC). A perfusão por máquina requer competências específicas da
parte dos técnicos de preservação e cirurgiões especializados em colheitas no que se
refere à ligação do órgão à máquina e à monitorização dos parâmetros do órgão ao
longo de um período de tempo prolongado.
Foi sugerido que a utilização de máquinas de bombagem pulsátil, particularmente em
casos de DCA, melhorou os resultados iniciais e intermédios de transplantações de rins.
No entanto, este assunto ainda não foi resolvido em termos de uma recomendação clara
e consensual [3-5]. Ainda estão a decorrer estudos sobre a temperatura adequada e
sobre várias soluções de preservação e armazenamento (quer usando armazenamento
a frio ou perfusão pulsátil).
Há técnicas que utilizam máquinas para a perfusão normotermica e contínua de
corações de dadores com o sangue do dador oxigenado. Estes métodos obrigam a uma
formação especializada dos coordenadores, cirurgiões e técnicos, bem como transporte
especializado. A investigação está ainda a decorrer e foi indicado que a
reparação/recuperação das células não ocorre a temperaturas baixas, mas é exequível
a temperaturas fisiológicas e com oxigenação (por exemplo, para células das vias
biliares).
4.3.2. Acondicionamento e recipientes de transporte para os órgãos

A equipa de colheita/explantação deve providenciar todos os tubos, recipientes e
refrigeradores necessários para o transporte. O(s) órgão(s) deve/devem ser
armazenado(s) na mesma solução usada para a perfusão. É necessária uma embalagem
tripla estéril; o(s) órgão(s) é/são armazenado(s) diretamente no fluido de perfusão no
recipiente interno com uma solução fisiológica suficiente (arrefecida até 4 ºC no caso de
armazenamento a frio) no recipiente intermédio e são ambos inseridos num terceiro
recipiente sem fluido. Esta embalagem é colocada numa caixa de transporte de órgãos
isolada (ou recipiente externo) para se obter uma boa termorregulação, com elementos
de arrefecimento suficientes ou gelo picado em caso de armazenamento a frio [6]. Pode
contornar-se a utilização de uma embalagem tripla se o sistema de acondicionamento
usado for certificado e validado pelas autoridades responsáveis.
O material de acondicionamento deve ser inerte, impermeável e estéril. Todos os
materiais de acondicionamento devem ser validados para a utilização pretendida; com
especial atenção prestada à manutenção da temperatura no intervalo desejado e
durante o tempo especificado. O recipiente externo deve ser isolado termicamente e
ser fabricado com um material suficientemente robusto para evitar fugas de conteúdo
e para aguentar choques, alterações da pressão atmosférica e outras possíveis
condições adversas durante o transporte. No caso de armazenamento a frio, tem de ser
assegurado que o órgão é mantido a uma temperatura no intervalo de 0-6 ºC. O
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recipiente interno deve conter fluido suficiente para impedir o contacto direto entre o
órgão e os elementos de arrefecimento ou gelo picado (proveniente de água não
contaminada).
Os recipientes para os órgãos de transplantes devem ser rotulados no exterior com
todos os detalhes de identificação necessários, preservando ao mesmo tempo o
anonimato do dador.
A rotulagem deve, no mínimo, incluir o seguinte [7]:





identificação do dador;
conteúdo da embalagem, incluindo o tipo de órgão/tecido e, quando apropriado,
se é o órgão direito ou esquerdo;
endereço de destino, incluindo os detalhes da pessoa a notificar à chegada;
endereço da instituição de envio e detalhes da pessoa a notificar no caso de
complicações inesperadas.

Antes de haver luz verde para o transporte é obrigatório verificar o conteúdo da
embalagem e garantir que todas as informações e documentação relevantes foram
dispensadas, em conjunto com uma rotulagem apropriada, bem como mais material
acessório relevante do dador (por exemplo, baço ou gânglios linfáticos para
identificação de tecidos e compatibilidade, amostras de soro e plasma, “kit de reparação
de vasos”). A caixa de transporte de órgãos externa deve ser adequadamente fechada
de modo estanque.9
Os cirurgiões e coordenadores responsáveis pela explantação e transplantação devem
ser notificados sobre o progresso e resultados de todos os procedimentos pertinentes à
operação de colheita de órgãos. No caso de atraso ou de descobertas inesperadas os
centros recetores devem ser informados.
Os formulários detalhados de relatório sobre os órgãos devem incluir:





grupo sanguíneo do dador, local da doação, hora e data da doação, hora da perfusão
ou preservação dos órgãos;
detalhes médicos anonimizados do dador e processo de colheita;
descrições detalhadas da anatomia do enxerto e um relatório completo sobre
qualquer tipo de danos;
tipo e volume de fluido de preservação, bem como o início do tempo de isquemia;

9

Nos Estados-Membros da UE, a Diretiva 2010/53/UE inclui todos os requisitos obrigatórios
relativos ao transporte de órgãos e à sua rastreabilidade.
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membros da equipa de colheita.

4.3.3. Transporte de órgãos

Os tempos de trânsito devem ser minimizados. No caso de transporte entre hospitais,
os recipientes de envio devem respeitar os regulamentos locais, nacionais e
internacionais. As instalações de receção devem verificar se a temperatura de
armazenamento indicada e as condições apropriadas do órgão enviado foram mantidas
durante a viagem. É da responsabilidade do coordenador de colheita e transplante
organizar um transporte apropriado até ao centro de receção. Deve ser assegurado que
o armazenamento em frio não é interrompido. Sempre que um órgão tenha de ser
enviado para outro centro de receção alternativo, aplicam-se as mesmas regras.
Os meios e o percurso de transporte devem ser corretamente documentados para
permitir ao coordenador de colheita e transplante saber onde se encontra o órgão em
qualquer momento.
4.3.4. Rastreabilidade dos órgãos

Os Estados-Membros têm de assegurar que todos os órgãos colhidos, atribuídos e
transplantados no seu território podem ser rastreados desde o dador até ao recetor e
vice-versa, a fim de salvaguardar a saúde dos dadores e recetores.10 As organizações de
colheita e alocação de órgãos têm que assegurar que todo o material transplantado
pode ser associado a montante até ao dador e a jusante até ao recetor.
É obrigatório informar o pessoal médico relevante em contacto com o dador e recetores
sobre os problemas que podem surgir após a transplantação, especialmente quando há
riscos de saúde devido a potenciais eventos adversos. Os centros de receção têm que
estar aptos a proporcionar informações adequadas sobre os dadores e os recetores para
facilitar a rastreabilidade (consultar Capítulo 8), o feedback (consultar ponto 4.3.5) e
garantir a qualidade (consultar Capítulo 9). As bases de dados dos dadores e das
transplantações devem conter relatórios sobre a transmissão de doenças provenientes
dos dadores e a realização desses relatórios é fortemente encorajada.
Um acompanhamento cuidadoso e a documentação dos resultados dos transplantes é
um pré-requisito para todo o processo de transplantação, não apenas para fins
científicos. Por conseguinte, de modo a facilitar análises periódicas dos resultados dos
procedimentos de transplantação, é obrigatório guardar todos os dados relevantes
relativos ao dador, ao enxerto e ao resultado no recetor. A colheita e análises destes
10

Nos Estados-Membros da UE, a Diretiva 2010/53/UE inclui todos os requisitos obrigatórios
relativos ao transporte de órgãos e à sua rastreabilidade.
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dados efetuadas de uma forma regular irá ajudar a avaliar a eficácia e qualidade dos
programas de transplantes, além de ajudar a identificar as medidas a adotar para
realizar melhorias e para proporcionar feedback (consultar ponto 4.3.5).
4.3.5. Retorno da informação

Após a conclusão da colheita dos órgãos, deve enviar-se uma notificação de informação
e uma carta de agradecimento ao hospital de proveniência do dador e em alguns países
também pode ser enviada aos familiares dos dadores falecidos (se solicitado). Em todo
o processo da doação de órgãos por morte, a confidencialidade dos dadores e dos
recetores tem de ser assegurada, de acordo com os regulamentos nacionais.
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Capítulo 5. Risco de transmissão de doenças infeciosas
5.1. Introdução
As infeções agudas ou latentes podem ser transmitidas pelo enxerto ao recetor e podem
resultar em morbilidade ou mortalidade [1]. Uma utilização consciente de dadores com
determinadas infeções (por exemplo, CMV, VHB ou VHC) pode ser considerada para
recetores selecionados, com um risco aceitável de morbilidade e mortalidade, que é
mitigado por monitorização e intervenções profiláticas preventivas [1-3].
A classificação da transmissão de doenças de acordo com o nível de risco, como
enunciado no ponto 1.6, pode ser útil, mas deve ser vista apenas como um princípio
orientador.
Cada par dador-recetor tem que ser avaliado individualmente, com base nos seus
respetivos riscos de infeção. A base factual para as transmissões derivadas de dadores
consiste em relatórios de casos, cujos resultados foram fatais e de casos bem sucedidos,
para além de análises críticas realizadas por instituições/especialistas nacionais [1, 4-7].
No contexto de dadores de órgãos falecidos, não existe tempo suficiente para se
realizarem investigações epidemiológicas exaustivas, a não ser que haja possibilidade
de apresentar resultados em poucas horas [3, 5]. No caso de procedimentos de doação
sem limitação de tempo, devem tentar-se realizar procedimentos de diagnóstico mais
extensos para obter avaliações de risco mais seguras (por exemplo, a técnica de
ampliação do ácido nucleico (TAN) para enxertos de tecidos que obrigam a um
processamento demorado e cujo tempo de armazenamento é superior a 1 semana).
Além das diretrizes orientadoras nacionais, deve ter-se em conta a epidemiologia atual
e atualizada das doenças infeciosas [8, 9]. As recentes experiências com infeções
emergentes, local ou geograficamente limitadas e pandémicas realçam a natureza
evolutiva dos riscos e estas são abordadas mais corretamente por meio de planos de
ação ad hoc a um nível nacional ou internacional (por exemplo, o vírus Chikungunya [10],
Vírus da Febre do Vale do Nilo (WNV) [11] ou o vírus H1N1 da gripe pandémica em 2009
[12-14].
As infeções transmitidas com órgãos ou tecidos pertencem a cinco grupos de agentes
patogénicos:




Vírus
Infeção latente no tecido e no dador com uma viremia presente (o vírusADN pode persistir de modo latente no tecido, enquanto o vírus-ARN provoca,
normalmente, uma infeção direta e doença).
Bactérias
Bacteremia ou infeção de tecidos.
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Fungos
Parasitas
Priões

Fungemia ou colonização de tecidos.
Infeção latente ou infeção aguda.
Infeção.

A cronologia para uma infeção primária no dador pode ser categorizada como:




A infeção foi contraída muito tempo antes da admissão hospitalar (por exemplo,
CMV, tuberculose ou estrongiloidíase. As atuais metodologias de despistagem não
conseguem diferenciar, adequadamente, se um dador está livre de uma infeção ou
se uma infeção latente permanece nos tecidos ou órgãos. Essas infeções latentes
no dador podem ser transmitidas por um enxerto e podem ser reativadas em
recetores imunossuprimidos. Especialmente se os recetores não dispuserem de
uma proteção imunológica prévia contra agentes patogénicos, a incidência e
gravidade da doença são provavelmente elevadas (NR 1-5). O diagnóstico destas
infeções pode ser realizado por deteção de uma resposta imunológica (por
exemplo, através de testes serológicos) ou, se existirem, por outros sinais ou
sintomas clínicos no dador.
A infeção pode ter sido contraída pouco tempo antes da admissão hospitalar (por
exemplo, VIH, VHB ou VHC) e o dador não ter, ainda, apresentado sintomas clínicos
da infeção ou uma resposta serológica à mesma. No entanto, a viremia, a
bacteriemia ou a fungemia podem existir na ausência de uma resposta imunológica
no dador: este prazo temporal é denominado "janela (período) de diagnóstico) ".
Em algumas infeções, um tecido alvo específico pode estar infetado, apesar de uma
disseminação sistemática não ter ainda ocorrido. Num cenário destes, a utilização
de órgãos infetados pode transferir a infeção do dador para o recetor. Dado que os
ensaios serológicos podem ser negativos (não-reativos) durante o período de janela
e que pode não haver sinais clínicos, a avaliação do agente patogénico no sangue
pela TAN pode diminuir o período de tempo entre a infeção inicial e uma possível
deteção (por exemplo, o período de janela para a deteção do VHC diminui de,
aproximadamente, 70 dias se se utilizar serologia para 5 a 7 dias se se utilizar TAN).
No entanto, se a infeção ocorrer no período de janela da TAN (~ 5 a 7 dias para o
VIH e VHC, e ~ 20 dias para o VHB), a infeção pode ser transmitida, mesmo com uma
TAN negativa (não-reativa) de sangue ou plasma; este horizonte temporal é
denominado “período de eclipse”. O risco de transmissão de doenças de um dador
com uma infeção, mas com testes de despistagem negativos (não-reativos), é
designado por “risco residual” de transmissão de doenças. Se se identificarem
fatores de risco para uma aquisição recente de uma infeção, é obrigatório
comunicar esta informação. A TAN de um tecido alvo do agente patogénico ajuda a
diminuir o período de janela de diagnóstico até à ocorrência da seroconversão, mas
esta não se encontra, normalmente, disponível e o risco nunca pode ser reduzido a
zero [15] (NR 1-5).
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A infeção pode ter sido contraída durante a permanência no hospital ou no decurso
do processo de colheita e transporte. O risco é maior no caso de infeções
nosocomiais por bactérias e fungos; embora a transmissão de outras infeções (por
exemplo, vírus da febre do Vale do Nilo) através de produtos sanguíneos também
tenha sido descrita. Os sistemas de diagnóstico são mais limitados no que se refere
à deteção deste tipo de infeções; por exemplo, os órgãos podem já ter sido
transplantados antes de as culturas bacterianas / fúngicas positivas (reativas) serem
disponibilizadas. Os ensaios com resultados pendentes no momento da colheita
têm que ser cuidadosamente registados e o acompanhamento de todos os
resultados (por exemplo, testes microbiológicos) é obrigatório. Qualquer infeção ou
novas informações sobre o diagnóstico devem ser comunicadas, logo que possível,
a todos os centros de transplantação que tenham recebido órgãos provenientes do
dador afetado (NR 1-5).

Uma análise da informação disponível (por exemplo, historial de casos, historial de
viagens, história clínica, contactos e sinais de infeção) deve orientar o processo de
tomada de decisão relativamente a que agentes patogénicos devem ser rastreados. No
entanto, há limitações à exclusão de todos os riscos no que se refere à transmissão de
doenças inesperadas, incluindo:











A procura de órgãos é muito superior à disponibilidade e os doentes morrem muitas
vezes à espera da transplantação dos órgãos. Por conseguinte, os resultados de uma
despistagem falso positiva ou uma rejeição de órgãos devido a uma impossibilidade
de despistar todos os agentes patogénicos suspeitos [8] têm que ser minimizados.
Devido às epidemiologias em evolução e à globalização de infeções atípicas, não é
exequível que os laboratórios consigam testar todas as infeções potenciais. No caso
de alguns agentes patogénicos raros, não existem ensaios aprovados ou estes não
foram corretamente avaliados.
As autoridades nacionais devem assegurar a criação de um centro de referência
nacional que proporcione informações habilitadas sobre potenciais riscos de
transmissão de doenças [3, 8, 16]. Estas informações sobre epidemiologia e fatores
de risco das transmissões de doenças provenientes de dadores devem ser
partilhadas com as organizações de colheita de órgãos e centros de transplantação.
A adequação, sensibilidade e especificidade dos ensaios de despistagem devem ser
revistas periodicamente pelas autoridades nacionais.
Os resultados de despistagem básicos têm de ser disponibilizados 3 a 6 horas antes
da colheita dos órgãos (consultar ponto 5.3.1). Esta cronologia curta pode impedir
a realização de testes confirmatórios para determinados agentes patogénicos (por
exemplo: resultados falsos positivos na despistagem do HTLV 1 [17]).
No caso de dadores falecidos, as lesões cerebrais podem imitar um estado de
inflamação generalizada. Em paralelo com a falha de todos os reflexos do tronco
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cerebral, pode observar-se o colapso do sistema imunitário, apresentando-se como
uma síndrome “tipo sepsis”. É necessária uma interpretação e uma confirmação
cuidadosas deste “síndrome de falha cerebral”.
No caso de dadores vivos, estes podem adquirir infeções entre a despistagem e a
doação dos órgãos [18]. Deve considerar-se a garantia de realizar uma despistagem
ou uma segunda despistagem próximo do momento da colheita dos órgãos e educar
o potencial dador sobre como evitar adquirir infeções entre a despistagem e a
colheita.

Os seguintes pontos devem ser considerados:




Qualquer resultado de teste “reativo” indica uma exposição atual ou passada à
infeção. A comunidade médica documenta isto como "positivo" (consultar ponto
5.8.3).
Qualquer resultado de teste “não-reativo” indica apenas que o teste não detetou
provas sobre a existência de um agente patogénico na amostra investigada. A
comunidade médica documenta isto como "negativo", sem saber se o agente
patogénico não foi detetado ou se não existe (consultar ponto 5.8.3).

As abreviaturas devem ser normalizadas (consultar Tabela 5.2., ponto 5.11.2). As
abreviaturas utilizadas neste capítulo para despistagem viral são:
anti-VHC

anticorpos contra o vírus da Hepatite C

anti-HBs

anticorpos contra antigénios superficiais do vírus da Hepatite B

HbsAG

antigénios superficiais do vírus da Hepatite B

anti-HBc

anticorpos contra o antigénio nuclear do vírus da Hepatite B

anti-HBc-IgM

anticorpos IgM contra o antigénio nuclear do vírus da Hepatite B

anti-HIV-1/2
2

anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana, subtipo 1 ou

anti-HIV-1
subtipo 1

anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana, apenas o

anti-HIV-2
subtipo 2

anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana, apenas o

HIV-1-p24-Ag

antigénio p24 do vírus da Imunodeficiência Humana, subtipo 1
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anti-CMV

anticorpos contra o Citomegalovírus (anticorpos totais de IgG e IgM)

anti-EBV

anticorpos contra o vírus Epstein-Barr (o anti-EBV-VCA-IgG é,
habitualmente, testado em dadores).

D+/R-

O dador foi infetado pelo agente patogénico e o recetor não é
afetado (ou seja, não foi infetado)

D+/R+

O dador e o recetor foram infetados pelo agente patogénico

D-/R+

O dador não é afetado (ou seja, não foi infetado) e o recetor foi
infetado pelo agente patogénico

D-/R-

O dador e o recetor não são afetados (ou seja, não foram infetados)
pelo agente patogénico

5.2. Dados médicos existentes, informações sobre o história social e
comportamento de risco relativamente a infeções
Os dados a obter para a deteção de potenciais riscos infeciosos foram previamente
enunciados no ponto 2.2.3.
As diretrizes relativamente à exclusão de dadores que apresentam um comportamento
de risco variam de país para país e de região para região, e são determinadas pela
prevalência de doenças e avaliações de risco locais. As diretrizes emitidas pelo Centro
Americano para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) em 1994, para a prevenção
da transmissão do VIH [19], são recomendadas por muitas instituições para a avaliação
de indivíduos com um risco elevado de terem contraído esta doença.
Em particular, os dadores devem ser classificados como dadores com um risco
aumentado de estarem infetados com o VIH, VHC ou VHB, se existir uma das condições
seguintes. Nesses casos, recomenda-se fortemente uma despistagem alargada por meio
da TAN para VIH e VHC, para reduzir o período de janela de diagnóstico [3] (NR 1-4):







Utilização de drogas por meio intravenoso ou intranasal nos últimos 2 anos (bem
como injeção de drogas não-medicinais por meio intravenoso, intramuscular ou
subcutâneo).
Mudança frequente de parceiros sexuais nos últimos 6 meses.
Parceiros sexuais de pessoas com infeções virais, tais como VHB,
VHC, VIH ou HTLV-I, ou risco aumentado de contrair tais infeções através dos seus
parceiros.
Ter estado preso nos últimos 3 meses.
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Profissionais do sexo ou qualquer outro tipo de atividade sexual (voluntária ou não)
em troca de dinheiro ou droga.
Tratamento recente para doenças sexualmente transmissíveis (por exemplo, sífilis
ou gonorreia durante os últimos 12 meses).
Indivíduos do sexo masculino que tenham praticado sexo com outro indivíduo do
sexo masculino durante os últimos 12 meses.
História clínica de hemodiálise crónica (devido ao risco aumentado de infeção por
hepatite).
Indivíduos que sejam portadores de hemofilia ou de quaisquer outras patologias
relacionadas com a coagulação a quem tenha sido administrado concentrados de
coagulação de origem humano-derivada (como protocolo de inativação do vírus, as
taxas de sucesso ficaram aquém do esperado no século passado).
Exposição percutânea ou contacto durante os últimos 12 meses com uma ferida
aberta, pele não-intacta, membranas mucosas ou sangue que se pense ter um
elevado risco de estar infetado com o VIH ou hepatite.
Tatuagens, piercings na orelha e/ou no corpo e/ou acupuntura (a não ser com
agulhas esterilizadas, de utilização única ou outros equipamentos) durante os
últimos 12 meses.
Crianças nascidas de mães portadoras de infeção por VIH ou com risco
comportamental de virem a adquiri-la, a menos que a possibilidade de infeção por
VIH possa ser definitivamente excluída na história clínica da criança. As crianças com
idade inferior a 18 meses, ou que tenham sido alimentados com leite materno
dentro dos últimos 12 meses, não devem ser aceites como dadoras antes de serem
previamente submetidas a testes adequados com recurso à técnica de amplificação
dos ácidos nucleicos (TAN).
Qualquer condição que levante uma séria preocupação acerca do período de janela
das infeções por VIH, VHC ou VHB depois da avaliação do órgão doado e que não
seja coberta pelos parâmetros acima apresentados, mas que seja relevante devido
aos dados locais.
O teste reativo de Treponema pallidum constitui um indicador de potencial risco
elevado em termos comportamentais.

A listagem dos critérios de risco acima apresentada deve ser revista com regularidade,
devido às alterações epidemiológicas que vão surgindo e aos desenvolvimentos futuros
em termos de diagnóstico. Alguns períodos de tempo poderão ser reduzidos de forma
significativa sempre que é utilizada tecnologia avançada para despistagem (por
exemplo, a TAN). Além disso, poderá ser importante ter em conta as seguintes
considerações:
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Se o dador tiver ficado recusado por motivos de doação de sangue, nesse caso, o motivo
para a recusa deverá ser avaliado.
A história clínica de imunizações recentes com vacinas vivas deverá ser avaliada
(consultar ponto 5.3.1.4).
O historial de viagens para zonas propensas à infeção por doenças endémicas
transmissíveis como a malária, a tripanossomíase, a raiva, o Vírus da Febre do Vale do
Nilo, entre outras, requer uma análise mais aprofundada.
É difícil assumir uma posição, de um modo geral, acerca da pertinência do risco de
transmissão da patologia. A incidência e prevalência de infeção com o vírus VIH e VHC
varia com os diferentes fatores de risco acima mencionados [20, 21], e as causas de
novas infeções variam entre as regiões europeias [22]. Definitivamente, não existem
estudos baseados em provas adequadas que identifiquem os riscos decorrentes do
período de janela da infeção [23]. Algumas recomendações parecem ser baseadas
essencialmente em pareceres [15].
Os destinatários de órgãos provenientes destes dadores deverão ter um
acompanhamento permanente, com vista à deteção da manifestação de tais infeções
[4] e para obter resultados de um modo geral. Deverá ser realizada uma avaliação da
serologia do recetor e TAN após o transplante, para que seja colocada de parte a
possibilidade de se terem tornado portadores de serologia. Além disso, os destinatários
de órgãos transplantados de dadores de risco padrão deverão ser acompanhados com
regularidade para despiste de qualquer tipo de infeção.
O subcapítulo 5.3.1.1 apresenta um algoritmo de despistagem para dadores de risco
fora do padrão, de infeção pelos vírus VIH, VHC e VHB.
As condições de vida e sanitárias (principalmente em termos de água) e condições
exteriores poderão expor os indivíduos a agentes patogénicos de vários tipos (por
exemplo, Doença de Chagas, FSME, raiva). O contacto com animais selvagens, bem
como com animais que vivam em casas ou perto de casas (por exemplo, aves, ratos,
répteis), poderá constituir uma fonte de infeção. A Zoonose também pode ser
transmitida através dos alimentos. A ocorrência de doenças epidémicas em animais
deverá ser comparada com a sua ocorrência em seres humanos com vista ao
desenvolvimento de estratégias preventivas a um nível precoce (por exemplo, o Vírus
da Febre do Vale do Nilo endémico em animais).
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5.3. Infeções virais
5.3.1. Despistagem básica para infeções virais em dadores de órgãos

A despistagem básica para infeções virais em dadores de órgãos falecidos deverá incluir
os seguintes testes serológicos, cujos resultados deverão ser fornecidos dentro de um
determinado prazo:
Tabela 5. 1 Tempos recomendados para avaliação de risco de infeções virais

Prazo recomendado
Antes da colheita ou
implantação do órgão (1-3
horas)
 anti-VIH-1/2 (incl. HIV1-p24-Ag)
 HBsAg e anti-HBc
 anti-VHC



Logo que possível (não
Posteriormente, caso seja
necessariamente antes da
indicado para o indivíduo
colheita do órgão)
transplantado
ou seja, testes adicionais para
 anti-CMV
 anti-Vírus-Epstein Barr- despistagem de HSV 1 e 2 ou
VZV no caso dos recetores
VCA-IgG
serem seronegativos
 anti-Treponema
pallidum ELISA*
Caso seja indicado devido a prevalência regional ou ocorrência endémica na população,
deverão ser realizados testes adicionais para despistagem.
Deverão ser recolhidas amostras para investigações microbiológicas adicionais aquando da
colheita, caso seja solicitado.*

* A despistagem para estes tipos de infeções é geralmente sugerida em contexto de despistagem serológica para
doenças virais. A despistagem com resultado de anti-Treponema pallidum reativo deve ser verificada através de
diagnóstico complementar para obter conclusões finais. Em vez de um anti Treponema pallidum ELISA, poderão ser
utilizados testes alternativos adequados.

A despistagem deverá ser alargada à TAN para dadores com risco aumentado de infeção
por VIH, VHB ou VHC [24] (consultar pontos 5.2 e 5.3.1.1). O resultado destes testes
deverá ser disponibilizado antes da recuperação e/ou implantação do órgão. No
entanto, mesmo com resultados negativos de TAN, estes dadores deverão ainda ser
considerados como dadores de risco aumentado devido ao risco residual do período de
janela.
A despistagem deverá ser realizada com recurso aos ensaios de última geração
disponíveis, de acordo com as instruções do fabricante e conforme licenciado pelas
autoridades nacionais de saúde [9]. Cada centro deverá ter um plano sobre como lidar
com resultados reativos ou inesperados [9] (ponto 5.3.1.1). Para uma despistagem base,
os testes serológicos deverão detetar anticorpos IgG. A deteção de IgM apenas é
necessária em determinados casos. O soro ou plasma do dador deverá ser guardado
durante pelo menos 10 anos [8] pela organização de colheita de órgãos (OCO), de acordo
com os métodos disponíveis e recomendações a nível nacional. Os protocolos de
despistagem deverão ser revistos com regularidade devido ao rápido desenvolvimento
do repertório de testes. As recomendações presentes neste Guia são baseadas na
tecnologia disponível em 2012, na maioria dos Estados-Membros, 24 horas por dia, 365
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dias por ano, relativamente às necessidades de doações de órgãos provenientes de
dadores falecidos. Noutros países, são utilizadas técnicas diferentes na realização de
testes TAN de acordo com as certificações locais. Nesses casos, deverá ser garantida
uma sensibilidade adequada, especificidade e rotatividade na aplicação dos testes TAN
sob as circunstâncias específicas da doação de órgãos, ou seja, estes testes de sonda
única não são possíveis de realizar com recurso à disponibilidade de recursos humanos
habitual e dentro dos horários de trabalhos normais.
As doenças virais podem não ser detetadas através dos testes TAN, a menos que tenha
sido recolhida uma amostra do tecido correto (por exemplo, a raiva a partir de áreas
específicas do cérebro, o vírus cardiotrópico do miocárdio). Os marcadores serológicos
poderão levar semanas até atingirem os limites de deteção ("até os testes ficarem
reativos") e a viremia não ocorre sempre. Portanto, os órgãos ou enxertos não deverão
ser transplantados de um dador se existirem provas clínicas evidentes ou fortes
suspeitas de infeção no dador. Como não existem opções de tratamento (ou apenas
opções problemáticas) para os recetores de órgãos, estes poderão ser prejudicados (por
exemplo, se um órgão infetado por VHC for transplantado para um recetor não infetado,
em condições que não são as de salvar uma vida).
Os requisitos exigidos para a realização de testes serológicos no dador variam entre
países europeus devido à variabilidade na prevalência específica/ endémica de doenças
virais [9]. Por exemplo, a prevalência da HTLV, Hepatite B e Hepatite D varia de região
para região, devido aos diferentes padrões de imigração provenientes de áreas
endémicas e alterações climáticas. Em determinadas regiões, a ocorrência endémica
sazonal de determinados vírus (por exemplo, o Vírus da febre do Vale do Nilo) requer
uma despistagem alargada durante determinados períodos de tempo [4, 5]. Podem ser
obtidas informações atualizadas acerca de novas e emergentes infeções virais que
ocorrem sazonalmente, ou endémicas a nível regional (por exemplo, o Vírus da Febre
do Vale do Nilo, o vírus Usutu, o vírus Chikungunya, Dengue, H1N1) a partir das
referências abaixo indicadas. A pertinência destes dados deverá ser discutida pelos
Estados-Membros com vista à definição de estratégias regionais para a atualização de
fórmulas de despistagem a nível local.
Poderão ser obtidas informações mais detalhadas acerca de infeções através da
consulta das seguintes páginas na internet:



Organização Mundial de Saúde (OMS): manual “International Travel and Health" em
www.who.int/ ith/en
Centro para o Controlo de Doenças (CCD) nos EUA: o livro amarelo disponível em
www.nc. cdc.gov/travel
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Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) em www.
ecdc.europa.eu/en
centros de referência de outros estados membros (por exemplo, Alemanha,
consultar www.rki.de).

Além disso, deverá ainda ser mencionado que a despistagem de determinadas infeções
bacterianas e parasitárias (por exemplo, doença de Chagas, Malária, Toxoplasmose)
deverá ser realizada de acordo com a sua prevalência na região ou na subpopulação
específica do dador.
5.3.1.1. Algoritmos de despistagem de VIH, VHC e VHB em dadores de órgãos

Os critérios que definem os dadores como tendo um risco aumentado de infeção por
VIH, VHC ou VHB devido a comportamentos de risco são discutidos no subcapítulo 5.3.1.
Os dadores com risco aumentado de infeção por VIH, VHC ou VHB em período de janela
(o que requer um algoritmo de despistagem que diminua o período de janela de
diagnóstico) deverão ser distinguidos de dadores com um risco padrão desse tipo de
infeções (em que o risco de resultados falsos positivos pode aumentar a taxa de
desperdício de órgãos e sobrepor-se aos benefícios de um diagnóstico mais seguro) [25].
O recurso aos diferentes algoritmos de despistagem deverá ser realizado com base no
risco reconhecido do dador, da forma mais adequada. Os algoritmos de despistagem
para dadores de risco padrão encontram-se descritos na parte superior das Figuras
5.1.A-C. Os algoritmos de despistagem para dadores de risco aumentado encontram-se
descritos na parte inferior das Figuras 5.1.A-C.
Na despistagem de infeções por VIH, VHC e VHB, a possibilidade de um resultado reativo
numa fase inicial deverá ser considerada para qualquer dador de órgãos. Como este
resultado reativo inicial poderá representar um positivo verdadeiro ou um falso positivo,
deverá existir um algoritmo pragmático para verificação dos resultados iniciais devido
às restrições em termos de tempo para a doação de órgãos. Esta situação encontra-se
representada na Figura 5.1.A-C. Estes algoritmos aplicam-se à doação de órgãos com
limitações de tempo conhecidas. Qualquer resultado inicialmente reativo em dadores
de tecido ou células, sem restrições de tempo, deverá ser verificado pelo algoritmo
estabelecido de cada estado-membro e do laboratório.
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 Os algoritmos de despistagem para casos de risco padrão de infeção por VIH-, VHC
e VHB- encontram-se representados nos diagramas superiores das Figuras 5.1.A,
5.1.B e 5.1.C respetivamente.
 Os algoritmos de despistagem para casos de risco aumentado de tais infeções
encontram-se representadas nos diagramas inferiores das Figuras e 5.1.A e 5.1.B e
descritos a seguir à Figura 5.1.C.
 A realização da despistagem simultânea de VHC e HIV através de TAN diminui a
período de janela de diagnóstico em alguns dias (despistagem única do VIH-1
através de TAN, a menos que seja solicitado de outra forma). Não é necessário
realizar TAN para VHB, exceto para deteção de infeção oculta de VHB. A utilidade
da despistagem através de TAN em dadores sem fatores de risco identificados ainda
não foi devidamente avaliada, portanto não existem provas suficientes para a
recomendar o seu uso em dadores de risco padrão [25]. Os dadores que não
apresentem risco elevado de infeção conforme descrito no subcapítulo 5.2, mas
sejam não-reativos a HBsAg e reativos a anti-HBc, deverão ser considerados como
sendo portadores de risco calculado para a transmissão do vírus VHB através dos
transplantes de fígado (consultar subcapítulo 5.3.2.6).
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Figura 5.1. Algoritmos de despistagem de infeção por VIH, VHC e VHB em dadores de órgãos
Figura 5. 1 A. Despistagem de VIH: risco de infeção padrão

Sempre
Dador

Anti.HIV
AntiHIV1

Não Reativo/Negativo

Reativo/Positivo
Transplante

Repetir depois de
centrifugação de
alta velocidade teste duplo

Ambos não reativos/Negativos

Novamente reativo

Recusado para
transplantação (excepto se
receptor positivo?)

Ver nota de
procedimento

Figura 5. 2 Despistagem de VIH: risco aumentado de infeção

Sempre

Anti.HIV
AntiHIV1 AG

Sim

Dador
de risco

Não
Reativo/

Ambos
Não
Reativos/

- Simultaneo
HIV RNA

Dador de Critérios
expandidos

Reativo/Positivo

Reativo/Positivo
Repetir depois de

centrifugação
de alta

Novamente reativo

Ambos não
reativos/Negativos

Se -RNA
não reativo

Recusado para
transplantação (excepto se
receptor positivo?)

Nota: No caso de um resultado anti-VIH reativo, a confirmação do resultado deverá ser feita preferentemente antes
de o dador ser rejeitado ou os órgãos serem descartados com base num resultado obtido através deste algoritmo de
despistagem. Como este processo é demorado, o hospital de proveniência do dador, o coordenador de transplantes
e a OCO, bem como os laboratórios responsáveis por investigações além da via que aqui é apresentada, deverão
discutir todas as alternativas.
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Figura 5. 3 B. Despistagem de VHC: Hepatite C: risco padrão de infeção
Sempre
Dador

Anti.VHC

Não Reativo/Negativo

Reativo/Positivo

Transplante

Repetir depois de
centrifugação de
alta velocidade teste duplo

Ambos não reativos/Negativos

Transplantação de recetores
infetados (ou situações de
risco de vida)

Novamente reativo
VHC –RNA TAN

Ver nota de
procedimento

Figura 5. 4 Hepatite C: Risco aumentado de infeção

Sempre

Anti.VHC

Sim

Dador de
risco

Não Reativo/
Negativo

Ambos Não
Reativos/Negativo

- Simultaneo

VHC -RNA
TAN
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Reativo/Positivo
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–RNA TAN
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Se -RNA
não
reativo

Recusado para
transplantação
(excepto se receptor
positivo?)

Nota: No caso de um resultado anti-VHC reativo, a confirmação do resultado deverá ser apresentada
preferentemente antes de o dador ser rejeitado ou os órgãos serem descartadas com base num resultado obtido
através deste algoritmo de despistagem. Como este processo é demorado, o hospital de proveniência do dador, o
coordenador de transplantes e a OCO, bem como os laboratórios responsáveis por investigações além da via que aqui
é apresentada, deverão discutir todas as alternativas.
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C. Despistagem de VHB: a via de despistagem para dadores de risco padrão de infeção
é apresentado no diagrama e o protocolo para dadores de risco aumentado de infeção
é especificado mais adiante.

A concentração de anti-HBs no sangue (além do nível de deteção mais baixo de 10 UI/L
acordado) que é definida como sendo suficiente para excluir a transmissão acidental de
VHB por órgãos não-hepáticos varia de país para país. Para a via de risco abaixo indicada,
foi estabelecido um limiar de >50 UI/L anti-HBs através de um consenso entre
virologistas na Alemanha para o transplante de órgãos e acordado pelo CD-P-TO (2010).
Para enxertos de tecidos, o limiar é definido pelos regulamentos a nível nacional.
Figura 5. 5 Hepatite B: risco padrão de infeção

Simultaneo

VHB
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Dador
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HBc

Transplantação

Reativo/Positivo
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Ambos não
reativos/Negativos

Outros
órgãos
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reativo

Transplantação de
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risco de vida)

Fígado

Novamente
reativo

independentemente do
título de anti-HBs, os
órgãos podem ser
transplantados desde que
fornecendo os cuidados
adequados ao recetor

Independentemente da titulação do anti-HBs, os órgãos podem ser transplantados
quando os resultados do dador são não-reativo a HBsAg e reativo a anti-HBc, desde que
sejam tomadas as precauções de segurança necessárias para o recetor (consultar o
subcapítulo 5.3.2.6).
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Hepatite B: risco aumentado de infeção

1. Utilizar o algoritmo de acordo com os riscos padrão.
2. Apresentar com precisão o risco elevado de infeção, incluindo toda a informação
referente ao dador.
No caso de um resultado reativo de HbsAg ou anti-HBc, a confirmação do resultado
deverá ser apresentada preferentemente antes de o dador ser rejeitado ou os órgãos
serem descartados com base no resultado obtido através deste algoritmo de
despistagem. Como este processo é demorado, o hospital de proveniência do dador,
CHD, o coordenador de transplantes e a OCO, bem como os laboratórios responsáveis
por investigações além da via que aqui é apresentada, deverão discutir todas as
alternativas.
5.3.1.2. Despistagem básica para infeções virais em dadores de fígado em vida

A despistagem básica deve ser realizada durante o aconselhamento inicial aos dadores
de fígado em vida, bem como no aconselhamento final e/ou antes da colheita do órgão
e os resultados deverão ser disponibilizados antes do órgão ser colhido para o
transplante. O aconselhamento feito ao dador-recetor deverá incluir a informação de
que as infeções poderão ser adquiridas durante o período que irá decorrer até ao dia do
transplante [18]. Portanto, os riscos de transmissão continuam a existir mesmo depois
de ter sido feita a despistagem adequada. A informação acerca da forma de prevenir
infeções como o VIH, VHC e VHB, etc., pode contribuir para minimizar riscos.
5.3.1.3.Despistagem básica de infeções virais em dadores (em vida ou falecidos) de
tecido e células

A doação de tecidos e células requer, geralmente, um processamento demorado e
investigações microbiológicas que ultrapassam as 48 a 96 horas de período de
quarentena (consulte o Guia para a qualidade e segurança de tecidos e células para
aplicação humana). Em determinados casos, poderá ser mais adequado e pertinente a
realização de testes TAN adicionais. Todos os resultados desses testes deverão ser
encaminhados de imediato para a OCO para informar todos os centros de receção de
órgãos envolvidos. Além dos requisitos das normas para dadores de órgãos, aquelas que
foram estabelecidas em relação aos tecidos poderão requerer mais investigações e
poderão insistir na inclusão de critérios de exclusão mais restritivos (por exemplo, um
potencial dador de tecido que tenha recebido transfusões de sangue durante os 12
meses anteriores à morte apenas deverá ser aceite mediante consentimento individual
da pessoa responsável).
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Para dadores em vida de tecidos ou células dos quais se disponha de material alogénico
armazenado, a repetição dos testes de despistagem de doenças transmissíveis passados
6 meses é obrigatória, a menos que o dador do tecido tenha sido submetido a uma fase
de inativação final, validada. Se a repetição do teste não for realizada, poderão ser
realizados ensaios de maior sensibilidade (por exemplo, a TAN validado) à amostra
inicial, em conformidade com as diretrizes nacionais.
5.3.1.4. Vacinas prévias do dador

A vacinação com vacinas vivas (LVx) pode resultar na transmissão de um agente
patogénico derivado de uma vacina para um recetor imunossuprimido. Esta situação
pode dar origem a uma doença fatal (NR 1 - 2). Em contrapartida, as vacinas inativadas
(iVx) ou a imunização passiva dos dadores poderá não prejudicar o recetor, embora
possa comprometer o ensaio de diagnóstico.
Portanto, é imperativo determinar se durante as 4 semanas anteriores o dador recebeu
vacinas vivas contra a gripe (LVx por inalação ou iVx por injeção), varicela, rotavírus,
sarampo, papeira, rubéola, BCG, varíola, cólera (LVx por via oral ou iVx por injeção),
febre amarela ou Salmonella typhi (LVx por via oral ou iVx por injeção). Contra a
poliomielite, apenas deve ter sido usada a iVx por injeção (a LVx já deixou de ser
utilizada). Neste caso, é obrigatória uma avaliação de risco individual do estatuto
imunitário de todos os potenciais recetores.
 Considere a administração de vacinas vivas
para:
• gripe (por inalação = viva; por injeção =
inativada)
• varicela
• rotavírus
• sarampo
• papeira
• rubéola
• BCG
• varíola
• V. cólera (por via oral = viva; por injeção =
inativada)
• febre amarela
• Salmonela typhi (por via oral = viva, por
injeção = inativada)
• poliomielite (por injeção = inativada;
antigamente, por via oral = viva)

As vacinas vivas são equivalentes à
transmissão de infeções virais agudas,
sendo obrigatória uma avaliação de
risco individual de potenciais recetores
ao longo das 4 semanas posteriores à
administração das vacinas (NR 1 - 2).
Para algumas vacinas, são impostas
restrições apenas em relação a
determinados órgãos:
•
Vacina por inalação contra
a gripe -> pulmão
•
Rotavírus -> intestino
•
Cólera intestinal
•
Salmonela -> intestino
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5.3.2. Infeções virais específicas
5.3.2.1. Vírus Chikungunya

O vírus Chikungunya (Togaviridae, vírus ARN) é uma infeção proveniente das áreas
circundantes do Oceano Índico e da África tropical. A transmissão ocorre através da
picada de espécies de Aedes infetadas (aegypti ou albopticus, que aparecem durante o
dia (ativas durante o dia). A viremia surge apenas cerca de 4 dias a 3 semanas após a
picada do mosquito, durante a qual pode ocorrer a transmissão através de órgãos. É
possível detetar a viremia através do teste de TAN. A infeção pode manifestar-se através
de febre, artralgia, eritema, bem como através de febre hemorrágica. Desde que foram
detetados exemplares da espécie Aedes (aegypti ou albopticus) não infetados em
regiões temperadas da Europa, é importante avaliar a possibilidade de virem, ou não, a
ficar infetados através da movimentação de seres humanos ou animais infetados.
Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
5.3.2.2. Citomegalovírus

Entre 20 a 100% da população adulta (aumenta consoante as idades) na Europa
encontra-se infetada de forma latente pelo Citomegalovírus (CMV, vírus ADN), com uma
variação geográfica significativa. Passada a fase inicial da infeção, a maioria das pessoas
não apresenta quaisquer sintomas se não tiver o sistema imunológico enfraquecido.
Não existem contraindicações para a doação de órgãos no caso de o dador apresentar
uma infeção por CMV latente [5] (NR-3).
Uma infeção de novo proveniente de um enxerto num recetor que nunca teve a infeção
ou a reativação de uma infeção latente no recetor, deverá ser evitada através de
profilaxia antiviral específica ou monitorização virológica e terapêutica preventiva.
Todos os agentes antivirais profiláticos CMV-ativos são, pelo menos, parcialmente
eficazes na prevenção/tratamento de outros vírus do herpes, incluindo o EBV, o HSV e
o VZV. O risco de morbilidade para o recetor aumenta no caso de combinações de um
dador seropositivo e um recetor seronegativo (D+/R-).
 Os órgãos poderão ser aceites, independentemente do resultado do anti-CMV-IgG
do dador. Deverá ser iniciada profilaxia ou tratamento pre-emptive adequado no
recetor, em particular, em casos em que o dador é positivo e o recetor negativo
(caso D+/R-). Alguns centros de transplantação de pulmão poderão não aceitar a
combinação D+/R-.
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Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
5.3.2.3. Vírus do Dengue

O Vírus do Dengue (Flavivirus, vírus RNA, quatro genótipos) é transmitido por picadas
de mosquitos de várias espécies Aedes (A. aegypti ou A. albopticus). A infeção poderá
não apresentar sintomas ou apresentar sintomas de doença febril, febre hemorrágica
ou síndrome de choque devidos às diferentes respostas imunológicas, falência
endotelial e vasculite. Passados 3 a 7 dias de incubação, a viremia persiste até 21 dias,
apresentando risco de transmissão através do sangue ou de órgãos. O teste de TAN ou
de antigénio NS1 consegue confirmar a existência de viremia [26]. Foi relatado um caso
de transmissão com manifestação de febre hemorrágica numa transplantação de rim
em vida [27].
Desde que foram detetados exemplares da espécie Aedes (aegypti ou albopticus) não
infetados em regiões temperadas da Europa, é importante avaliar a possibilidade de
virem, ou não, a ficar infetados através da mobilização de seres humanos ou animais
infetados.
Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
5.3.2.4. Vírus Epstein-Barr

Na Europa, mais de 90% da população adulta está infetada com o vírus Epstein-Barr
(EBV, vírus ADN). Passada a fase inicial da infeção, com ou sem doença, os indivíduos
poderão continuar sem apresentar sintomas se não tiverem o sistema imunológico
enfraquecido. A transmissão do vírus EBV para recetores de transplante que nunca o
tiveram, aumenta o risco de aparecimento de distúrbios linfoproliferativos póstransplante (PTLDs). Esse tipo de situação requer um acompanhamento regular de todos
os doentes transplantados (NR 3) e a administração de terapêuticas específicas no caso
de ser identificada uma viremia ou outro tipo de malignidade.
No caso de D+/R- do vírus EBV (por exemplo, a maioria dos recetores de transplante
pediátricos), os protocolos de monitorização rigorosa do recetor poderão contribuir
para a minimização das complicações fatais de PTLD mediante um diagnóstico precoce.
Deverá ser considerado um protocolo de quimioterapia-profilática (consultar
subcapítulo 5.10).
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 Os órgãos poderão ser aceites, independentemente do estado anti-EBV-IgG do
dador. É necessário um acompanhamento/vigilância adequada relativamente a
PTLD, principalmente de crianças e casos de D+/R-.
5.3.2.5. Vírus da Hepatite A

A infeção com o vírus da Hepatite A (VHA) não constitui um risco para o transplante,
exceto em casos de infeção aguda do dador. A recuperação de uma infeção por VHA (NR
3) ou em estado de vacinação profilática (NR 5) é indicada pela reatividade anti-VHAIgG.
 Os órgãos poderão ser aceites independentemente do estado anti-VHA-IgG do
dador, exceto em casos de infeção aguda pelo vírus da Hepatite A (VHA) do dador.
5.3.2.6. Vírus da Hepatite B

Pelo menos 10% da população europeia, com uma variação geográfica significativa,
esteve em contacto com o vírus da Hepatite B (VHB, vírus ADN), a maioria destes sem
complicações graves [2].
Em dadores com viremia do VHB (detetada por um resultado de HBsAg reativo), o VHB
será transmitido por qualquer órgão ou tecido (NR 2). Geralmente, o anti-HBc também
costuma ser reativo (ou poderá tornar-se posteriormente reativo). Uma infeção nova ou
reativada de VHB pode ser diagnosticada através da presença de HBsAg. Determinados
órgãos infetados do dador poderão ser transplantados em circunstâncias específicas,
quando o recetor recebe profilaxia de VHB através da administração de terapêutica
antiviral além de hiperimunoglobulina da Hepatite B (HBIG) ou quando o recetor já se
encontra imune [28, 29, 90]. É necessário acompanhamento ao longo de toda a vida
para controlar o vírus da Hepatite B. No entanto, poderá ocorrer o contágio do VHB
apesar da administração profilática de antivirais e de HBIG (principalmente quando se
trata de um transplante de fígado).
Os indivíduos que tiverem controlado e eliminado a infeção natural tornam-se,
geralmente, HBsAg não reativos, anti-HBc reativos e anti-HBs reativos (>10UI/L). Exceto
no caso do fígado, a utilização de órgãos provenientes de tais indivíduos raramente
resulta em transmissão da Hepatite B [22, 28]. No entanto, os enxertos provenientes de
tais dadores deverão ser, preferivelmente, usados em recetores que já tenham sido ou
sejam atualmente portadores de infeção por VHB ou tenham sido vacinados contra a
mesma. É recomendado um acompanhamento ao longo de toda a vida [30] (NR 3).
Excetuando o caso do fígado, os órgãos poderão também ser transplantados em
recetores que nunca tenham sido infetados por VHB, após o consentimento informado
e quando combinado com um acompanhamento específico do recetor, incluindo a
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despistagem de HBsAg e de VHB por TAN durante, pelo menos, o primeiro ano após o
transplante (NR 2-3).
Em dadores reativos a anti-HBc (com HBsAg não reativo e independentemente da
titulação de anti-HBs), o vírus encontra-se "escondido" de forma latente nos hepatócitos
e o contágio da infeção pode ocorrer em recetores que nunca foram infetados pelo VHB
após transplante hepático. Nestes casos, é necessário tratamento ao longo de toda a
vida com administração de HBIG e terapêuticas antivirais específicas de VHB. Os
enxertos de fígado infetado também poderão ser transplantados em recetores que
apresentem o seu próprio sistema imunológico preparado para combater a infeção de
VHB através de vacinação ou infeção prévias. A maioria dos centros de transplante
recorre a agentes antivirais específicos para combater o VHB em recetores que tenham
sido anteriormente infetados pelo vírus VHB ou por replicação do vírus. Quaisquer
recetores de fígado de dadores com HBsAg+ ou anti-HBc+ deverão ser acompanhados
até ao fim da vida para deteção do contágio de VHB (NR 3). A vacinação contra o VHB
nem sempre impede o contágio do VHB.
A pertinência clínica da reatividade de anti-HBc por si só, sem a reatividade de qualquer
outro indicador serológico de VHB é incerta [31]. Este facto sugere uma infeção anterior
por VHB no dador sem manutenção da produção de anti-HBs. O VHB encontra-se
presente nos hepatócitos (cccADN viral no genoma), embora a viremia seja improvável
ou inferior ao nível de deteção da maioria dos testes sensíveis a HBsAg disponíveis. Têm
sido realizados transplantes de fígado com sucesso recorrendo a HBIG e a terapêuticas
antivirais específicas de VHB [28], conforme descrito anteriormente (NR 2-3).
Infelizmente, ainda existe uma taxa inaceitável de despistagem com resultados falsos
positivos em alguns testes anti-HBc autorizados na Europa.
É frequente surgirem infeções de VHB por mutantes pré-core do vírus da Hepatite B (>
60%) em algumas zonas da Europa [32]. Estes mutantes não contêm a informação
genética para a produção de HBeAg. Portanto, a determinação de HBeAg ou anti-HBe
apresenta um valor informativo limitado. Após o transplante de anti-HBc, verificou-se
apenas a seroconversão reativa do órgão doado no recetor. Além disso, os mutantes
responsáveis pelo contágio do VHB também surgem (apesar do tratamento profilático
de anti-HBs), com ausência de informação genética para a produção de HBsAg; estes
dadores são geralmente HBsAg negativos, anti-HBs e anti-HBc positivos e VHB-ADN
positivos [80-82].
No caso de um dador ser portador de infeção de VHB conhecida, será útil fornecer aos
centros de transplantação todos os dados conhecidos, de forma idêntica ao formulário
sugerido para o VHC (consultar o subcapítulo 5.3.2.7). Nesse caso, até mesmo um
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enxerto de fígado de um dador reativo a HBsAg poderá ser utilizado com as devidas
precauções de segurança [83].
Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
 Deverá ser determinada a presença de HbsAg e anti-HBc em todos os dadores. Em
qualquer situação de resultado reativo a HBsAg ou anti-HBc, dever-se-á recorrer ao
algoritmo apresentado na Figura 5.1.C de forma a fornecer todas as informações
necessárias para o resumo que se segue.
 Resumo dos riscos potenciais de órgãos utilizados para transplantes provenientes
de dadores infetados com o vírus da Hepatite B de acordo com os respetivos
resultados da despistagem.
Tabela 5. 2 Risco de transmissão de Hepatite B

Testes de
Hepatite B

Conclusão

HBsAg+ AntiHBc-

Viremia VHB

HBsAg– AntiHBcIgM+
HBsAg+ AntiHBc+
HBsAg– AntiHBc+ AntiHBs+

HBsAg– AntiHBc+ AntiHBs-

Fígado: possíveis riscos
de transmissões risco a
serem considerados

Órgãos não hepáticos: riscos de
transmissão a serem
considerados e possíveis
recetores a serem selecionados
para transplante

A viremia de VHB
não pode ser
descartada
Viremia de VHB
crónica
Hepatócitos
infetados,
geralmente não
ocorre viremia

A transmissão do VHB ocorre:
no transplante de órgãos em casos vitais, em recetores
infetados pelo VHB ou recetores vacinados com profilaxia de
VHB*

Com hepatócitos
infetados,
geralmente não
ocorre viremia,
embora deva ser
considerada uma
viremia de
pequeno nível

A transmissão de VHB
ocorre pelo transplante
de fígado: através do
transplante de órgãos
em recetores infetados
com VHB ou recetores
vacinados com profilaxia
de VHB*

A transmissão de VHB
ocorre pelo transplante
de fígado: através do
transplante de órgãos
em recetores infetados
com VHB ou recetores
vacinados contra o VHB

A transmissão é improvável:
transplante de órgãos para
recetores infetados ou vacinados.
Os órgãos também poderão ser
transplantados em outros
recetores com ou sem profilaxia
de VHB* e com acompanhamento
ao longo de toda a vida
A transmissão é improvável:
transplante de órgãos para
recetores infetados ou vacinados.
Também poderão ser
transplantados para outros
recetores com (ou sem) profilaxia
de VHB* e com [ilegível]

+ = reativo, - = não-reativo, # = resultado irrelevante para posteriores conclusões.
*Profilaxia de VHB = é necessário tratamento antiviral e HBIG, bem como o acompanhamento ao longo da vida por
serologia e TAN.
Nota: apenas em dadores portadores de reatividade de anti-HBc os anti-HBs deverão ser determinados.
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5.3.2.7. Vírus da Hepatite C

A infeção pelo vírus da Hepatite C (VHC, vírus ARN) é mais propensa a ser transmitida
por qualquer dador com resultados de testes de anti-VHC reativos ou TAN de VHC
reativo [3] (NR 2-3). Cerca de 0,5-12% dos dadores encontra-se infetado por VHC [33],
com uma ampla variação de acordo com a prevalência geográfica e ocorrência de
comportamentos de risco (por exemplo abuso de drogas intravenosas e consumo de
cocaína por via intranasal).
A carga viral é variável nos indivíduos infetados por VHC. Em alguns casos de reatividade
de anti-VHC confirmada, a carga viral poderá ficar temporariamente abaixo do nível de
deteção de TAN (< 50-200 cópias/ml). Mesmo assim estes indivíduos poderão transmitir
a infeção ao recetor. Qualquer dador que apresente vírus VHC detetável através do teste
TAN poderá transmitir a infeção, independentemente do estado dos anticorpos.
Os órgãos de dadores infetados por VHC apenas deverão ser transplantados em
recetores portadores de viremia de VHC ou recetores com uma situação, que de outra
forma, os coloque em risco de vida.
A prevalência de determinados genótipos varia dentro da Europa, por isso, a
epidemiologia regional e as diretrizes nacionais deverão ser respeitadas. A
determinação da carga viral não ajuda na tomada de decisões relativamente ao risco de
infeção. Os testes TAN deverão ser utilizados para vigiar o VHC proveniente do dador
após o transplante, uma vez que os recetores poderão permanecer seronegativos.
A única medida lógica para determinar a presença de diferentes genótipos do VHC
deverá ser evitar usar órgãos portadores de um genótipo em recetores que apresentem
um genótipo diferente, tendo em conta a resposta à terapêutica antiviral (mais eficaz
para os genótipos 2 e 3 comparativamente aos genótipos 1 e 4). A logística poderá
impossibilitar a determinação do genótipo do dador na altura da doação dos órgãos. No
entanto, a infeção por VHC mista não foi associada ao aumento da mortalidade [34, 35].
Um estudo revelou que, nos recetores nos quais predominou a estirpe viral do dador, a
ocorrência de VHC surgiu com menor frequência do que em casos nos quais predominou
a estirpe viral do recetor [84, 85]. Alguns centros de transplantação aplicam uma política
de transplante de órgãos infetados por VHC apenas para recetores que forem
portadores de viremia de genótipo 1, enquanto nos outros casos, apenas os órgãos que
não forem portadores de viremia são aceites para transplantação em recetores
infetados por VHC e com viremia.
No futuro, a adequação destas políticas deverá ser reconsiderada quando ficarem
disponíveis mais provas acerca das novas e melhoradas modalidades de tratamento (por
exemplo, conceito de terapêutica quádrupla) [36]. Os recentes progressos nos métodos
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de despistagem proporcionaram a criação de testes de antigénio de VHC totalmente
automatizados em alternativa ao teste de VHC por TAN para quantificação da carga viral
[37]. Efetivamente, o conhecimento da carga viral poderá contribuir para o aumento da
aceitação dos órgãos.
Para fazer a seleção adequada dos recetores de transplantes é útil obter as seguintes
informações:
•
•
•

•
•

Já alguma vez teve infeção por VHC?
Já alguma vez foi realizado algum tratamento da infeção por VHC?
Se sim: que tipo de medicação foi utilizada? Que tipo de respostas virológicas foram
obtidas? Foi desenvolvido algum tipo de resistência? Qual foi a eficácia do
tratamento monitorizado e quais foram os resultados do teste de TAN
(qualitativos)? O genótipo foi determinado? A terapêutica foi cumprida até ao fim?
Se não: qual foi o motivo para a infeção não ter sido tratada?
Existe alguma informação acerca da origem da infeção?

 Deve ser feito um resumo dos riscos potenciais dos órgãos utilizados para
transplantes provenientes de dadores infetados pelo vírus da Hepatite C, de acordo
com os respetivos resultados da despistagem.
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Tabela 5. 3 Risco de transmissão de Hepatite C

Testes de
Hepatite C

Conclusão

AntiVHC+,
AntiVHC#,
VHC-TAN+

Viremia VHC
Viremia VHC

Fígado: riscos de transmissão
a serem considerados e
possíveis recetores a serem
selecionados

Órgãos não hepáticos: riscos de
transmissão a serem
considerados e possíveis
recetores a serem selecionados
para transplante

A transmissão do VHC pode ocorrer:
casos vitais ou recetores portadores de viremia (com VHC-PRO)2

+ = reativo, - = não-reativo, # = resultado irrelevante para posteriores conclusões.
1.
2.

A viremia de VHC poderá estar temporariamente abaixo do limiar de deteção de VHC através de TAN. Esta
situação desencadeia um resultado não reativo.
VHC-PRO = a necessidade de tratamento antiviral (caso seja possível), bem como o acompanhamento ao
longo de toda a vida através de serologia e TAN.

Nota: O VHC-TAN apenas é recomendado para dadores com risco elevado de infeção por VHC.

Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
5.3.2.8. Vírus da Hepatite D

A infeção pelo vírus da Hepatite D (VHD, vírus ARN), além da infeção por VHB, constitui
maioritariamente um problema para países com uma elevada prevalência de VHD (NR
1, 4). O VHD defeituoso requer HBsAg para a replicação. A transmissão de infeções de
VHD pelos dadores deverá ser evitada através de despistagem adequada em zonas
endémicas, pelo facto de atualmente não existirem opções terapêuticas.
 Geralmente os órgãos provenientes de dadores infetados com VHD não são aceites.
5.3.2.9. Vírus da Hepatite E

Atualmente, a pertinência da infeção pelo vírus da Hepatite E (VHE, vírus ARN) não pode
ser avaliada devido à reduzida ocorrência endémica em populações europeias de
dadores de sangue ou de órgãos. Foram relatados alguns casos de reaparecimento de
infeções por VHE em alguns doentes transplantados [38], embora sem qualquer tipo de
associação ao dador. O VHE começa por infetar o trato intestinal (com excreção através
das fezes) e, posteriormente, o sangue e o fígado (com excreção através da bílis). Após
uma resposta imunológica, o VHE é eliminado do sangue e, passado um período que
pode ir até 120 dias, do intestino. Em casos de infeção aguda no dador portador de
viremia, os órgãos não deverão ser transplantados. Após recuperação da infeção por
VHE, os órgãos podem ser transplantados, caso seja aplicado o mesmo protocolo
apresentado para o VHA. As fontes de infeção são a água impropria para consumo e
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alimentos contaminados; as fontes materno-fetal (expansão vertical) e a
hereditariedade constituem formas menos comuns de infeção.
Devido à baixa prevalência e incidência, os bancos de sangue alemães não realizam
despistagem em dadores de sangue assintomáticos [40].
 Os órgãos podem ser aceites independentemente do estado anti-VHE-IgG do dador,
excetuando os casos de infeção aguda de VHE no dador. Atualmente, as
informações acerca da persistência do VHE no fígado e potenciais (re)ativações após
o transplante são inconclusivas.
5.3.2.10. Vírus do Herpes (excluindo EBV e CMV)

Não existem contraindicações para dadores que apresentem infeções virais causadas
por vírus da família do Herpes que sejam apenas latentes [5] (NR-3). Não é necessário
qualquer despistagem específica do dador [5]. Alguns elementos desta família de vírus
apresentam potencial cancerígeno. É importante ter consciência da fatalidade de uma
infeção de novo no recetor sem experiência de infeção através de transplantes de órgãos
colhidos de dadores infetados de forma latente, bem como, a reativação no recetor
infetado de forma latente.
Alguns centros de transplantação realizam testes retrospetivos e adicionais aos dadores
para despistar a presença inativa do vírus Herpes Simplex (HSV) ou vírus da Varicela
Zoster (VZV) no caso de destinatários seronegativos (principalmente crianças) para
decidir acerca do tratamento com recurso à profilaxia antiviral específica e respetivo
acompanhamento. Existe alguma eficácia transversal entre a profilaxia antiviral para os
vírus CMV, HSV e VZV.
 Os órgãos podem ser aceites, exceto no caso de existência de viremia aguda positiva
para Herpes no dador sem tratamento antiviral efetivo
5.3.2.11. Vírus da Imunodeficiência Humana

Os órgãos provenientes de dadores infetados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(VIH, vírus ARN) tem, até agora, sido apenas utilizados intencionalmente num número
limitado de casos, no âmbito de um protocolo experimental para recetores infetados
pelo VIH na África do Sul. O protocolo requer uma adesão rigorosa por parte do dador e
do recetor a uma terapêutica antirretroviral altamente ativa (HAART) [40]. Os órgãos de
dadores infetados pelo VIH têm sido inadvertidamente utilizados após despistagem com
resultados falsos negativos, resultando na transmissão involuntária do vírus a recetores
não infetados anteriormente [41, 42] (NR 1). Os dadores que apresentarem sintomas de
viremia de VIH ou “doenças relacionados com o VIH" nunca deverão ser utilizados (NR
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1). No entanto, se todos os requisitos forem cumpridos, como o ARN de VIH ser
indetetável através de terapêutica antirretroviral e na ausência de coinfecções
pertinentes, os órgãos provenientes de dadores infetados pelo VIH poderão ser
transplantados para recetores infetados pelo VIH, dentro de um contexto experimental.
Atualmente, o estado de anti-VIH-1/2 reativos em potenciais dadores é considerado
como sendo absolutamente contraindicado para doação de órgãos ou tecidos em todos
os países europeus.
O teste serológico para despistagem do VIH deverá detetar a presença de anticorpos do
VIH-1 e VIH-2, bem como, o grupo 0 do VIH-1. Os ensaios de quarta geração incluem o
teste de deteção do Antigénio p24 do VIH, que atua como um marcador de infeção
precoce durante a seroconversão. Para indivíduos que apresentem um risco
aumentado, é recomendado o teste TAN (consultar subcapítulos 5.2 e 5.3.1.1). Embora
o teste TAN se concentre atualmente no VIH, a despistagem por TAN deve ser alargada
ao VIH-2 para populações específicas em áreas endémicas de VIH-2 ou subpopulações
europeias com imigrantes provenientes dessas áreas.
A transplantação de doentes infetados com VIH que estejam a receber terapêutica
antirretroviral altamente ativa (HAART) antes e depois da transplantação não é
contraindicada. A experiência atual tem demonstrado uma taxa de sobrevivência do
recetor razoável, sempre que estes eram cuidadosamente selecionados e
acompanhados por especialistas, com especial destaque para a interação
medicamentosa complexa entre a medicação anti-VIH e a medicação anti-rejeição [43,
44].
 Geralmente, os órgãos não são aceites, embora possam ser oferecidos, mediante
vigilância apertada, a recetores selecionados portadores de VIH (D+/R+) no âmbito
de um protocolo experimental criado especificamente para o efeito.
Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
5.3.2.12. Vírus Linfotrópico de células T Humano

A infeção retroviral pelo Vírus T-Linfotrópico Humano (HTLV-1, vírus ARN) resulta na
inserção do genoma viral nos linfócitos T. A leucemia de células T associada ao HTLV-1
surge em 2 a 5 por cento dos casos, geralmente 20-30 anos depois da infeção. Durante
um período de tempo mais curto, o HTLV-1 também pode causar paraparesia tropical
espasmódica (também denominada Mielopatia Associada a HTLV ou HAM) em cerca de
0,25 a 4% dos casos. Não existe tratamento com eficácia comprovada para o HTLV;
Embora a quimioterapeutica possa ser eficaz no tratamento da leucemia associada [17].
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O HTLV-2 não foi definitivamente associado a doenças verificadas em seres humanos
[17].
Em Espanha, a prevalência geral do HTLV-1/2 foi divulgada como estando abaixo de 1%
e, em dadores de sangue, abaixo de 0,1%. Em séries inéditas, da Alemanha, da década
de 1990, a prevalência do HTLV foi essencialmente 0% em dadores de órgãos. No
entanto, a nível global, foi relatada a transmissão de HTLV pelo sangue ou órgãos em
alguns casos. Infelizmente, os atuais métodos de despistagem não conseguem fazer a
distinção entre as infeções por HTLV-1 e HTLV-2. Além disso, muitos métodos de
despistagem continuam a apresentar taxas elevadas de resultados falsos positivos e os
testes de confirmação são demorados [17].
A despistagem de HTLV pode apenas ser recomendada para áreas e populações
endémicas [16]. Devido ao acompanhamento limitado feito ao recetor transplantado
com órgãos infetados pelo HTLV, não é possível obter quaisquer tipos de
recomendações conclusivas [17]. Em dadores provenientes de populações onde o HTLV
seja endémico, a avaliação do risco de infeções do vírus HTLV com origem no dador
deverá equilibrar a probabilidade de ocorrência de verdadeiras infeções pelo vírus HTLV1, a baixa taxa de probabilidade da ocorrência de doença subsequente nos recetores
desses órgãos, a escassez geral de órgãos e as necessidades específicas e vontade dos
doentes (NR 2-4). Em 2010, os EUA suspenderam os testes obrigatórios para
despistagem de HTLV-1/2 [17]. Especialistas japoneses sugerem que órgãos infetados
pelo vírus HTLV podem ser transplantados para recetores anteriormente infetados pelo
HTLV [45]. Na Europa, a despistagem do vírus HTLV-1/2 é apenas obrigatória em França
(apesar de existir uma sero-prevalência de apenas 0,0056% nos novos dadores de
sangue franceses [46]), sendo também aconselhável em Portugal. Em Espanha, é
recomendado apenas para dadores com maior risco de infeção pelo vírus HTLV-1 (ou
seja, imigrantes ou parceiros sexuais de imigrantes provenientes de áreas endémicas,
crianças com risco de transmissão através do ventre materno ou amamentação transmissão vertical) [16, 47]. Um conjunto de especialistas ad hoc do CEPCD sugeriu
recentemente que a despistagem de HTLV-1/2 em doações de sangue seja
implementada num estado-membro ou suas nas respetivas regiões (por exemplo,
devido à elevada prevalência de infeções por HTLV-1/2 superior a 1% da população em
geral ou 0,01% para dadores de sangue pela primeira vez), devendo também ser
implementada para doações de tecidos e células [86]. No entanto, qualquer resultado
de teste inicialmente reativo deve ser confirmado como um positivo verdadeiro antes
de poderem ser obtidas conclusões mais aprofundadas [86].
Atualmente, apenas se encontram disponíveis ensaios de despistagem combinada de
anti-HTLV-1/2 e a sua pertinência para a doação de órgãos é questionável.
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 A despistagem de anti-HTLV-1/2 deverá ser realizada em dadores provenientes de
regiões geográficas com uma elevada prevalência de casos de infeção pelo vírus
HTLV-1/2. Geralmente, não são aceites combinações D+/R-, apesar de não existirem
políticas baseadas em provas.
Advertência: foi registada uma elevada taxa de falsos positivos com este teste e não
deve resultar em desperdício de órgãos.
5.3.2.13. Vírus da Febre do Vale do Nilo

O Vírus da Febre do Vale do Nilo (WNV, vírus ARN, da família dos Flavivírus) é um
exemplo de um arbovírus que desencadeia casos esporádicos e surtos sazonais de
doença neuro-invasiva (por exemplo, meningite, encefalite, paralisia flácida aguda),
combinada com doença febril. No entanto, as infeções podem ser assintomáticas. O
WNV é transmitido por picadas de mosquitos infetados (Culex sp.). Portanto, o risco de
transmissão da infeção encontra-se correlacionado com a época de elevada
probabilidade de picadas de mosquito, ou seja, os verões quentes na Europa. Sempre
que forem localmente detetadas taxas elevadas de infeção pelo vírus da febre do Vale
do Nilo, quer em seres humanos ou animais, é apropriado alargar a despistagem, pelo
menos, no caso de doença febril neuro-invasiva.
A viremia pode ser detetada através dos testes TAN e tem disso reportada a transmissão
fatal a recetores de órgãos quando são utilizados dadores com resultados de TAN de
WNV positivos [48-50]. O vírus WNV transmissível pode estar presente em potenciais
dadores mesmo na ausência da serologia ou TAN positivas [51]. A viremia pode persistir
após um período de incubação de cerca de 2 a 4 semanas ou, excecionalmente, ao longo
de alguns meses. A deteção de anticorpos confirma uma infeção anterior, embora não
identifique de forma clara o risco de transmissão através do transplante. Além disso, a
serologia positiva pode resultar da presença de anticorpos transversalmente reativos
provenientes de outras infeções anteriores causadas por flavivírus no dador. O vírus
WNV tem sido um problema sazonal recorrente em algumas áreas de Itália [87, 88].
Existem vírus parentes do WNV (como o vírus Usutu), que já infetou aves através do
consumo de um mosquito infetado em países a norte dos Alpes. A despistagem de
anticorpos de WNV apresentou uma reatividade transversal, enquanto o teste TAN não
a detetou. Esta situação constitui uma armadilha em termos de diagnóstico no caso de
doença febril neuro-invasiva.
 Deverá ser considerada a despistagem sazonal com recurso ao teste TAN, pelo
menos no caso de doença febril neuro-invasiva ou epidemias locais de vírus WNV.
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Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
se podem obter as informações epidemiológicas mais atualizadas.
5.3.2.14. Outros vírus

Foram relatados casos de infeções com origem no dador causados pela raiva [1, 2] e
vírus da Coriomeningite Linfocitária (LCMV, vírus ARN) [1, 2] (NR 1 ou NR 4). Estas
infeções raras causam complicações com risco de vida ou mesmo fatais no recetor, sem
qualquer possibilidade de tratamento. As infeções caraterísticas da infância também
podem ocorrer na idade adulta e serem transmitidas através da doação de órgãos (NR
1-4). Foi documentada ocorrência da infeção pelo Parvovírus B-19 através de doação de
medula óssea, sangue e órgãos (NR 2-3).
Em muitos casos, não existem testes adequados disponíveis para a despistagem. Alguns
laboratórios especializados podem fornecer investigações úteis, mas apenas depois da
identificação de um potencial vírus. O risco apenas pode ser calculado através da
avaliação atenta do dador, incluindo a análise atenta do seu histórico social e de viagens.
Deve ser dada especial atenção a quaisquer padrões comportamentais ou de doença
inexplicáveis (por exemplo, alterações mentais, febre inexplicada ou mialgia recentes).
Estes podem ser indicativos de infeção rara ou endémica restrita a uma zona geográfica
ou população específica. Nesses casos, a consciência de infeções invulgares ou raras é
mais importante do que a introdução de mais análises de despistagem, sem quaisquer
benefícios para os recetores.
Na tabela 5.1.A no subcapítulo 5.11 são apresentadas algumas infeções virais que
podem ser transmitidas através dos órgãos.
 Os riscos são muito baixos para justificar a realização de testes uniformes para
detetar doenças virais raras ou excecionais. Com base em informações sobre
padrões comportamentais/de doença recentes do dador e a situação atual da
endemia em várias regiões, bem como a possibilidade de exposição recente. Deve
ser considerada a realização de testes orientados e a exclusão individual de dadores
com base nos resultados.
5.3.2.15. Gestão de novos vírus agudos emergentes: A gripe como exemplo

Em 2009, ocorreu uma pandemia de infeção pelo vírus da gripe-A/H1N1. Esta situação
exigiu um plano de ação rápido para uma abordagem a potenciais dadores de órgãos
possivelmente infetados pelo vírus. Em primeiro lugar, foi feita uma colheita de toda a
informação disponível. Em segundo lugar, foram emitidas diretrizes orientadoras. Esta
situação começou por ocorrer a nível nacional. Sem métodos adequados de análise
disponíveis, era difícil determinar com sensibilidade e especificidade suficiente se os
121

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

dadores estavam afetados por viremia, ou, se determinado órgão estava infetado (por
exemplo, pulmão ou intestino). Portanto, foi assumido que no caso de sintomas do tipo
gripal, esta situação possa ter ocorrido. Considerou-se que os indivíduos em contacto
com outros indivíduos com sintomas estavam em risco. Os sintomas clínicos orientaram
a utilização de órgãos, bem como o tratamento profilático antiviral, em dadores e
recetores com Oseltamivir (dependendo dos padrões de resistência). Quando os
métodos de despistagem fiáveis foram disponibilizados, foi delineada uma via de
diagnóstico adequada, que ainda assim estava limitada pela capacidade para
investigações posteriores. Por último, a inclusão ou exclusão do dador tinha de ser feita
de acordo com a via recém-delineada (por exemplo [13, 14]). A próxima pandemia de
infeção pelo vírus da gripe pode requerer o desenvolvimento de novas vias ou a
adaptação das existentes.
Consulte o subcapítulo 5.3.1 para aceder aos sítios da Internet das organizações onde
podem ser obtidas as informações epidemiológicas mais atualizadas acerca das
tendências emergentes.

5.4. Infeções bacterianas
5.4.1. Infeções agudas

A unidade de cuidados intensivos deverá vigiar todos os doentes através da despistagem
de Staphylococcus aureus Meticilino-resistente (MRSA), Enterococci Vancomicinaresistente (VRE), Enterobacteriaceae produtoras de Beta-lactamase de Espetro
Alargado (ESBL) que produz, Escherichia coli, Enterococcus faecalis/faecum, Klebsiella
spp., Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia,
Enterobacter cloacae, Citrobacter spp, Serratia marcescens e outras bactérias multiresistentes, incluindo Enterobacteriaceae e Pseudomonas aeruginosa produtoras de
carbapenemase, entre outras [52-54]. Antes de administrar antibióticos, deverá ser
retirada uma amostra para cultura ou esfregaço do local da infeção ou da principal área
para identificação do agente patogénico e validação de um agente antibiótico eficaz
adequado. O tratamento com recurso a antibióticos deve ser baseado na determinação
do tipo de agente patogénico/subtipo e padrão de resistência. Deverá ser realizado o
acompanhamento adequado das culturas para provar que a infeção se encontra
controlada; este facto é particularmente pertinente no caso de um potencial dador ser
selecionado para a colheita de órgãos. Deve ser realizada a cultura de urina, secreção
traqueal e sangue [7]; mesmo que os resultados finais possam não ficar disponíveis até
à fase posterior ao transplante de um órgão. No caso de uma infeção indeterminada
existente, a análise microbiológica das linhas de acesso venoso central, etc., poderá ser
útil. A organização da colheita deverá obedecer a políticas e procedimentos definidos
para o acompanhamento dos resultados de qualquer teste excecional que tenha sido
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realizado antes da colheita, devendo ser garantido que, quando ficarem disponíveis, os
resultados sejam eficazmente comunicados a todos os centros transplantadores de
órgãos.
Alguns centros de doação fazem esfregaços da cavidade abdominal ou torácica ou
lavagens broncoalveolares (BAL) durante a colheita do órgão, antes da solução de
preservação do órgão antes da implantação [55]. As investigações devem abranger as
bactérias e fungos, bem como a análise de padrões de resistência.
A maioria das culturas bacterianas ou análises microbiológicas positivas conduzem a um
diagnóstico [2, 30]. Contudo, a infeção ativa deve ser diferenciada da colonização, o que
poderá não requerer tratamento, embora possa influenciar a seleção de antibióticos
profiláticos a serem administrados ao recetor. O conhecimento do local, o contexto
epidemiológico (a nível hospitalar) contribuem para a avaliação dos riscos, para
selecionar os antibióticos adequados e para detetar alterações na flora nosocomial e
nos padrões de resistência. Não é recomendada a administração de antibióticos
profiláticos sem infeção aparente ou indicação específica. Caso seja detetada uma
infeção bacteriana deverá ser iniciada uma terapêutica assim que possível. A terapêutica
deverá continuar até os parâmetros de inflamação se tornarem indicativos de remissão
da infeção ou as culturas em série confirmarem a eliminação da infeção. No entanto,
deve ser recordado que nos dadores de órgãos falecidos por morte cerebral, os
parâmetros de inflamação podem aumentar exponencialmente devido à ocorrência
lesão isquémica do tronco cerebral.
Os dadores com bacteriemia poderão ser utilizados se lhes tiverem sido administrados
os antibióticos adequados durante pelo menos 48 horas (alguns países consideram que
24 horas é suficiente) e a recuperação de sinais e sintomas de infeção for confirmada.
No entanto, pode ser necessário um tratamento com antibióticos durante um período
mais longo (por exemplo, endocardite). É vivamente recomendado o tratamento do
recetor durante o tempo necessário, após o transplante. Os órgãos provenientes de
dadores com bacteriemia deverão ser aceites numa base de análise caso-a-caso, em
consulta direta com a equipa de transplantação para a prestação dos cuidados
adequados após o transplante e consequente acompanhamento (NR 2-4). O foco
(órgão) de determinadas infeções não deverá ser transplantado. Por vezes, o aumento
de bactérias provenientes de hemoculturas poderá ser causado por contaminação.
As infeções localizadas sem propagação sistémica não são uma contraindicação para a
doação (NR 5) [8]. No entanto, deverá ser realizado o tratamento com administração de
antibióticos durante mais de 24 a 48 horas, ou deverá ser verificada a recuperação total
dos sinais e sintomas de infeção. Nesse caso, o transplante de um órgão previamente
infetado pode ser considerado (NR 2-4) [8], embora essa situação deva ser confirmada
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através de cultura estéreis (NR 2-3). Deverá ser considerada a continuidade do
tratamento antibiótico do recetor.
A colonização por bactérias multi-resistentes não constitui contraindicação para a
colheita de órgãos, desde que o tecido colonizado permaneça isolado do resto do corpo,
ou seja, a traqueia ou ferimentos externos (NR 2-4). Em determinados casos (por
exemplo, Pseudomonas ou Acinetobacter), a infeção não deverá ser confundida com
colonização. Esses tecidos colonizados e os seus órgãos adjacentes não poderão ser
utilizados para transplante devido ao risco de transmissão de agente patogénico com
origem no dador.
Quando a Aggregatibacter aphrophilus (anteriormente conhecida por Haemophilus
aphrophilus e paraaphrophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(anteriormente
conhecida
por
Actinobaciilus
actinomycetemcomitans),
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens ou Kingella klingae são detetadas em
hemoculturas, deverá ser feito o rastreio de endocardite.
A translocação de bactérias intestinais pode ocorrer em doentes sem nutrição entérica.
A alimentação através de uma sonda nasogástrica/duodenal usando fluídos não
contaminados diminui essa probabilidade (NR 5).
Durante a colheita do órgão, a laqueação inadequada dos vasos intestinais pode causar
a translocação de bactérias. A abertura da traqueia ou do trato gastrointestinal deve ser
evitada ou, se necessária, deverá ser a última etapa a realizar durante a colheita, para
que os outros órgãos ou tecidos não sejam contaminados (NR 1-5).
As infeções bacterianas constituem um problema frequente nos dadores e, apesar de
existir apenas uma taxa reduzida de transmissão do dador para o recetor, estas podem
resultar em morbilidade e mortalidade significativa quando ocorrem [56]. Esta situação
é particularmente verdadeira quando se tratam de agentes patogénicos
multirresistentes. Em dadores que não sejam portadores de bacteriemia, todos os
órgãos podem ser utilizados, exceto o órgão alvo afetado, desde que a transmissão seja
improvável (por exemplo, em casos de pneumonia, todos os órgãos, exceto o lobo do
pulmão afetado ou, em infeções do trato urinário inferior não complicadas, todos os
órgãos podem ser transplantados).
 Os órgãos com infeção bacteriana ativa, limitada ao órgão em específico, não
devem ser transplantados (NR 1, 4), a menos que tenha sido iniciada uma
terapêutica antibiótica adequada no dador, no mínimo 24 a 48 horas antes e,
posteriormente, no recetor (NR 2-3). Neste contexto, a bacteriemia deve ser
considerada uma infeção bacteriana ativa que afeta todos os órgãos.
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5.4.2. Sepsis, meningite, endocardite e osteomielite bacterianas

A bacteriemia causada por agentes patogénicos nosocomiais (por exemplo, Enterococci
multirresistente, Staphylococci (MRSA), S. pneumococci, Salmonella, Pseudomonas,
Escheriacoli, Serratia, Acinetobacter spp. e Klebsiella spp. ou outra estirpe ESBL spp)
ocorrem geralmente devido à utilização de sistemas de acesso intravenoso e outros
sistemas de apoio médico [1, 2]. Após o transplante, esses agentes patogénicos podem
ser responsáveis por infeções graves, principalmente em locais de anastomose por
fluídos colonizados e pela possibilidade de formação de abcessos ou aneurismas
micóticos [1, 2] (NR 1). Apesar das hemoculturas negativas, as infeções podem ser
transmitidas em casos de endocardite ou pneumonia insuspeitas (por exemplo
Pneumococci S.). No entanto, os órgãos provenientes de dadores portadores de
bacteriemia podem ser transplantados sem complicações se lhes forem administrados
agentes antimicrobianos apropriados no recetor após a transplantação [2] (NR-2-3). O
transplante de órgãos provenientes de dadores portadores de endocardite continua a
ser controverso devido ao risco de infeção metastática; embora possam ser
transplantados, dependendo do critério do centro de transplante. É altamente
recomendada a administração de tratamento no dador [57] (NR 2-3). Um dador
portador de sepsis (e com hemoculturas positivas) não deve ser aceite, principalmente
se não for possível a confirmação de uma terapêutica eficaz (NR 1). No entanto, os
enxertos provenientes de dadores que não sejam portadores de sepsis, mas a quem
tenha sido incidentalmente detetada a presença de bacteriemia, raramente resultaram
na transmissão da doença através da administração de profilaxia antibiótica correta no
recetor (NR 2-3).
O tratamento antibiótico eficaz em dadores portadores de meningite bacteriana
causada por N. meningitidis, S. pneumoniae ou Haemophilus deve ser realizado
durante 48 horas [5, 8] (NR 2-3); em alguns países, os especialistas consideram 24 horas
como tempo suficiente. A meningite causada por Listeria pode disseminar-se de forma
sistemática (NR 1-3). O tratamento com recurso à administração de antibióticos
adequados é possível, embora a gestão de doentes imunossuprimidos portadores de
infeção provocada por Listeria possa ser problemática e possa levar à não aceitação
desses dadores pelos centros recetores de órgãos.
No caso de uma osteomielite, a disseminação de forma sistemática deve ser descartada.
Geralmente, os órgãos apenas devem ser considerados para transplantação passadas
48 horas da administração de antibioterapia direcionada e eficaz, bem como,
confirmação adequada da eliminação da infeção.
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5.4.3. Infeções pulmonares

É necessária intubação de emergência na maioria dos dadores falecidos. A aspiração e
consequente pneumonia devem ser excluídas e tratadas [5]. Proporcionalmente à
quantidade de tempo passado na unidade de cuidados intensivos (UCI), a taxa de
infeções broncopulmonares confirmadas aumenta de 10 para 40% [8]. Após, pelo menos
48 horas de tratamento antibiótico eficaz e correta função pulmonar, os pulmões (ou,
pelo menos, os lóbulos não afetados) poderão ser considerados para doação [8] (NR 24). Deverá ser colocada de parte a transmissão de bactérias ou fungos multi-resistentes
por colonização dos pulmões. As biópsias feitas aos tecidos dos pulmões transplantados
podem detetar agentes patogénicos não detetados através da BAL [Lavagem
broncoalveolar]. Após administrada a antibioterapia adequada, de acordo com o padrão
de resistência dos isolados, com exceção de alguns casos, os recetores de pulmão não
deverão sofrer complicações causadas por bactérias transmitidas pelo dador, desde que
os agentes patogénicos que foram transmitidos não sejam multirresistentes à
medicação [58].
 Os órgãos, incluindo os pulmões, podem ser transplantados após a administração
de terapêutica antibiótica adequada e eficaz para tratamento de infeções
pulmonares.
5.4.4. Infeções do trato urinário

As infeções do trato urinário (ITU) são comuns devido à subida de bactérias ao longo do
cateter uretral, bem como a pielonefrite [5]. A ITU pode ser considerada curada após a
administração de tratamento antibiótico adequado (48 horas de duração), apesar de ser
obrigatória uma tomada de decisão definitiva no momento da colheita do órgão. O
tratamento do recetor após o transplante pode reduzir o risco de ocorrência de infeções
com origem no dador. Caso se trate de uma ITU apenas limitada ao trato urinário
inferior, os rins poderão ser transplantados pois não se encontram infetados.
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 Na maioria dos casos, a ocorrência de ITU/ bacteriúria não complicada não constitui
contraindicação para o transplante de órgãos, se for administrado tratamento
antibiótico adequado ao dador e/ou recetor. Quaisquer suspeitas de ITU em
dadores deverão ser confirmadas através de cultura de urina.
5.4.5. Casos especiais

As infeções tardias causadas pela Mycobactéria Tuberculosis poderão ser problemáticas
para os recetores [1, 2, 8]. Os órgãos provenientes de dadores portadores de
tuberculose disseminada não deverão ser transplantados (NR 1). Os órgãos
provenientes de dadores com história clínica de tuberculose (TB) e com tratamento bem
sucedido ao longo de, pelo menos 6 meses, foram transplantados com sucesso (NR 3).
A profilaxia e/ou tratamento empírico do recetor deverá ser considerado em tais casos,
de acordo com as diretrizes [89]. Não existem métodos comprovados para despistagem
de TB em dadores falecidos, embora a Análise de Libertação de Interferão Gama (IGRAs)
possa ser útil. A utilização de órgãos provenientes de dadores que viajaram para, ou
tenham vivido em regiões com elevadas taxas de ocorrência de TB pode estar sujeita a
um maior risco de transmissão da infeção. Nesses casos, deverá ser considerado o
tratamento da TB latente no recetor. O dador portador de meningite causada pela
Micobactéria da Tuberculose pode ser considerado, desde que a TB não se tenha
disseminado. Todos os recetores a quem tiver sido detetada tuberculose latente
deverão receber tratamento para evitar a sua reativação após o transplante. O problema
da tuberculose resistente a vários medicamentos pode complicar o tratamento dos
recetores.
 A tuberculose ativa e disseminada constitui uma contraindicação para a doação de
órgãos. Os órgãos (exceto os pulmões) provenientes de dadores com história clínica
de tuberculose podem ser transplantados se o tratamento tiver sido realizado com
sucesso durante pelo menos 6 meses.
O Treponema pallidum é detetável através de serologia padrão [8].
O tratamento da sífilis latente tardia no recetor parece ser eficaz no combate à
transmissão da doença [5] (NR 3). O transplante de órgãos provenientes de dadores
infetados pode ser considerado mediante acompanhamento rigoroso dos recetores e
consideração de tratamento antimicrobiano da sífilis secundária (latente tardia) após o
transplante.
Para bactérias que causam infeções, geralmente conhecidas por "doenças tropicais",
muitas das quais já existem na Europa, por exemplo a leptospirose, são aplicadas as
127

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

considerações básicas mencionadas mais adiante para parasitas (consulte o subcapítulo
5.6) (NR 4).
A infeção intestinal pela bactéria Clostridium difficile ainda não foi relatada como sendo
um obstáculo à doação de órgãos; apesar de constituir uma consideração pertinente
para doentes imunocomprometidos (NR 4).
As infeções pela bactéria Coxiela burnetti (febre Q) surgem em muitas regiões europeias
e podem ser transmitidas através de substâncias de origem humana. Os dadores que
apresentem sintomas como febre, pneumonia, e/ou hepatite e associação com surtos
locais ou atividades agrícolas deverão ser alvo de investigações mais específicas.

5.5. Infeções fúngicas
As infeções fúngicas disseminadas (ou fungemia), confirmada através de hemoculturas,
devem ser eliminadas por completo antes da doação [1, 5] (NR 1). Para infeções
localizadas, é necessária a consideração caso a caso, por exemplo a traqueia é
frequentemente colonizada pelo fungo Candida. As infeções fúngicas não detetadas
constituem uma questão preocupante para os casos de transplante de pulmão, por isso,
é recomendada uma BAL durante a broncoscopia antes da doação. Os fungos Candida
sp. ou Aspergiilus sp. resistentes a Fluconazol são particularmente problemáticos,
principalmente em recetores de transplante de pulmão. Deverá ser colocada de parte a
disseminação da infeção pelo fungo Aspergiilus sp. Em determinadas zonas geográficas
os fungos Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces e Monosporium são endémicos e
poderá ser necessário realizar despistagem para colocar de parte a existência de
infeções ativas em dadores que estejam em risco [1, 2, 5, 59-61] (NR 1-4). A infeção
provocada pela bactéria Cryptococcus poderá estar relacionada com as infeções pelo
VIH. No caso dos indivíduos internados durante longos períodos em UCI, a terapêutica
antimicrobiana, os procedimentos invasivos, etc. aumentam o risco de colonização ou
infeção pelo fungo Candida. Nos indivíduos que estão a receber terapêuticas
imunossupressoras, aumenta o risco de colonização ou infeção pelo fungo Aspergiilus
ou Pneumocystis jiroveci (carinii) [59-62]. Outro dos fatores de risco substancial para a
aquisição de infeções fúngicas são as remodelações de casas ou no hospital. A taxa
apresentada de infeções fúngicas transmitidas por órgãos é baixa, à exceção dos
pulmões; embora a não deteção ou a não divulgação deva ser considerada. Em países
com recursos médicos limitados, as infeções fúngicas representam um grande problema
nos procedimentos de transplante.
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 A infeção fúngica disseminada deve ser eliminada antes de ser considerada a
utilização de qualquer órgão para transplante. No caso de doações de pulmão, a
infeção/contaminação fúngica pulmonar constitui um problema
específico que
deve ser investigado e tratado de forma adequada.
 A infeção comprovada pelo fungo Pneumocystis jiroveci (= carinii) no dador
constitui uma contraindicação para a utilização dos pulmões para transplante.

5.6. Parasitas, protozoários, nemátodos
A doença parasitaria ativa no dador constitui uma contraindicação para a doação de
órgãos (NR 1). Poderão existir algumas exceções caso os riscos inaceitáveis para os
recetores sejam colocados de parte por especialistas de doenças infeciosas
provenientes de transplantes (NR 4).
•

•

A utilização profilática de Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ), Atovaquona, ou
terapêutica antimicrobiana combinada (incluindo a Pirimetamina, Dapsona e ácido
folínico, ou Pirimetamina-Sulfadiazina e outras combinações) são conhecidas como
sendo eficazes contra o Toxoplasma gondii (bem como a Pneumocystis jiroveci
(carini) e poderão ser administrados aos recetores de órgãos em risco de contrair
infeções (em geral, os recetores de coração e aloenxertos compósitos
vascularizados, incluindo transplantes de músculos) [2, 63] (NR 3). As serologias
destinadas à despistagem da toxoplasmose estão incluídas na despistagem padrão
de dadores de coração para evitar infeções de novo através da disseminação num
recetor seronegativo [63]. Mais de 70% da população adulta na Europa já teve
contacto com o Toxoplasma gondii.
Sintomas como a diarreia persistente, colites, entre outros, em dadores aliados a
fatores de risco, como por exemplo, viagens recentes ao estrangeiro, deverão
conduzir a investigações para despistar a presença de parasitas intestinais.
Geralmente, não ocorrem sintomas.

As infeções parasitarias provenientes de dadores são raras na Europa, embora devam
ser consideradas para dadores que tenham tido contacto com (isto é, em viagem), ou
sejam originários de outras áreas. Já foram anteriormente publicados pormenores de
infeções restritas a nível tropical e geográfico durante o transplante de órgãos sólidos
[64], cujo resumo é apresentado na Tabela 5.1.A. (consulte o subcapítulo 5.11). Para
obtenção dos dados mais recentes sobre infeções restritas a nível tropical e geográfico,
principalmente no caso de dadores com historial de viagens ao estrangeiro ou
antecedentes de migração, é aconselhada ao pessoal de transplantes a consulta dos
sítios de Internet enumerados no subcapítulo 5.3.1, onde poderão ser obtidas as
informações epidemiológicas mais atualizadas.
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São apresentados abaixo debates pormenorizados sobre a Malária (subcapítulo 5.6.1),
Doença de Chagas (subcapítulo 5.6.2) e equinococose (subcapítulo 5.6.3). Noutras
partes do mundo, existem parasitas endémicos, tais como, Estrongiloidíase ou
Chistosomiase, com um risco elevado de transmissão com origem no dador [65, 66]. A
despistagem feita aos dadores e/ou tratamento empírico dos recetores e/ou dadores
deve ser considerada para todos os casos de risco (consultar Tabela 5.1.A., subcapítulo
5.11). Infelizmente, este tipo de doenças parasitarias é geralmente assintomático nos
dadores.
 A doença parasitaria ativa no dador constitui uma contraindicação para a utilização
de órgãos para transplante. A possibilidade de infeções parasitarias deverá ser
considerada em dadores originários de ou que tenham viajado para áreas
endémicas (consulte as referências anteriormente apresentadas, os sítios de
Internet e a Tabela 5.1.A) e, no caso de diarreias persistentes ou outros sinais
inexplicados de doença.
Para outras infeções provocadas por protozoários e nemátodos, a abordagem de
avaliação do risco para potenciais dadores é equivalente à utilizada para infeções
parasitarias.
5.6.1. Malária

A malaria ativa pode ser detetada através de esfregaços de sangue, biópsia hepática,
PCR ou ensaios de antigénios. Em alguns dadores, os sintomas poderão não ser
detetáveis.
Não deverá haver qualquer atraso no início da administração de tratamento anti malária
no caso de surgirem suspeitas da presença desta patologia em qualquer dador ou
recetor. Os dadores em risco de infeção pela malária incluem os emigrantes de, bem
como turistas que viajam para, áreas endémicas.
Os dadores portadores de parasitas são geralmente rejeitados pelos centros de
transplantação (NR 1-2). Os enxertos poderão ser usados depois de confirmado o
sucesso do tratamento e recuperação (NR 2-4), embora deva ser recordado que algumas
espécies (P. vivax e P. ovale) poderão sobreviver alojadas no fígado. Portanto, o
diagnóstico diferencial de qualquer febre no recetor durante as primeiras semanas após
a transplantação deverá considerar a reativação da malária em recetores de enxertos
provenientes de dadores em risco de contrair malaria. O tratamento adequado a
administrar ao recetor deverá ser iniciado de imediato [67]. As recomendações em
termos de tratamento dependem da espécie de plasmodium e da região geográfica
onde a Malária tiver sido contraída. É recomendada a consulta de um especialista em
transplantes e em medicina tropical/malária.
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5.6.2. Doença de Chagas

O Trypanosoma cruzi, o parasita responsável pela tripanossomíase americana ou
Doença de Chagas, tem predileção por células neurológicas, dos músculos ou do
coração. A despistagem é importante para os habitantes de, imigrantes de ou turistas
que viajam para áreas endémicas (América Latina e América do Sul). A parasitemia
assintomática é mais comum do que a doença sintomática em potenciais dadores [63,
68-70]. A existência de anticorpos contra Trypanosoma cruzi indicam que já houve uma
infeção antiga, embora os ensaios atuais tenham uma elevada taxa de positividade falsa,
bem como, uma variabilidade significativa na sensibilidade e especificidade. A
parasitemia aguda pode ser detetada através da realização de PCR e microscopia do
sangue.
O tratamento profilático (benznidazol) em combinações D+/R- é considerado
controverso. Os recetores de órgãos provenientes de dadores portadores da doença de
Chagas deverão ser submetidos a um seguimento rigoroso para deteção da transmissão
da doença através de PCR ou microscopia de sangue. O tratamento (Benznidazol,
Nifurtimox) deverá ser iniciado imediatamente após o diagnóstico de parasitemia.
Alguns especialistas recomendam evitar a administração de determinadas terapêuticas
imunossupressoras (por exemplo, Timoglobina ou Micofenolato) em recetores de
órgãos provenientes de dadores portadores da doença de Chagas [69]. Não devem ser
usados enxertos cardíacos ou intestinais de dadores com história clínica de infeções por
Trypanosoma cruzi (NR 1), no entanto outros órgãos podem ser considerados para
transplantação (NR 2 - 3) [69, 70].
5.6.3. Equinococose

A equinococose (crítica em doações de fígado ou pulmão) requer uma decisão mediante
análise individual caso-a-caso [8]. Se existirem sinais de equinococose disseminada no
dador, nesse caso, os órgãos não deverão ser considerados para transplantação (NR 1).
Mesmo no caso de a cirurgia e terapêutica realizadas anteriormente terem sido bemsucedidas, alguns centros de transplantação não recomendam a utilização de órgãos
afetados (por exemplo, um lóbulo de fígado afetado), enquanto outros órgãos, de um
modo geral, podem ser transplantados com risco reduzido de transmissão (NR 3). A
equinococose foi detetada em zonas rurais por toda a Europa, sem que os dadores
tivessem conhecimento de infeções anteriores. Deverá ser colocada de parte qualquer
manifestação extra hepática de quistos hidáticos [8].
5.6.4. Helmintas: nemátodos, tremátodos, cestodos

Os nemátodos intestinais podem permanecer no intestino (por exemplo, Trichinela) ou,
durante o respetivo ciclo de vida, podem disseminar-se através do sangue do intestino
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para os pulmões ou outros tecidos (por exemplo, Ancilostomíase, Áscaris,
Estrongiloidiase ou Chistosomiase). Além disso, alguns nemátodes podem ser
transmitidos através de Culex ou de mosquitos Anopheles (p. ex. filariase linfática
através de Wucheria bancrofti e Brugia sp., Mansonella), Mosca Preta (p. ex.
Onchocerca) ou Tabanídeos (p. ex. Loa Loa) e pode permanecer alojado no organismo
durante meses (p. ex. Filária) [91]. As infeções através de nemátodos são endémicas em
alguns países tropicais do mundo. Portanto, um histórico de viagens para ou de regresso
dessas áreas e aliado a sintomas como perturbações visuais e prurido podem ser
indicativos de infeção. Desde que o ciclo de vida possa ser interrompido, impedindo a
transmissão de microfilária através do sangue de dadores para recetores não
imunossuprimidos, não deve ocorrer o desenvolvimento da doença. As infeções ativas
podem ser impeditivas de doação; embora as provas sobre como fazer a manutenção
de dadores portadores de infeções sejam limitadas.
A infeção por uma das várias espécies de tremátodos (por exemplo, o Chistosoma) são
mais comuns na Ásia, África, América do Sul ou Médio Oriente. As infeções por cestodos
(Cisticercose, Equinococose) ou outras ténias são comuns em países subdesenvolvidos,
ou que apresentem condições sanitárias precárias ou endemias em determinadas zonas
geográficas (consultar subcapítulo 5.11).

5.7. Doenças por priões
As encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET) são raras, embora sejam
exclusivamente patologias degenerativas do sistema nervoso central letais [8]. A doença
de Creutzfeldt-Jacob (DCJ) e a variante da doença de Creutzfeld-Jakob (vCJD) são
transmitidas por priões. Os priões resultam de proteínas anormalmente dobradas,
portanto não existem ensaios TAN disponíveis nem ensaios Western-blot ou ELISA
sensíveis para a deteção de proteínas de prião no sangue. O diagnóstico só pode ser
realizado, se for sequer possível, post-mortem com material destinado à autópsia. É
sugerido cumprir as recomendações do CDC (www.cdc.gov/ncidod/dvrd/prions) e
considerar o risco de transmissão através de EET nos casos em que:
•
•
•

Foram verificados casos de DCJ ou vCJD na família;
o tratamento foi feito com recurso a hormonas da glândula pituitária ou de
hormona do crescimento de origem humana;
a dura-máter foi utilizada durante uma cirurgia.
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 Hoje em dia, não existem conclusões definitivas acerca do risco de pessoas
contraírem infeções na Europa. Viver no Reino Unido ou ter viajado para o Reino
Unido é um facto associado a este risco, apesar de não existirem provas que o
comprovem. Recomenda-se a obtenção de consentimento informado do recetor
acerca desta situação quando tem de ser usados órgãos com esse risco. Para o
reforço das provas, será necessário o futuro acompanhamento desta questão.
 A dura-máter não deverá ser colhida e utilizada como material de enxerto devido
ao risco imprevisível de transmissão de priões.

5.8. Pontos fracos do rastreio serológico
5.8.1. Resultados inesperados

No caso de um resultado inesperado (por exemplo, um teste de anti-VIH 1/2 reativo), a
resposta adequada encontra-se dependente dos riscos para os doentes (dador e
recetor) e equipa envolvida.
•

•

•

O processo de doação deverá ser interrompido e nenhum órgão ou tecido deverá
ser extraído até os resultados confirmativos dos testes ficarem disponíveis (por
exemplo, teste anti-VIH 1/2 reativo), ou
O processo de doação poderá prosseguir segundo o pressuposto de que o dador
está infetado e irá transmitir o vírus (por exemplo, anti-HBc reativo) com danos
aceitáveis para outros doentes, após a seleção do recetor adequado (por exemplo,
combinações D+/R+). Esse facto exige tempo para um novo processo de alocação
de órgãos, embora sem a necessidade de aguardar por testes confirmativos (por
exemplo, o teste anti-HBc reativo), ou
O processo de doação poderá prosseguir, até mesmo a colheita, segundo o
pressuposto de que é possível gerir uma infeção no centro de transplantação (por
exemplo, o teste anti-CMV reativo).

5.8.2. Hemodiluição e qualidade da amostra analisada

Em estudos serológicos de amostras de sangue hemodiluídas, poderão ocorrer
resultados falsos negativos, uma vez que pode estar presente uma baixa titulação de
anticorpos no soro diluído. Cerca de 50 a 60% da IgG humana encontra-se distribuída
pelos tecidos fora dos vasos sanguíneos, embora seja reciclada e regresse para a
corrente sanguínea passadas cerca de 48 horas. Por conseguinte, os testes serológicos
deverão ser repetidos, caso seja possível [3]. No caso de as limitações de tempo não
permitirem este prazo, poderá justificar-se o cálculo do grau de hemodiluição [16, 71]
(consultar Tabela 5.3., subcapítulos 5.11 e 2.2.3.1.3). No entanto, calcular o grau de
diluição apenas com base numa das fórmulas utilizadas atualmente [72, 73] não leva em
conta as alterações fisiopatológicas devido à substituição do sangue e do volume em
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dadores de órgãos. Após a avaliação adequada dos riscos e benefícios pela equipa de
tratamento do recetor, deverá ser ponderado o risco de um resultado falso negativo
proveniente de uma hemodiluição presumida com potencial benefício para o recetor
[74]. Em dadores de órgãos falecidos, os protocolos de manutenção incentivam a
substituição do volume de sangue por fluídos, o que resulta num hematócrito inferior
ao verificado em adultos saudáveis (consultar Capítulo 3). Finalmente, a qualidade das
amostras enviadas para análise é importante (sem hemólise, armazenamento
adequado, sem diluição quando a amostra é recolhida do dador) [75].
5.8.3. Resultados falsos negativos e falsos positivos

Um resultado “falso negativo” significa que um teste não detetou uma infeção quando
esta existe (NR 1 ou 4) devido a hemodiluição, a uma infeção em período de janela, a
amostragem incorreta ou uma qualidade de teste inadequada.
Um resultado “falso positivo” significa que um teste indica erradamente reatividade a
uma infeção quando esta não existe (NR 3-5) e pode surgir devido a contaminação,
questões de controlo de qualidade, reatividade transversal ou qualidade de teste
inadequada.
5.8.4. Amostras de sangue recolhidas após paragem cardíaca

As amostras de sangue recolhidas para rastreio antes da cessação da circulação em DPC
[dadores em paragem cardiocirculatória] são sempre preferíveis àquelas que são
recolhidas posteriormente. Deverá ser estabelecido um procedimento com vista a
garantir a identificação e o fácil acesso às amostras de dadores armazenadas nos
respetivos hospitais. Se não se encontrarem disponíveis amostras de sangue, estas
deverão ser recolhidas logo que possível após a cessação da circulação, ou seja, dentro
de 24 horas. Para evitar posterior hemólise, as amostras deverão ser centrifugadas e o
soro ou plasma deverá ser separado logo que possível após a colheita. Sempre que estas
amostras de sangue sejam analisadas, o teste utilizado deverá ser certificado para tais
amostras e o laboratório deverá ser informado da natureza da amostra recolhida.
5.8.5. Colheita proveniente de recém-nascidos

Em crianças com menos de 6 meses de idade, o rastreio serológico poderá não ser fiável
devido à transferência de IgG materna. O rastreio serológico complementar da mãe irá
dar a conhecer o risco de transmissão de doenças de forma vertical. Caso não seja
possível, o dador deverá ser utilizado com precaução ou deverá ser descartada a
hipótese de infeção através de TAN. Os anticorpos IgG também poderão ser
transmitidos da mãe para o bebé através da amamentação.

134

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

5.9. Métodos de vigilância e acompanhamento de reações ou eventos
adversos graves
A comunicação abrangente, em ambas as direções entre os centros de transplante do
dador e do recetor, antes, durante e após a transplantação, é essencial [1, 2]. Se o
recetor apresentar qualquer sintoma inesperado, incluindo febre sem causa aparente,
leucocitose, estado mental alterado ou quaisquer outros sinais de infeção oculta [4], ou,
caso exista suspeita de doença com origem no dador, deverá ser realizado o rastreio de
todos os outros recetores de enxertos para detetar uma infeção transmitida pelo dador
ao recetor e possibilitar o início precoce da administração da terapêutica [1].
É obrigatório que a Autoridade de Saúde de cada Estado-Membro estabeleça um
sistema de vigilância nacional para o acompanhamento de qualquer reação ou evento
adverso grave ou (RAG, consultar Capítulo 8). Deverá ser realizada a troca livre e rápida
de dados entre os sistemas de vigilância de cada Estado-membro para possibilitar o
intercâmbio seguro de órgãos a nível internacional.

5.10. Estratégias de prevenção em recetores de órgãos
As estratégias de prevenção que poderão reduzir o risco de transmissão de doenças do
dador para potenciais recetores incluem:
•

•

•
•

Relativamente a algumas doenças infeciosas, a vacinação do recetor poderá reduzir
o risco de transmissão da doença através de um enxerto. Portanto, os doentes em
risco de falência de órgãos em fase final deverão concluir os seus planos de
vacinação logo que possível. As suas respostas clínicas à vacinação e,
posteriormente, o estado dos anticorpos, deverá ser acompanhado e, caso seja
necessário, a vacinação deverá ser administrada novamente. É importante verificar
a história de vacinação completa de um recetor antes da transplantação [76].
A vacinação do recetor deverá ser verificada ou alargada às infeções pertinentes
prevalente no caso de existirem ou estarem previstas viagens ou o contacto com
pessoas provenientes de outros países [77].
A vacinação profilática poderá não ser eficaz em algumas doenças de órgãos em
fase final [76].
Os tratamentos de CMV, Toxoplasmose, Herpes simples, Varicela e Pneumocystis
jiroveci (carinii), entre outros, com recurso a antibióticos, antivíricos e/ou profilaxias
antiparasitárias administrados durante a transplantação variam de centro para
centro de transplantes. Estes protocolos deverão ser atualizados para mitigar as
infeções transmissíveis expectáveis. Após a transplantação, o acompanhamento
periódico e rigoroso dos recetores ajuda a descartar o aparecimento de infeções. O
que inclui o rastreio de vírus latentes. A quimioprofilaxia através de (val)gangciclovir
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talvez possa atenuar as complicações decorrentes de infeções por EBV (PTLD) em
recetores em idade pediátrica D+/R- [78]. Estas estratégias deverão ser avaliadas
com vista a melhorar a sua eficácia.
• Pode não ser desenvolvida resposta de anticorpos a uma infeção contraída através
do órgão transplantado [42]. É aconselhável recorrer à utilização de testes TAN ou
outros ensaios de deteção direta de agentes patogénicos (por exemplo, HBsAg),
rastrear infeções transmitidas a recetores de órgãos [1]. Como pode ocorrer a
manifestação tardia de infeções latentes, por exemplo, o CMV [79], nos recetores,
o acompanhamento a longo prazo deverá incluir o rastreio direcionado de tais
riscos.

5.11. Tabelas
5.11.1. Doenças infeciosas graves, geograficamente restritas ou raras

A Tabela 5.1.A apresenta uma perspetiva não exaustiva sobre doenças infeciosas graves,
geograficamente restritas ou raras que podem ser transmitidas pela transplantação de
órgãos sólidos (TOS) (modificado de [3, 16, 64]). Como as terapêuticas de infeções
mudam, é aconselhável debater o estado de cada dador que apresente suspeita de
infeção com um especialista em doenças infeciosas. Na coluna "Observações", são
fornecidas informações acerca dos riscos existentes e se os dadores poderão ou não ser
utilizados em caso de infeção, bem como acerca do que fazer em caso de transmissão e
os comentários acerca da sua pertinência na Europa.
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Tabela 5. 4 A. Doenças infeciosas graves, geograficamente restritas ou raras

Doença (Agente
patogénico)
Aspergilose
(Aspergillus spp.)

Infeção
bacteriana
(várias):
a)
Staphylococcus
aureus,
Pseudomonas
sp.;
b) E-coli, Yersínia
Enterocolítica,
Brucella spp.,
Bartonella spp.,
Enterobacter
spp.,
Acinetobacter
spp.;
c) Bacteroides
fragilis, Klebsiella
spp.;
d) outras
espécies.
Babesiose (febre
da carraça)
(Babesia spp.)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
No mundo inteiro, risco
a longo prazo e para
doentes
imunossuprimidos
internados em UCI.

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

A nível mundial

Sim

Fatores de risco: internamentos
hospitalares prolongados, sistema
imunocomprometido, renovações
em edifícios, presença de
humidade. Dadores
portadores de Aspergilose invasiva
e disseminada não deverão ser
utilizados para transplante (NR 1).
a) Risco de aneurisma micótico (NR
1).
a)-d) Infeções pulmonares e outros
tipos de infeções (NR 1-5).
d) Consultar agente patogénico
específico.

A nível mundial, Europa,
Oriente e Oeste dos
EUA; climas subtropicais

Sim

É descrita a transmissão através de
sangue e órgãos de dadores
infetados.
Não existem critérios de exclusão
rigorosos em relação à doação de
órgãos (NR 4).

*
É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença (Agente
patogénico)
Blastomicose
(Blastomyces
dermatitidis)

Doença de Lyme
(Borrelia spp.)

Candidíase
(Candida spp.)

Febre
Chikungunya
(Vírus
Chikungunya)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
América do Norte
(Mississippi e rio Ohio,
Grandes Lagos),
América Central e
México

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Não

Doença endémica em
áreas onde existem
carraças (hemisfério
norte), espécies
diferentes na Europa
A nível mundial

?

África, Índia, Sudeste da
Ásia, surgindo em
muitas regiões
europeias com climas
quentes

Sim

Os testes serológicos e os ensaios
de agentes antigénicos na urina
poderão fazer a distinção entre
infeção aguda
ou reativada em dadores e
recetores de zonas endémicas.
Provavelmente, não existe risco
para recetores anteriormente
infetados.
Não são descritos critérios de
exclusão rigorosos para a doação
de órgãos (NR 4). A utilização
profilática de antifúngicos azólicos
pode contribuir para a diminuição
da incidência de doenças com
origem no dados, caso tenham sido
usados dadores infetados.
Verificar história clínica do dador:
picadas de carraça, eritema
migrans, falhas a nível do sistema
neurológico, neuroborreliose,
artropatia.
Os dadores portadores de doença
invasiva ou disseminada deverão
[ilegível]
se forem utilizados dadores
infetados pela doença.
Transmissão durante o dia pelos
mosquitos Aedes sp. Acompanhar
os recetores de transplantes
provenientes de dadores com
serologia
reativa. TAN disponível (NR 4);
viremia durante cerca de 2
semanas após os primeiros
sintomas. Os dadores com viremia
não deverão ser utilizados.

Sim

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
A nível mundial, o
contacto com o vírus
varia de país para país
(60-100% de
prevalência)

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Coccidioidomicos
e (Coccidioides
immitis)

Sul dos EUA, México,
Guatemala, Honduras,
Nicarágua, Venezuela,
Colômbia, Argentina,
Paraguai

Sim

Febre Q (Coxiella
burnetii)

A nível mundial, com
variação regional na
Europa: ocorrências
localizadas em áreas
circundantes de quintas
com animais infetados
(por exemplo, ovelhas,
cabras). Os rebanhos
migrantes contribuem
para uma disseminação
ainda maior.

?

A acompanhamento preventivo ou a
profilaxia antivírica deverá ser
considerada para todos os pacientes
(deverão ser evitadas infeções em
recetores que nunca tenham tido
experiência da infeção). [ilegível]
Poderão ser utilizados dadores que
não tenham CMV ativo (viremia) (NR
3).
.
Os testes serológicos e os ensaios de
agentes antigénicos na urina
poderão fazer a distinção entre
infeção aguda ou reativada em
dadores e recetores originários de
zonas endémicas. É provável que
não exista risco para recetores
anteriormente infetados, mas deve
ser administrada profilaxia azólica
(NR 4).
Transplantação de pulmão: no caso
de o dador ser originário de zonas
endémicas, deve ser iniciada
profilaxia azólica no recetor.
A administração de antibioterapia
específica poderá contribuir para a
prevenção de surto.
Ainda não existem casos reportados.
A disseminação ocorre facilmente
através de aerossóis ao longo de
vários quilómetros ou após
preservação em qualquer meio
durante meses.
PCR e serologia em laboratórios
determinados para o efeito.

Infeção pelo CMV
(Citomegalovírus)

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)

Distribuição
geográfica, zonas
endémicas e riscos
A nível mundial

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Não

Criptosporidíase
(Cryptosporidium
sp.)

Em favelas: prevalência
de 65% nos países em
desenvolvimento, 2030% nos países
desenvolvidos

Não

Cistoisosporíase
(Cystoisospora
belli, sin. Isospora
belli)

América do Sul
(sub)tropical, África,
Sudeste da Ásia

Não

Dadores que tenham morrido com
meningoencefalite causada pelo
Criptococcus não deverão ser
utilizados para transplante (NR 1).
Agente antigénico de Criptococcus
testado no sangue ou através de
ensaio de Ligase Chain Reaction
[Reação em Cadeia de Ligase].
Não são descritos critérios de
exclusão rigorosos para a doação de
órgãos noutros casos (NR 4).
Infeção via oral-fecal; a sua
existência é suspeita quando ocorre
diarreia aquosa. Sem terapeutica
eficaz conhecida.
Imunofluorescência indireta, testes
de anticorpos
ELISA.
Causa diarreia. Trimetoprimsulfahexatoxazol e imunossupressão
reduzida conseguiram resolver
infeções contraídas pelos recetores.

Infeção causada
pelo vírus do
Dengue

Zonas temperadas da
Ásia, África e América

Sim

Transmissão pelos mosquitos
Aedes. Testes TAN ou de antigénio
de NS1 para deteção de viremia. As
infeções transmitidas resultam em
complicações fatais (NR 1 ou 4).
Dadores com viremia não deverão
ser utilizados.

Infeção pelo vírus
EBV (Vírus EpsteinBarr)

A nível mundial, >90%
de todos os adultos
são portadores do
vírus de forma latente

Sim

A PTLD constitui um enorme risco,
pelo que, deverão ser evitadas
infeções de novo em recetores que
nunca tiveram experiência desta
infeção.
Podem ser utilizados dadores que
não sejam portadores da doença de
EBV ativa (mononucleose infeciosa)
(NR 3). Deve ser realizado o
acompanhamento de PCR dos
recetores.

Criptococose
(Cryptococcus
neoformans)

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
A nível mundial, zonas
mediterrânicas e rurais
da Europa, América do
Sul, Sul da Rússia, Ásia
Central, China,
Austrália, África

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Amebíase
(Entamoeba
histolytica)

Condições insalubres
(alimentos, água),
principalmente na
América Central e do
Sul,
Ásia e África

Não

Doenças
causadas
por
Hantavírus
(Hantavírus spp.)

Algumas zonas rurais da
Europa:
fezes
de
roedores
que
contenham
vírus
(transmissão
via
aerossol).
A
nível
mundial,
condições insalubres

?

Não são descritos critérios de
exclusão rigorosos (NR 4). Os
órgãos que não apresentem sinais
de infeção ativa e disseminação
para além do fígado (quistos
calcificados), poderão ser
utilizados. Terapêutica possível.
Frequentemente os indivíduos não
têm conhecimento de infeções
anteriores.
Não são descritos critérios de
exclusão rigorosos para a doação
de órgãos (NR 4). Verificar se os
dadores vivem em condições
insalubres (alimentos, água) e/ou
são originários de zonas de risco,
e/ou tem história clínica de
disenteria, diarreia ou colite
(serologia, PCR fecal, microscopia;
parasitas principalmente limitados
aos intestinos, embora seja
possível a existência de abscesso
hepático ou disseminação). Órgãos
críticos: fígado, intestino.
Considerar teste de diagnóstico
específico em caso de lesões renais
agudas associadas a [ilegível]

Equinococose
(Echinococcus
spp. por
exemplo,
Echinococcus
granulosus)

Infeção por VHA
(Vírus da Hepatite
A)

Após recuperação da infeção aguda
não foi reportada qualquer
transmissão.
Não
existem
relatórios de transplantes de
dadores com infeção aguda.

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)
Infeção por VHB
(Vírus da Hepatite
B)

*

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
A nível mundial.
• Prevalência de antiHBc reativo >50% na
Ásia, Pacífico Sul, África
Subsariana,
Médio
Oriente;
• Prevalência de antiHBc reativo >10% na
Europa
Oriental,
Mediterrâneo, Inuítes.
Indivíduos portadores
de HBsAg-reativo estão
infetados com [3]:
• Genótipo A (que é
a referência da Norma
da OMS para testes de
rastreio
de
VHB):
América do Norte,
Norte da Europa, África
do Sul (cerca de 3
milhões de pessoas);
• Genótipo B/C: Japão,
Sudeste
Asiático,
Austrália (cerca de 240
milhões de pessoas);
• Genótipo D: Rússia,
Índia, África Ocidental,
Médio
Oriente,
Mediterrâneo (cerca de
40 milhões de pessoas);
• Genótipo E: África
Ocidental (cerca de 1
milhão de pessoas);
• Genótipo F: América
do Sul (cerca de 3
milhões de pessoas).

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Evitar novas infeções em recetores
que nunca tiveram experiência
desta infeção. No caso de o
transplante ser realizado, é
obrigatória a administração de
terapeutica antivírica e profilaxia
HBIG, além do acompanhamento
do doente. Seja qual for o caso, é
sempre necessário administrar
terapêutica antivírica a recetores
infetados com VHB (NR 1-3).
Consultar as recomendações mais
recentes sobre terapêuticas e
desenvolvimento de mutantes.
Genótipo não pertinente para
risco de infeção e respostas
terapêuticas, embora possa alterar
os resultados serológicos (HBeAg
e/ou infeções por VHB anti-HBenegativo). A utilização dos dadores
deve ser realizada de acordo com
decisões tomadas mediante análise
caso-a-caso. Em situações de
emergência,
foram
utilizados
órgãos provenientes de dadores
com viremia e apenas o recetor foi
sujeito a terapêutica antivírica e
profilaxia
com
hiperimunoglobulina. Em dadores
portadores de viremia de VHB, a
transmissão pode ocorrer a partir
de qualquer órgão transplantado.
Em dadores sem viremia, existe
apenas
probabilidade
de
transmissão.

Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão

sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
A
nível
mundial.
Prevalência >3% em
muitos países de África
(Egito >15%, genótipo
4b), Ásia e regiões locais
de
outros
países
(Europa, por exemplo,
Itália;
América;
Austrália).

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Infeção pelo vírus
da Hepatite D

Relevante em países
com elevadas taxas de
prevalência
de HBsAg e VHD

?

Infeção pelo vírus
da Hepatite E
Infeção pelo vírus
do Herpes (Vírus
do Herpes)

Água não potável,
zoonose
A nível mundial

?

Transplante de órgãos para
recetores
potencialmente
portadores de viremia de VHC (NR
3), para todos os outros casos,
evitar o aparecimento de infeções
de novo (NR 1-2). Verificar as
recomendações mais recentes em
termos de terapêutica. O genótipo
apenas é importante para a
resposta à terapêutica, mas não em
termos de risco de infeção. Utilizar
dadores de acordo com decisões
tomadas mediante
análise caso-a-caso.
Uma infeção de novo em recetores
sem experiência desta infeção
poderá ser letal. O VHD precisa de
HbsAg para a replicação. Utilização
de dadores [ilegível]
Pertinência não avaliada/
desconhecida (NR 4).
Evitar infeções de novo em
recetores sem experiência desta
infeção. A reativação é frequente
em recetores. Determinados vírus
do Herpes spp. tem potencial
cancerígeno. (NR 2-4).

Doença(Agente
patogénico)
Infeção por VHC
(Vírus da Hepatite
C)

Sim

*
Transmissível por TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão sem
casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)
Histoplasmose
(Histoplasma
capsulatum)

Infeção por VIH
(Vírus
de
Imunodeficiência
humana I/II)

Distribuição
geográfica, zonas
endémicas e riscos
América do Norte (rios
Ohio e Mississippi),
Central e do Sul,
Indonésia, África

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

VIH-1:
Prevalência
estimada em adultos
(2009): >1-5% na África
Subsariana,
Rússia,
Ucrânia,
Estónia,
Tailândia, Papua-Nova
Guiné,
Belize,
Suriname,
Guiana,
algumas regiões do
Caribe;

Sim

Rastrear
indivíduos
imigrantes
provenientes de zonas endémicas
(cerca de 20% da população infetada,
a maioria é assintomática) através da
serologia, testes de agentes
antigénicos ou PCR. Em zonas
endémicas, não é feito qualquer tipo
de rastreio dos recetores e a
profilaxia antifúngica apenas é
recomendada no caso de os dadores
estarem infetado e os seus órgãos
serem transplantados para recetores
sem experiência desta infeção (NR 3).
Poderá ocorrer a reativação ou
disseminação
através
de
imunossupressão em recetores
anteriormente infetados e deverá ser
administrado tratamento.
Atualmente, dadores infetados pela
doença do VIH (ou geralmente
denominados de VIH seropositivos)
não são usados para transplante (NR
1). O rastreio deverá detetar o VIH-1,
VIH-2 e todas as outras estirpes.

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)

Distribuição
geográfica, zonas
endémicas e riscos
HTLV-1: Sul do Japão
(10-20%); Melanésia,
Índia, Médio Oriente,
Caribe (2-5%); Sudeste
dos EUA, algumas
zonas da América do
Sul, África Central e
Ocidental (5%).
HTLV-2:
abuso
de
drogas
intravenosas
nos
EUA,
Europa;
América do Sul (Brasil);
indivíduos de origem
americana; Sudeste da
Ásia (Vietname).
A
nível
mundial:
modificação
da
prevalência anual e
estirpes.
As
recomendações mais
recentes
a
nível
nacional deverão ser
consultadas
com
regularidade.

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Rastreio dos dadores em risco
(migrantes), respetivos parceiros
sexuais e filhos (transmissão vertical
- da mãe para o feto). No caso de a
infeção ser confirmada, os órgãos
não deverão ser transplantados
para um recetor sem experiência da
infeção

Sim

Infeção
pelo
LCMV (Vírus da
Coriomeningite
Linfocitária)

América do Norte e do
Sul, Europa, Austrália,
Japão

Sim

Legionelose
(Legionella spp.)

A nível mundial

?

Deverá
ser
considerada
a
administração
de
tratamento
profilático aos recetores. Dadores
com elevado risco de viremia
deverão ser atentamente avaliados.
Consultar as mais recentes
recomendações
para
tomar
decisões. Não é possível fornecer
recomendações específicas devido
às constantes alterações em
epidemiologia e no próprio vírus.
Dificuldade na elaboração do
diagnóstico; verificar se ocorreu
contacto com roedores. O dador
portador de infeções
agudas não deverá ser utilizado (NR
1).
Água, ar condicionado, etc. (NR 4)

Infeção por HTLV1/2 (Vírus da
Leucemia-T
Humana 1/2)

Gripe (Vírus da
gripe)

*É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão sem
casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
Todos os países com
determinadas espécies
de Mosca da Areia:
todo o litoral do mar
Mediterrâneo, Médio
Oriente, Afeganistão,
Ásia, Sul dos EUA,
América Central e do
Sul, África Subsariana

Transmissíveis
por TOS*

Observações

?

Leptospirose
(Leptospira spp.)
Malária
(Plasmodium
spp.)

Águas paradas em áreas
(sub) tropicais
Quaisquer países (sub)
tropicais
constituem
áreas de risco (P.
falciparum:
África
Subsariana, Sudeste da
Ásia,
subcontinente
Indiano, América do Sul,
Haiti,
República
Dominicana, Oceânia; P.
malariae,
P.
oval:
África
Subsariana; P. vivax:
Sudeste
da
Ásia,
subcontinente Indiano)

?

Microsporidiose
(Microsporidia
spp.)

Água contaminada

?

Não estão descritos critérios de
exclusão rigorosos em relação à
doação (NR 4). Avaliar os dadores
provenientes de zonas endémicas,
uma vez que a incubação é tardia
nas formas visceral (demora meses)
e cutânea (demora décadas). Caso
o teste de serologia ou antigénio
seja reativo, ou suspeito, realizar
uma biópsia ao fígado, baço,
intestinos, bem como, das lesões
cutâneas. É possível recorrer a
quimioterapeutica curativa de
indivíduos infetados, embora o
resultado possa ser [ilegível]
A infeção aguda afeta todos os
órgãos (NR 1,4).
Avaliar turistas e imigrantes
provenientes de áreas endémicas
(dentro de 5 anos) relativamente à
possibilidade de infeção (sintomas:
febre, coagulação intravascular
disseminada (CID), falência de
vários órgãos; diagnóstico: gota de
sangue, PCR, caso se justifique). A
maioria dos centros rejeita dadores
parasitémicos (NR 1, 2).
Após
a
administração
de
tratamento bem sucedido e
recuperado, os dadores poderão
ser utilizados, salvo algumas
exceções, como por exemplo, o
fígado.
Transmitida através de água
contaminada. Esporos formam uma
parede grossa nos intestinos.
Contagiosa
e
disseminável
(cérebro, [ilegível]

Leishmaniose
(cutânea
e
visceral)
(Leishmaniasis
spp.)

Sim

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
A nível mundial,
internamento
prolongado em
unidades hospitalares,
permanência em
enfermarias ou
exposição a antibióticos

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Infeção causada
por micobactéria
não tuberculosa
(Micobactéria
não tuberculosa)
Infeção causada
pelo Parvovírus
B19 (Parvovírus
humano
Blastomicose sulamericana
(Paracocidioide)
Pneumonia
pneumocística
(Pneumocystis
jiroveci/carinii)

A nível mundial

?

Fator de risco pertinente. Analisar
o rastreio feito aquando da
admissão e durante o
internamento na UCI. Os órgãos
que não estiverem
contaminados/infetados poderão
ser utilizados no recetor mediante
a administração de terapêutica
profilática; nos restantes casos, é
necessária uma tomada de decisão
individualizada (NR 2-4).
(NR 4)

A nível mundial

Sim

(NR 4)

Solos em áreas (sub)
tropicais da América
Central e do Sul
A nível mundial: Risco
de infeção a para
doentes internados
durante longos
períodos em UCI,
imunossuprimidos

Não

Doença por
Priões (Priões)

A nível mundial

?

Algemia
(Prototheca spp.)

A nível mundial

Sim

Não foram descritos critérios de
exclusão rigorosos em relação à
doação de órgãos (NR 4).
Problemática parcialmente evitável
com recurso à administração de
terapêuticas profiláticas específicas
nos recetores (NR 3). A Infeção
disseminada em dadores
representa uma contraindicação
(NR 1).
Sem tratamento disponível.
Não existem análises para despiste
da doença. Avaliação de risco para
CJD/vCJD. Decisão individualizada
relativamente a dadores em risco.
A infeção confirmada constitui
uma absoluta contraindicação (NR
1).
(NR 4)

Bactéria
resistente a
vários
medicamentos
(por exemplo,
MRSA, VRE, ESBL,
entre outras)

Sim.

*É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão sem
casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)
Raiva (vírus da
Raiva)

Salmonelose
(Salmonelas não
tifoide spp.)
Infeção
por
Scedosporium
apiospermum
(Scedosporium
apiospermum)
Bilharziose
(Schistosoma
spp.)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
Dentadas de animais ou
contacto com saliva
(cães, morcegos, ou,
outros mamíferos). A
nível
mundial,
determinados territórios
insulares apresentam um
risco reduzido (Japão,
Taiwan, Reino Unido,
Islândia,
Austrália
(apesar de existirem
outras
estirpes
do
Lyssavirus),
Nova
Zelândia,
Noruega,
Suécia, Finlândia).
Comida e condições
sanitárias
insalubres,
países quentes/ (sub)
tropicais
A nível mundial em
indivíduos
imunocomprometidos

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Transmissão letal (NR 1) a menos
que tenha ocorrido vacinação
prévia. Apenas o teste TAN feito
ao tecido cerebral após autópsia é
confirmativo, embora não seja
exclusivo. Episódios de contacto
com animais (mordidelas) e
qualquer tipo de distúrbios a nível
neurológico no passado são
suspeitos. Poderão decorrer
intervalos longos entre as
mordidelas/contacto com animais
e o surgimento de sintomas
(meses ou anos).

?

(NR 4)

Sim

(NR 4)

Água
contaminada
(África, Médio Oriente,
Japão, China, Caribe,
América do Sul)

?

O Praziquantel é utilizado para
tratamento em condições de não
transplante.
Caso
existam
suspeitas de infeção aguda
(fígado, intestinos, trato urinário),
a urina ou as fezes deverão ser
analisadas para verificar a
presença, ou não, de ovos.

*É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão sem
casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)
Estrongiloidíase
(Strongyloides
spp.)

Cisticercose
(Taenia solium)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
Áreas quentes com
condições
sanitárias
insalubres: Sudeste da
Ásia, África Subsariana,
América Central, Brasil,
Sul dos EUA, Austrália
tropical, Espanha

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

A nível mundial. É
frequente em países
subdesenvolvidos
ou
com
condições
sanitárias
insalubres
(Ásia, África, América
Latina)

Sim

Analisar fezes e secreções da
traqueia para detetar larvas, ou o
sangue para detetar ovos de
dadores que venham de (ou
tenham viajado para) áreas
endémicas. A serologia constitui o
método de despistagem mais
eficaz. Pode ocorrer autoinfeção
através de fezes provenientes dos
intestinos
de
portadores
assintomáticos. Surge a suspeita de
infeção no caso de sintomas de
infeção
gastrointestinal
acompanhada
de
urticária,
eosinofilia e meningite gram
negativa ou aparecimento de
complicações a nível pulmonar.
Considerar a administração de
Ivermectina empírica em recetores
de dadores de risco, não
rastreados.
Em
pacientes
imunossuprimidos, ocorre um
estado de hiperinfeção, o que
requer um tratamento preventivo
através,
por
exemplo,
da
Ivermectina. É letal noutras
circunstâncias (NR 4).
Não foram descritos critérios de
exclusão rigorosos em relação à
doação de órgãos (NR 4).
TAC típica /RM apresenta lesões de
Neurocisticercose. Inspeção da
carne e prevenção [ilegível]

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença
(Agente
Patogénico)
Encefalite da
carraça
através de várias
estirpes de vírus

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
A nível mundial. Com
ocorrência sazonal e
endémica a nível local
(por exemplo, ocorrem
tipos de encefalite
Europeia e do Extremo
Oriente, entre abril e
novembro, em locais
com altitudes abaixo
dos 1400 m)
A nível mundial
(contacto com animais)

Transmissíveis
por TOS*

Observações

?

Analisar a nível mundial: quaisquer
mordidelas de carraças, associação
sazonal a distúrbios neurológicos.
Os dadores portadores de viremia
não deverão ser utilizados (NR 14).

Sim

Infeção por
espécies de
tremátodos
• Paragonimus:
pulmão
• Clonorchis:
fígado
• Fasciola: fígado
• Chistosoma:
fígado

Médio Oriente, África,
América do Sul, Ilhas do
Caribe, Este da Ásia, ou
qualquer sítio presente
nos resíduos, na água
ou na carne

Sim

Sífilis
(Treponema
pallidum)
Doença do Sono
(Trypanosoma
brucei)

A nível mundial

Sim

África Subsariana,
diferentes subespécies.

?

Risco para recetores de tecidos
musculares sem experiência desta
infeção (por exemplo, coração
e/ou AVC). Profliaxia específica
obrigatória em qualquer recetor
(NR 3).
Existe risco caso ocorram lesões
cutâneas, historial de viagens e
contacto com a água em países
com prevalência desta infeção.
Analisar fezes, urina, secreções da
traqueia e sangue (em caso
eosinofilia) para detetar ovos em
dadores provenientes de áreas
endémicas ou em risco após
viagem para essas zonas. Os
parasitas podem ser tratados
através da administração de
medicação específica (NR 4).
Tratamento bem sucedido através
da administração de antibióticos
(NR 3).
Doença do Sono Africana:
diferentes subespécies causam
variantes da doença que
apresentam sintomas progressivos.
Letal (NR 1).

Toxoplasmose
(Toxoplasma
gondii)

*
É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.

150

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

Doença(Agente
patogénico)
Doença de
Chagas
(Trypanosoma
cruzi)

Tuberculose
(Micobactéria da
tuberculose)

Varicela ( Vírus
Varicela Zoster)

Distribuição
geográfica, zonas
endémicas e riscos
América Central e do
Sul (e populações
imigrantes do México e
América Latina a viver
nos EUA)

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

A nível mundial (Ásia,
África, América Central
e do Sul, Europa),
fracas condições
económicas e/ou
sanitárias,
manifestações
extrapulmonares
(Sudeste da Ásia, Médio
Oriente)
A nível mundial

Sim

Avaliar doadores provenientes de
áreas endémicas (serologia,
ecocardiograma, TC cerebral para
detetar infeções crónicas, camada
leuco-plaquetária [buffy coat]
proveniente do sangue, presente
em infeções agudas).
Não são aceites doações de
dadores portadores de infeções
agudas (NR 1). Não deverão ser
utilizados o coração e intestinos
provenientes de dadores
portadores de infeções crónicas,
apesar de os restantes órgãos
poderem ser utilizados. Os
recetores que tenham tido
contacto prévio com o parasita
deverão receber tratamento no
caso de a parasitemia voltar a
surgir, por exemplo, benznidazole.
(NR 2-3). Recetores de órgãos
provenientes de dadores infetados
com a doença de Chagas deverão
ser [ilegível]
A terapêutica dos recetores é
complexa. Não deverão ser
utilizados para transplante órgãos
provenientes de dadores
portadores de tuberculose ativa/
disseminada (NR 1-3).

Sim

Adultos sem experiência desta
infeção poderão também ser
infetados por esta doença habitual
na infância. A profilaxia antiviral
poderá reduzir o risco de
aparecimento do vírus Zoster em
recetores seropositivos
(terapêutica/profilaxia anti-CMV
também ativa contra o VZV).

*É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão sem
casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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Doença(Agente
patogénico)
Infeção pelo Vírus
da Febre do Vale
do Nilo (WNV)
(Vírus da Febre
do Vale do Nilo)

Distribuição geográfica,
zonas endémicas e
riscos
Surtos epidémicos no
final do verão (África,
Ásia, Médio Oriente,
Europa, EUA) entre
outros arbovírus a nível
mundial

Transmissíveis
por TOS*

Observações

Sim

Transmissão de infeções agudas
geralmente letais (NR 1). O
rastreio é útil em regiões com
relato de infeções ou epidemias ao
longo das últimas duas semanas.

*É transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão sem
casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.

Tabela 5. 5 B. Considerações gerais acerca de infeções e vacinas
Generalidades
Infeções do trato
respiratório
ITU (infeções do
trato urinário),
pielonefrite

Vacinação
a) vacinas vivas
b) outras vacinas
ou imunização
passiva

Distribuição geográfica,
riscos consideráveis
A nível mundial

Transmissíveis
por TOS*
Sim

A nível mundial em
países com fracas
condições económicas e
sanitárias (um problema
para doações de fígado)
Deverá ser considerada
a administração de
vacinas vivas em casos
de:
• gripe (por inalação =
viva;
por injeção = inativa)
• varicela
• rotavírus
• sarampo
• papeira
• rubéola
• BCG
• varíola
• V. cólera (oral = viva;
injetável = inativada)
• febre amarela

Sim

a) Sim

b) Não

Observações
Problema para o transplante de
pulmões.
No caso de serem ignorados, os
casos poderão resultar em sepsis;
geralmente apenas constituem
risco
para
recetores
de
transplantes renais (NR 1-3).
a) As vacinas vivas são equivalentes
à transmissão de infeções virais
agudas: avaliação
de risco individual para potenciais
recetores ao longo das 4 semanas
seguintes à administração das
vacinas (NR 1-2). Para algumas
vacinas, são impostas restrições
apenas em relação a determinados
órgãos:
• Vacina da gripe (por inalação)
→ pulmões
• Rotavírus → intestinos
• Cólera → Intestinos
• Salmonela → Intestinos
b) A administração de outras
vacinas ou imunização passiva nos
dadores poderá não prejudicar o
recetor,
embora
possa
comprometer os resultados dos
testes de diagnóstico (NR 3 ou 5).

*
Transmissível através de TOS: Sim = relatado; Não = não relatado; ? = elevada probabilidade de transmissão
sem casos documentados ou ausência de dados suficientes para a obtenção de conclusões bem fundamentadas.
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5.11.2. Sinónimos e abreviaturas utilizados na despistagem de doenças virais
Tabela 5. 6 . Sinónimos e abreviaturas utilizados na despistagem de doenças virais

VHC-Ab
HBs-Ab
HBsAg
HBc-Ab
HBc-Ab-IgM
VIH-Ab
VIH-1/2-Ab
VIH-1-Ab
VIH-2-Ab
VIH-p24-Ag
CMV-Ab
EBV-Ab

anti-VHC
anti-HBs
HBsAg
anti-HBc
anti-HBc-IgM
anti-VIH
anti-VIH-1/2
anti-VIH-1
anti-VIH-2
VIH-1-p24-Ag
anti-CMV
anti EBV

anticorpos contra VHC
anticorpos contra antigénios superficiais de VHB
antigénios superficiais de VHB
anticorpos contra antigénio núcleo do VHB
IgM - anticorpos contra antigénio núcleo do VHB
anticorpos contra VIH sem definição do [ilegível]
Anticorpos contra VIH-1, bem como o subtipo VIH-2
anticorpos apenas contra o subtipo VIH-1
anticorpos apenas contra o subtipo VIH-2
p24-antigénio do subtipo VIH-1
anticorpos contra CMV
anticorpos contra EBV

5.11.3. Algoritmos para o cálculo da hemodiluição

Tabela 5.3.A. Algoritmo para o cálculo da hemodiluição utilizada na doação de tecidos
[8, 16, 71, 72, 75]
A fórmula fornecida pela Agência para o Controlo de Alimentos e Medicamentos [FDA],
EUA [72], é apresentada de seguida. (Outras fórmulas, fornecidas pelo Ministério da
Saúde, Reino Unido [73], também tem sido utilizadas em alguns Estados-membros.)
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Figura 5. 6 1ª Etapa: árvore de decisão para a avaliação de dador
Não
O Dador foi
transfundido/infundido

Analisar amostra de
sangue

Analisar amostra
de sangue pre
transf/infusão

Sim
Não

Há amostra de sangue pre
transfusão/infusão recente

O Dador é adulto(>12 anos)

Não
Aplicar algoritmo (abaixo)

Sim

Há amostra de sangue pre
transfusão/infusão recente

Sim

Analisar amostras prévias às
transfusões/infusões

Não
Ocorreu perda de sangue

Não

Analisar amostra de sangue
pre transfusão/infusão

Sim
Alguma destas condições foi
excedida?
1. 2L de sangue ou colóides num
espaço de 48h; ou
2. 2L de cristalóides num espaço
de 1h; ou
3. 2L de combinação dos elementos
acima mencionados

Não
Analisar amostra de
sangue

Sim
Aplicar algoritmo (abaixo)

Alguma destas condições foi
excedida?
1. colóide/48h + cristalóide/1h >1
vol. plasma; ou
Sim
2. colóide/48h + cristalóide/1h >1
vol. sangue

Não

Analisar amostra de
sangue

Sim
Rejeição do dador
para doação de
tecido
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Tabela 5. 7 2ª Etapa: Algoritmo de cálculo da hemodiluição no dador, caso seja necessário

Volume de Plasma

Peso do dador em Kg _ _ _ _ /0.025

_____ mL

Volume de Sangue

Peso do dador em Kg _ _ _ _ /0.015

_____ mL

A. Volume total de sangue
transfundido/ 48h

_ _ _ _ mL de eritrócitos transfundidos/48 h
_ _ _ _ mL de sangue total transfundidos/48
h
_ _ _ _ mL de sangue reconstituído/48 h
_ _ _ _ _ mL de dextrano/48 h
_ _ _ _ _ mL de plasma/48 h
_ _ _ _ _ mL de plaquetas/48 h
_ _ _ _ _ mL de albumina/48 h
_ _ _ _ _ mL de hetastarch/48 h
_ _ _ _ _ mL de outras substâncias/48 h
_ _ _ _ _ mL de solução salina/1h
_ _ _ _ _ mL de dextrose aquosa/1h
_ _ _ _ _ mL de lactato de Ringer/1h
1. Soma B + Soma C > volume de plasma?

B. Volume total de colóides
infundidos/ 48h

C. Volume total de cristalóides
infundidos/ 1h
Cálculo do nível de diluição do
plasma
Cálculo do nível de diluição do
sangue

2. Soma A + Soma B + Soma C >
volume de sangue?

Soma A:
_____ mL

Soma B:
_____ mL
Soma C:
_____ mL
Caso ambas as
respostas aos
números 1 e 2 seja
«Não», analise a
amostra.
Caso ambas as
respostas a
1 e 2 seja «Sim», o
dador deverá ser
rejeitado.
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Capítulo 6. Risco de transmissão de doenças neoplásicas
6.1. Introdução
Os neoplasmas malignos podem ser transmitidos a doentes imunossuprimidos quando
órgãos provenientes de dadores portadores de doenças neoplásicas são transplantados
para os recetores, de forma consciente ou inconsciente [1].
A frequência da existência de dadores portadores de tumores malignos e o risco de
transmissão do tumor dador-recetor ainda não é conhecido ao certo. No entanto, existe
muita informação disponível acerca desta temática graças à Rede Unida para a Doação
de Órgãos (UNOS) [2], ao Registo Internacional de Transplantes Tumorais de Israel Penn
(IPITTR) [3], ao Centro Nacional de Transplantes (CNT) [4], à Organização Nacional de
Transplantes (ONT) e a outros registos e acompanhamento de centros individuais.
O risco de transmissão de tumores através do transplante de órgãos deverá ser
analisado com alguma objetividade. Apesar de estarem publicados alguns casos de
transmissão de tumor [5, 6], tendo em conta o elevado número de transplantes de
órgãos sólidos realizados, apenas uma pequena percentagem dos recetores de enxertos
desenvolveu uma doença maligna transmitida. No entanto, devido às consequências
potencialmente sérias, é imperativo selecionar de forma cautelosa todos os potenciais
dadores com o intuito de evitar a transmissão de doenças neoplásicas.
Contudo, o aumento das listas de espera, juntamente com a escassez de dadores de
órgãos disponíveis, de um modo geral, incentivaram a reconsideração dos critérios para
aceitação de dadores com tumores diagnosticados [7].
Para fazer face a estas preocupações, cumprir os padrões de garantia da qualidade e
assegurar a máxima segurança do recetor, deverão ser colhidos dados fiáveis para uma
determinação razoável do risco de ocorrer transmissão de tumores. São obrigatórios os
registos de transplantes de órgãos provenientes de dadores portadores de tumores que
deverão ser estabelecidos em todos os países ou redes de alocação de órgãos (por
exemplo, Eurotransplant). Deverá ser estabelecido um consenso a nível internacional
em relação aos dados a serem documentados, com vista a facilitar a eventual
interligação dos registos.
O número de dadores de critérios alargados/estendidos (DCE), principalmente de
dadores de idade mais avançada, aumentou devido à escassez de órgãos. De facto, não
existe limite de idade para a doação de órgãos, mas sim, apenas para parâmetros
funcionais de determinados órgãos. Contudo, é preciso salientar que a taxa de
ocorrência de tumores na população dadora tem vindo a aumentar de forma
concomitante com o aumento da idade dos dadores.
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Neste contexto, os coordenadores de transplantes e os membros das equipas de
transplantes precisam de diretrizes que sirvam de auxílio na resolução de situações
complexas; embora, em última análise, o tratamento de cada caso deva ser
individualizado.

6.2. Recomendações gerais a seguir no processo de doação com vista a
evitar a transmissão de tumores
6.2.1. História clínica do dador e exame físico

Durante o processo de colheita de um órgão, a história clínica do dador deverá ser
recolhida, tendo em consideração os seguintes aspetos fundamentais (ver Figura 6.1 e
Tabela 6.1):
1. Registo de quaisquer neoplasmas anteriormente diagnosticados (ou tumores
removidos sem documentação acerca do diagnóstico definitivo). Deverão ser
obtidas todas as informações relativas a neoplasias malignas, por exemplo, data do
primeiro diagnóstico, relatório histológico detalhado, fases da doença, classificação,
tipo e data da cirurgia, quimioterapeutica e radioterapeutica, acompanhamento
realizado, acompanhamento mais recente, incluindo os resultados, remissão
completa e recidiva do tumor em qualquer momento.
2. História de irregularidades menstruais após a gravidez e/ou abortos espontâneos
em mulheres em idade fértil, como sendo sinais clínicos de suspeita de
coriocarcinoma metastizado.
3. Os tumores ou metástases intracranianas deverão ser sempre excluídos em dadores
diagnosticados com hemorragia intracraniana, principalmente, se não existirem
sinais de hipertensão ou malformação arteriovenosa. Em caso de dúvida, deverá ser
realizada uma biópsia pré ou intraoperatória ao cérebro.
Se possível, o médico de família e os familiares do dador deverão ser contactados para
fornecer informações mais detalhadas.
Deverá ser realizado um cuidadoso exame físico ao dador, com particular atenção para
a parte cutânea, procurando potenciais neoplasmas ou cicatrizes de intervenções
cirúrgicas anteriores.
6.2.2. Análises laboratoriais, marcadores tumorais

Deverão ser realizados os testes laboratoriais padrão em todos os potenciais dadores
com o objetivo de detetar doenças específicas que poderão contraindicar a doação de
órgãos. A despistagem habitual dos marcadores tumorais não é recomendada, uma vez
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que os resultados falsos positivos podem conduzir ao desperdício desnecessário de
órgãos adequados ou à exclusão de dadores.
Caso exista uma neoplasia maligna confirmada na história clínica do dador, deverão ser
testados os marcadores tumorais adequados com vista a obter informações da situação
atual. Os resultados laboratoriais deverão ser comparados com aqueles provenientes da
altura do primeiro diagnóstico e/ou acompanhamentos posteriores.
6.2.3. Testes radiológicos

As ecografias abdominais e radiografias ao tórax deverão ser cuidadosamente
analisadas, juntamente com a história clínica completa e exames físicos. Poderão ser
solicitados testes radiológicos adicionais (por exemplo, tomografias computorizadas)
com vista a avaliar de forma aprofundada a situação do dador, principalmente em
doentes que apresentem suspeitas de neoplasias malignas.
Em doentes com uma história clínica de doenças neoplásicas, deverão ser realizadas
tomografias computorizadas do tórax e abdómen para avaliação do estado atual da
doença e garantir a maior segurança possível para os recetores de órgãos.
6.2.4. Exame do dador e do órgão durante a colheita

Durante a colheita do órgão, os cirurgiões deverão examinar todos os órgãos
intratorácicos e intra-abdominais (incluindo toda a parte do intestino e exames a nível
genital, independentemente de estes órgãos serem utilizados para transplantação) para
detetar possíveis tumores ocultos ou linfadenopatias patológicas. Qualquer lesão
suspeita deverá ser analisada de imediato através de criosecção realizada por
patologistas experientes (consultar Figura 6.1. e Tabela 6.1.).
Deverão ser tidos cuidados especiais durante o exame dos rins, devido à percentagem
relativamente elevada de tumores que foram encontrados após a colheita. Nesta fase,
é necessária a remoção da fáscia de Gerota e da gordura perirenal para garantir a
avaliação detalhada dos rins.
No caso de os testes microscópicos revelarem a presença de achados patológicos,
poderá ser útil recorrer à realização de ecografias intraoperatórias de modo a localizar
tumores ocultos. Como é evidente, nenhum destes exames consegue detetar a presença
de metástases ou micro-metástases.
6.2.5. Exame histopatológico



No caso de, durante o processo de recuperação, ser encontrado qualquer tipo
de massa em algum órgão ou linfadenopatia com aparência maligna, deverá ser
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realizado um exame histopatológico com recurso a esfregaço citológico e/ou
criosecção antes da transplantação de qualquer órgão.
A colheita de órgãos provenientes de potenciais dadores que apresentem lesões
no espaço intracraniano (ISOL) deverá ser feita com base na análise dos dados
clínicos e neurorradiológicos. Contudo, caso exista a suspeita de a morte cerebral
do dador ter sido causada por uma lesão cerebral maligna (ISOL), deverá ser feito
um diagnóstico histológico antes do transplante de qualquer órgão. Além disso,
no caso de os tumores apresentarem diferentes graus de malignidade
histológica, deverá ser realizado um exame histopatológico para avaliar o tumor.

Em determinados casos, a extração do sistema nervoso central (SNC), a realização de
um estudo macroscópico in situ e de criosecções para determinação de histogénese e
grau histológico de malignidade, podem ser realizados dentro de 2 a 3 horas. Contudo,
este pode não ser o caso e poderá ser necessário mergulhar o material tumoral em
parafina durante 24 horas para conseguir determinar a sua histogénese de forma mais
precisa.
 Caso não seja possível realizar um diagnóstico histológico da massa suspeita, o
dador deverá ser excluído. No entanto, a decisão final deve ser tomada com base
numa análise individual dos riscos/benefícios. O transplante deverá apenas ser
realizado num recetor plenamente informado, requerendo uma intervenção de
emergência decisiva.
Caso seja realizada uma autópsia ao dador, a equipa de coordenação do hospital ou o
organismo de colheita de órgãos deverá colher os resultados e informar, de imediato,
as equipas responsáveis pelos transplantes acerca de qualquer descoberta, que
eventualmente possa afetar a segurança dos recetores de enxertos (consultar Figura
6.1. e Tabela 6.1.).
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Figura 6. 1 Fluxograma: procedimentos para a deteção/avaliação de malignidade em potenciais dadores de órgãos

Procedimento em cada
potencial dador

Procedimentos adicionais em
caso de confirmação de
história de neoplasia

Unidade de cuidados intensivos

Unidade de cuidados intensivos

A anamnese detalhada do potencial dador (família,
médico de família, antigos relatórios médicos); em
particular, em mulheres em idade fértil que
apresentem irregularidades menstruais (a seguir à
gravidez ou aborto) constitui um sinal de
coriocarcinoma.
Exame físico de cicatrizes, tumores visíveis ou
palpáveis.
Análises laboratoriais - despistagem de rotina,
betaHHG em casos de irregularidades menstruais
Imagiologia – raio x torácico e ultrassonografia
abdominal.
No caso de uma hemorragia cerebral, tumores
hemorrágicos
ou
metástases
devem
ser
descartados (caso não exista malformação vascular
ou hipertensão).

Caso clínico – data do primeiro diagnóstico
relatório histológico (incluindo fase e classificação),
tipo e data da terapeutica (cirurgia,
quimioterapeutica, radioterapeutica), prova de
acompanhamento regular, data e resultados do
acompanhamento mais recente, documentação
referente a período de tempo sem doença e/ou
recidivas do tumor.
Marcadores laboratoriais (apenas no caso de
estarem disponíveis os valores previamente
determinados).
Imagiologia - TAC do tórax e abdómen.

Em caso de resultados suspeitos devem realizar-se
exames adicionais

Doente aceite como
dador

Bloco operatório
Deverá ser realizado um exame cuidadoso a todos
os órgãos torácicos e abdominais (mesmo que não
sejam considerados para transplante), incluindo os
intestinos e órgãos genitais, bem como, a remoção
da fáscia de Gerota e da gordura perirenal para
permitir a avaliação dos rins.
Criosecção imediata de lesões suspeitas.
Informar de imediato, os centros de receção de
transplantes.
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Tabela 6. 1 Diagnóstico confirmado de neoplasia do dador

Quando

Como

O que fazer?

Antes da
avaliação do
dador

Neoplasia maligna diagnosticada
na história clínica do doente.

Durante a
avaliação o
dador/colheita
do órgão, antes
do transplante

Neoplasia incidentalmente
descoberta durante a avaliação
clínica do dador ou inspeção
cirúrgica.

No caso de o dador ser aceite apesar da
neoplasia maligna:
• relatórios histológicos detalhados e toda a
informação e conclusões de diagnóstico
deverão constar no formulário de
informações do dador;
• os centros de transplantes deverão tomar a
decisão de aceitar, ou não, os órgãos;
• deverá ser solicitado o parecer do
oncologista;
• obter consentimento informado do recetor
antes do transplante;
• prestar acompanhamento rigoroso.
Realizar criosecções de imediato para um
diagnóstico definitivo;
• informar, de imediato, os centros de
receção de transplantes;
• os centros de transplantes deverão tomar a
decisão de aceitar, ou não, os órgãos;
• deverá ser solicitado o parecer do
oncologista;
• obter consentimento informado do
recetor antes do transplante;
• relatar incidentes adversos graves (IAG);
• prestar acompanhamento rigoroso

Após o
transplante do
recetor

a) Interpretação errada da
criosecção (por exemplo,
oncocitoma renal), diagnóstico
final maligno (por exemplo,
carcinoma das células renais)

Informar, de imediato, o organismo de
colheita de órgãos e todos os centros de
transplantes envolvidos (outros órgãos
transplantados);
• informar os recetores de imediato;

ou
b) neoplasia descoberta
incidentalmente durante a
preparação do rim para
transplante no centro de
receção (com outros órgãos já
tendo sido transplantados)

• decisão conjunta entre médico e o recetor
acerca do procedimento a seguir (remoção,
terapêutica) com base numa análise de
riscos/benefícios;
• relatar incidentes adversos graves
(IAG);

ou
• prestar acompanhamento rigoroso.
c) autópsia do dador após a
colheita do órgão, os resultados
após transplante de órgãos
indicam neoplasia
ou
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d) diagnóstico feito ao recetor a
qualquer momento após o
transplante, por exemplo:
– nefrectomia do transplante
devido a trombose
– deteção histológica de
carcinoma de células renais;
– massas suspeitas detetadas
através de raio x, ecografia ou
TAC;
– neoplasia sintomática.

6.3. Diretrizes para prevenir a transmissão de neoplasias
6.3.1. Considerações gerais

Apesar de não ser conhecida ao certo a frequência exata de ocorrência de dadores com
tumores malignos, nem o risco de transmissão do tumor do dador para o recetor, existe
alguma informação baseada no seguinte:
1.
O Registo da ONT (Espanha): a percentagem de dadores entre 1990 e 2006 com
tumores não detetados foi estimada em cerca de 5,8% por cada mil dadores no registo
da ONT. Destes dadores, apenas 5 (2,9% por 10 000 dadores) transmitiram o tumor ao
recetor. Apenas 10 de entre 155 recetores que receberam um enxerto de um dador com
tumor desenvolveram, subsequentemente, tumor em si próprios (6,4%), ou seja, 2,2%
de 10 000 transplantes realizados em Espanha ao longo de um período de 17 anos. Os
tumores transmitidos de dadores para recetores foram os seguintes: 1 sarcoma de
tecido moles, 1 carcinoma de células germinais, 1 carcinomatose indiferenciado e 2
carcinomas renais (estes dois últimos casos correspondem a dois rins que foram
transplantados e mais tarde desenvolveram um adenocarcinoma renal e um carcinoma
papilar; em ambos os casos o diagnóstico foi realizado através de uma biópsia feita após
a transplantação).
2.
O Registo da UNOS (EUA): o primeiro relatório apresentado pela UNOS (19941996) [2] apresentou uma percentagem de 1,7% de dadores com história de cancro e
uma percentagem de 4,3% de transmissão de tumores destes dadores para os recetores.
Um relatório posterior apresentado por este registo (1994-2000) [8] relatou que 14 dos
35 503 dadores tinham tumores (4 em cada 10 000 dadores). A transmissão de tumores
ocorreu em 15 de 109 749 recetores transplantados (1,3 em cada 10 000 transplantes)
ao longo deste período. Os tumores transmitidos foram: 4 melanomas, 1 tumor
neuroendócrino, 1 adenocarcinoma, 1 cancro do pâncreas, 1 carcinoma escamoso
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indiferenciado, 2 cancros do pulmão, 1 pequeno carcinoma celular, 1 oncocitoma, 1
tumor papilar, 1 cancro da mama e 1 cancro da próstata.
3.
OPTN/DTAC (EUA): Ison et al. [9] relatou 28 transmissões confirmadas de
neoplasias malignas por parte do dador (7 carcinomas nas células renais, 4 carcinomas
do pulmão, 2 melanomas, 1 cancro do fígado, 3 cancros do pâncreas, 2 cancros dos
ovários, 2 neoplasias malignas neuroendócrinas, 6 linfomas, 1 glioblastoma multiforme)
entre 2005 e 2009. Nove recetores faleceram devido aos tumores transmitidos.
4.
O Registo Dinamarquês: Arvid Birkeland & Storm [10] avaliaram 27 anos de
história do registo de transplantes dinamarquês e encontraram 13 tumores malignos
numa amostra de cerca de 626 dadores (2% dos dadores), de entre os quais, 8 foram
detetados depois de os órgãos terem sido transplantados (1,3%). Desses 8 dadores,
apenas um transmitiu a neoplasia (um melanoma cujo estádio de tumor ainda era não
era conhecido no momento da colheira) ao recetor (2 em cada 1 000 dadores).
5.
O Registo Nacional dos Centros de Transplante Italiano (CNT): desde 2002, o
CNT colocou em prática uma nova estratégia com vista a avaliar a segurança e aceitação
dos dadores [4]. Esta nova estratégia analise dadores com infeções e tumores e define
alguns níveis de risco para o dador. Os riscos de transmissão de doenças neoplásicas
podem ser classificados como: inaceitáveis, padrão ou não padrão. Uma análise feita
entre 2001 e 2002 chegou à percentagem de 2,9% dos dadores com tumores. Cerca de
metade destes foram rejeitados como dadores antes da colheira, num quarto deles os
tumores foram detetados entre o momento da colheita e o transplante e, nos restantes,
a neoplasia foi detetada após a transplantação. Novos dados comprovaram um
progresso relativamente às técnicas de diagnóstico utilizadas antes e durante o
momento da colheita do órgão. Entre 2006 e 2008, não foram detetadas neoplasias após
a transplantação [11].
6.
O Registo IPITTR (EUA): o Registo Internacional de Transplantes Tumorais de
Israel Penn [3] (IPITTR, dados históricos disponíveis até 2001) relatou percentagens mais
elevadas de transmissões neoplásicas do que aquelas referidas anteriormente. Entre
1994 e 2001, dos 68 recetores de órgãos de dadores com carcinomas renais, ocorreu a
transmissão do tumor em 43 deles (63%). Dos 30 recetores de enxertos de dadores com
melanomas, a transmissão do tumor ocorreu em 23 (77%) e, de entre 14 recetores de
enxertos provenientes de dadores de órgãos com coriocarcinoma, ocorreram 13 casos
(93%) de transmissão de tumores. Durante este mesmo período, foram também
transmitidos outros tumores, incluindo: pulmões (41%), cólon (19%), mama (29%),
próstata (29%) e sarcoma de Kaposi (67%). Não ocorreu transmissão de tumores da
tiroide, cabeça, pescoço, linfoma/leucemia, cancro nos testículos ou tumores
hepatobiliares dos dadores para os recetores. A discrepância de resultados entre o
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registo do IPITTR e aqueles provenientes de outros registos poderá dever-se ao facto de
o registo dos dados ser voluntário no IPITTR, enquanto os outros registos geram
constantemente informação proveniente do acompanhamento feitos aos dadores e
recetores. Penn et al. [1] sugerem que os dadores com história de doenças neoplásicas
que, passado um período de 10 anos de acompanhamento rigoroso, não demonstraram
a recidiva do tumor original, podem ser considerados para a doação de órgãos, com
exceção daqueles a quem foi diagnosticado cancro na mama, sarcoma dos tecidos moles
e melanomas cutâneos, porque nestes tumores é mais frequente o posterior
desenvolvimento de metástases. Contudo, os especialistas em transplantes não
conseguiram chegar a um consenso em relação a esta questão; a maioria defende que
os potenciais dadores com história clínica de doenças neoplásicas não devem ser
considerados para doação de órgãos em circunstância alguma, enquanto, outros
defendem que, no caso de determinados tumores, um período de ausência da doença
de 2 a 5 anos é suficiente [12].
7.
MALORY - Malignidade em Dadores de Órgãos e Segurança do Recetor
(Alemanha) [13]: a análise a um período de 6 anos decorrido entre 2006 e 2011, de 248
dadores de órgãos com 254 malignidades (foram transplantados 702 órgãos em 648
recetores; acompanhamento voluntário em 2012 com uma taxa de resposta de 91% em
589 dos recetores alvo) mostrou a não confirmação da transmissão de tumores dos
dadores cujas malignidades foram descobertas antes da aceitação do órgão e
transplantação (acompanhamento médio do destinatário = 576 dias). As malignidades
mais frequentes fora do SNC (Sistema Nervoso Central) foram o carcinoma de células
renais (n = 37), cancro da mama (n = 17), carcinoma colorretal (n = 13), carcinoma da
próstata (n = 10) e carcinoma da tiroide (n = 9). Apresentavam-se em diferentes estádios,
com diferentes classificações e com riscos desde o “Risco Padrão” até “Risco
Inaceitável”. As malignidades mais frequentes do SNC foram o glioblastoma multiforme,
com classificação IV° da OMS (n = 16) e o astrocitoma anaplásico, com classificação IIIº
da OMS (n = 12). Durante o acompanhamento, 127 recetores (19,6%) faleceram devido
a causas não relacionadas com o tumor e 135 recetores (23%) não tiveram
acompanhamento (não existem dados disponíveis sobre o acompanhamento após
janeiro de 2011).
No entanto, ocorreu transmissão de tumores no coorte:
7 dadores sem quaisquer doenças neoplásicas suspeitas transmitiram um carcinoma
oculto (3 carcinomas de células renais, 2 carcinomas neuroendócrinos, 1 cancro da
mama, 1 cancro colorretal) a 11 recetores. Até junho de 2012, 4 destes destinatários
faleceram devido ao tumor transmitido, 4 doentes ficaram em estado muito grave e 3
recetores ainda não apresentaram quaisquer sintomas de malignidade (os recetores de
rim foram submetidos a nefrectomia do transplante após a transplantação, devido a
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trombose ou rejeição; os exames patológicos revelaram a presença de carcinoma das
células renais). No entanto, o período de acompanhamento é ainda muito curto e o
número de doentes que não foi possível acompanhar é muito elevado para poder tirar
conclusões definitivas acerca do risco de transmissão a partir deste conjunto de dados.
Irão ser disponibilizados dados mais completos assim que for estabelecido um registo
de transplantes tumorais obrigatório.
 O risco de transmissão de tumores existe e a percentagem de órgãos aceites
provenientes de dadores portadores de tumores continua a aumentar. Contudo, a
percentagem registada de transmissão de tumores é baixa. A omissão de casos de
transmissão não pode ser descartada devido à ausência de um registo obrigatório
de transplantes de tumores a nível europeu. Em termos gerais, os tumores com
elevado grau de malignidade são transmitidos com maior frequência do dador para
o recetor do que aqueles com reduzido grau de malignidade ou os tumores
localizados. Por este motivo, os dadores diagnosticados com tumores cutâneos de
grau reduzido, com capacidade metastática limitada, por exemplo, carcinoma de
células basais e carcinoma de células fusiformes, poderão ser considerados para
doação. Não existem provas suficientes para estabelecer um período recomendado
durante o qual o indivíduo deverá estar livre de doenças neoplásicas antes de ser
aceite como dador, principalmente, porque esse período de tempo irá depender do
tipo, estádio e grau do tumor. Além disso, deverá ser realizada uma avaliação
cuidadosa do recetor do enxerto de acordo com a urgência, idade e tipo de
transplante a ser realizado, portanto as decisões deverão ser tomadas numa base
de análise caso-a-caso (análise de riscos/benefícios).
 A aceitação de órgãos de dadores com neoplasias difere em larga medida por toda
a Europa. Países com escassez de órgãos, longos períodos de espera e mortalidade
significativa durante o tempo em lista de espera, terão maior probabilidade de
aceitar um dador portador de malignidade como sendo um risco aceitável, do que
países com uma elevada taxa de dadores e tempos de espera reduzidos.
Nos casos em que é diagnosticada uma malignidade no dador antes ou durante o
processo de colheita do órgão, dever-se-á ter em conta que:




Tumores que tenham sido detetados recentemente durante o processo de
avaliação do dador deverão ser avaliados de forma cautelosa. A realização da
doação de órgãos é improvável na presença deste tipo de cenário, pois muito
poucos tipos de malignidades serão consideradas como um risco aceitável. É
imperativo determinar com precisão o estadio e classificação do tumor antes da
aceitação dos órgãos.
No caso de existir doença maligna tratada na história clínica do doente, a remissão
completa passados 5-10 anos (dependendo do tipo, estadio e classificação do tumor
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e das diretrizes nacionais) deverá ter sido alcançada antes da aceitação do indivíduo
para dador de órgãos. As diretrizes nacionais são diferentes por toda a Europa e
deverão ser respeitadas.
Qualquer tipo de metástases (linfática ou à distancia) constitui uma contraindicação
absoluta para a doação de órgãos.
A não realização de intervenção cirúrgica, acompanhamento incompleto ou não
realizado, realização de terapêuticas paliativas no tratamento de malignidades
constante na história clínica do doente constituem contraindicações para a doação
de órgãos (exceto o cancro da próstata de baixo grau sob vigilância intensiva).
O potencial impacto causado nos órgãos devido a tratamentos anteriores deverá
ser cuidadosamente avaliado.
O consentimento detalhado e informado do recetor do transplante de órgãos,
obrigatório em determinados países, deverá ser obtido pelo centro de transplantes.
A extensão deste consentimento informado deverá ser baseada na análise de
riscos/benefícios e deverá permitir ao recetor a obtenção de uma perspetiva
realista acerca da situação, embora, sem causar preocupações indevidas no caso de
o risco de transmissão ser muito reduzido.

A classificação seguinte poderá ser utilizada para avaliação de dadores com diagnóstico
confirmado de malignidade (baseada em [11]):
Tabela 6. 2 Padronização do risco de neoplasia

Dador de Risco Padrão

Dador aceitável relativamente à doação de todos os órgãos para todos os
recetores.

Dador de Risco NãoPadrão

O dador é aceitável para transplantes que possam salvar vidas, devido ao
estado de saúde específico do recetor ou a gravidade da sua condição
clínica, com base numa análise de riscos/benefícios.

Dador de Risco
Elevado

A existência de contraindicação e da sua aceitação, deverá ser discutida em
casos excecionais e em determinados processos de transplante para salvar
vidas, na ausência de outras opções terapêuticas, consoante os casos e após
uma avaliação cuidadosa e ponderada dos riscos/benefícios e do
consentimento informado do recetor.

Dador de Risco
Inaceitável

A contraindicação deve-se à presença de neoplasias ativas, metástases
linfáticas ou distantes e tumores como melanomas malignos ou
coriocarcinomas.

O médico que estiver a realizar o transplante de um enxerto tem a responsabilidade
total sobre a sua utilização num determinado recetor, independentemente dos riscos
existentes, de acordo com o sistema de classificação acima indicado.
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6.3.2. Suspeita de transmissão de tumor para um recetor de órgãos

Os tumores detetados em recetores de órgãos poderão ter origem nas células do recetor
(os novos tumores incluindo PTLD em pacientes imunossuprimidos) ou nas células dos
dadores. É importante fazer distinção entre tumores transmitidos pelo dador, que já
existiam no dador (detetados ou não detetados), e transmitidos com o órgão
transplantado para o recetor e os tumores com origem no dador, que se poderão
desenvolver a partir das células do dador em qualquer altura após a transplantação, mas
que não estavam presentes no dador no momento da colheita dos órgãos (por exemplo,
carcinoma de células renais em enxerto de rim 8 anos após a transplantação).
Como é evidente, os recetores que tenham recebido órgãos de dadores com
malignidade confirmada deverão ser alvos de acompanhamento rigoroso com vista a
detetar possíveis transmissões tão cedo quanto possível. No entanto, deverá também
ser tido em conta que a malignidade oculta no dador também poderá causar a
transmissão de tumores. No entanto, sempre que um recetor apresentar sinais de tumor
maligno após a transplantação, a transmissão do tumor deverá ser sempre considerada.
Atualmente, diferentes métodos citogenéticos moleculares (todos através de PCR)
contribuem para determinar se o dador é, ou não, a causa do tumor detetado no
recetor. Todos os métodos funcionam através da comparação do material de biópsia do
tumor com o material de aloenxerto normal do ADN do dador e do ADN do recetor [14].
No caso de o teste de correspondência entre o material do dador e do tumor ter um
resultado positivo, recomenda-se a utilização de um segundo método de teste para
confirmar definitivamente se a origem do tumor é mesmo o dador.
Métodos citogenéticos moleculares:


FISH (hibridação fluorescente in situ)
No caso de os recetores serem de sexos opostos, este método indica a presença do
par de cromossomas XX ou XY através da realização de uma pequena biópsia do
tecido maligno.



Análise alélica por microssatélite
Esta análise permite fazer a distinção dos indivíduos com base no polimorfismo
genético das sequências repetitivas de ADN.



CGH (hibridação genómica comparativa)
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Este método permite comparações simultâneas entre todos os cromossomas
presentes no genoma.
Sempre que a transmissão de um tumor for confirmada, os médicos deverão debater e
decidir em conjunto com o doente as opções de intervenção possíveis. Embora não
existam recomendações definitivas acerca da forma de agir, a decisão deverá,
evidentemente, ter em consideração o tipo de tumor, a dissipação da doença, o estado
do recetor e o tipo de órgão transplantado. A remoção do órgão com um regresso à
diálise, nova substituição de insulina e retirada da imunossupressão (em combinação
com imunomodulares, caso seja necessário) para promover a rejeição das células de
tumor residuais, é adequada apenas para recetores de rins e pâncreas. Poderá ser
considerada a hipótese de um novo transplante para todos os outros recetores, sempre
que seja provável a sobrevivência do recetor sem tumor, embora com o conhecimento
de que isto poderá não necessariamente eliminar o tumor transmitido em todos os
casos. Além disso, a dissipação sistémica do tumor transmitido deverá ser tratada com
recurso à quimioterapia, de acordo com o respetivo tipo de tumor.
Todos os outros recetores e centros de transplante com material proveniente do mesmo
dador, bem como a organização de colheita de órgãos (OCO), agências de alocação e
estabelecimentos de tecidos envolvidos, deverão ser informados de imediato, para que
possam proceder a diagnósticos e considerar a possibilidade de um novo transplante
profilático. A decisão sobre se os restantes enxertos provenientes do mesmo dador que
estejam, ou não, atualmente afetados pelo tumor, deverão ser extraídos requer uma
avaliação cuidadosa e irá depender do tipo de malignidade. Após a redução ou retirada
total da imunossupressão, demora algum tempo até que o sistema imunitário recupere
e consiga identificar as células tumorais alogénicas. Deverá ser considerado o recurso
adicional a quimioterapeutica.

6.4. Tumores de órgãos sólidos
A aceitação de dadores com malignidades específicas varia entre os países europeus.
Este guia fornece uma perspetiva acerca das estratégias comuns de apoio à avaliação
de diferentes tipos de neoplasma. Em caso de dúvida, a estratégia nacional relevante
deverá ser discutida com os especialistas nacionais.
Os neoplasmas seguintes constituem os tipos de cancro mais comuns em termos de
incidência e mortalidade na Europa [15].
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6.4.1. Carcinoma das Células Renais (CCR)

Muitos relatórios publicados sugerem que os Carcinomas das Células Renais (CCR) que
apresentem grau I-II/IV Fuhrman e meçam menos de 4 cm constituem um risco muito
reduzido de transmissão neoplásica (registo da ONT [5, 16]).
Em 1995, Penn [5] relatou que em 14 transplantes de rins de dadores com carcinomas
renais com menos de 2 cm que foram removidos na totalidade não ocorreu transmissão
do tumor passados 55-57 meses de acompanhamento. Portanto, conclui-se que os rins
provenientes de dadores com tumores renais com menos de 2 cm, que tenham sido
removidos na totalidade, podem ser utilizados para transplantação apresentando um
risco reduzido de recidiva local ou metástases, embora tenha sido explicada a
importância de um acompanhamento rigoroso dos recetores.
O Registo da ONT não detetou quaisquer ocorrências de transmissão neoplásica nos
recetores transplantados com enxertos de dadores registados com tumores renais.
Nomeadamente, foram transplantados 59 órgãos (15 rins, 29 fígados, 7 corações e 5
pulmões) provenientes de 47 dadores identificados com tumores renais. Foram
realizadas transplantectomias profiláticas em 9 dos rins, 2 dos fígados e 1 coração.
Passados 3 anos de acompanhamento, não foi verifica ocorrência de transmissão
neoplásica em qualquer destes casos (conforme mencionado anteriormente na secção
6.3.1, em dois dos casos tinha sido transplantado um rim com um tumor).
Além disso, relativamente à utilização de outros órgãos provenientes de dadores com
rins cancerosos, Carver [17] refere o transplante de um fígado e de um rim contralateral
de um dador deste tipo sem que tenham ocorrido sinais de tumor após 4 anos de
acompanhamento.
Nanni Costa et al. [11] defende que os dadores com carcinomas renais com menos de 4
cm (estádio pT1a) e grau I-II Fuhrman poderão ser considerados Dadores de Risco
Aceitável e os que tenham carcinomas renais com menos de 4 cm (estádio pT1a) e grau
III Fuhrman são Dadores de Risco Não Padrão.
No entanto, poderão ocorrer casos de transmissão. Em 1997, Sack [18] relatou a
transmissão de um tumor com origem no rim para um recetor de transplante cardíaco,
que faleceu devido a um cancro renal metastático 12 meses após o transplante. Do
mesmo modo, em 2001, Benoit Barrou [6] referiu um caso de transplante de rim
contralateral e coração provenientes de um dador com um carcinoma tubulopapilar de
17 mm. O recetor do rim foi submetido a uma transplantectomia 4 meses mais tarde
devido à infiltração do tumor no rim, enquanto o recetor do coração faleceu 7 meses
após o transplante devido a cancro renal metastático. Nenhum destes autores
recomenda a transplantação de dadores com carcinoma de células renais. Llamas et al.
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[19] relatou a transmissão de carcinoma sarcomatóide em dois recetores de rim após o
transplante, sem quaisquer sinais de tumor nos órgãos aquando do transplante.
A consideração do tipo de tumor é extremamente importante, uma vez que, de facto,
alguns tumores renais apresentam comportamento benigno (por exemplo, o
oncocitoma). O carcinoma cromofo poderá apresentar características morfológicas
muito semelhantes àquelas presentes no oncocitoma em criosecções, embora se trate
de uma neoplasia maligna. O carcinoma papilar poderá ser multifocal e bilateral, sendo
necessário um exame cuidadoso e o recurso a análises de ecografia com vista à
identificação deste tumor em ambos os rins após a sua remoção.
In 2009, foram publicadas as Orientações sobre o Carcinoma de Células Renais pela
Associação Europeia de Urologia. Estas Orientações fornecem uma perspetiva acerca do
tratamento do carcinoma de células renais (CCR), explicando que a terapêutica cirúrgica
é uma abordagem terapêutica de cura. A cirurgia de poupança de nefrónio é uma
abordagem de cura estabelecida para o tratamento de CCR até 4 cm (estádio pT1a). A
cirurgia de poupança de nefrónio em tumores com mais de 4 cm e menos de 7 cm
(estádio pT1b) poderá ser realizada em determinados pacientes em centros com
experiência nestes casos. Além disso, existem provas de que uma margem cirúrgica
mínima de ausência de tumores parece ser adequada durante a ressecção parcial para
evitar recidivas locais. Não foram observados efeitos da terapêutica inibidora de m-TOR,
pelo menos, nos doentes com CCR relatados nas Orientações sobre o Carcinoma de
Células Renais. Essas Orientações foram concebidas para o tratamento de doentes com
CCR normais e não se aplicam, em específico, à doação e transplante de órgãos. No
entanto, a sua validade no âmbito do transplante de órgãos é suportada por várias
publicações. Além disso, existem relatos de casos de sucesso de rins transplantados e
dadores vivos após terem sido submetidos a nefrectomia parcial devido à presença de
carcinoma de células renais.

176

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

 CCR diagnosticado durante a colheita de órgãos
 Os dadores com carcinoma de células renais poderão ser considerados Dadores de
Risco Não Padrão ou até mesmo Dadores de Risco Padrão (dependendo do país) no
caso de os tumores recentemente detetados medirem entre 2,5 e 4 cm ou menos
(estádio pTla), as margens para a ressecção são a ausência de tumores e o grau de
Fuhrman ser I-II. De um modo geral, o rim afetado poderá não ser aceite para
transplante, embora todos os outros órgãos possam ser considerados. Os dadores
com carcinoma de células renais de grau III Fuhrman devem ser considerados
Dadores de Risco Não Padrão. Nestes casos, a decisão de transplantar os órgãos
deverá ser tomada com base numa análise individual de riscos/benefícios para
recetores de emergência (recetores de coração, pulmões e fígado). Alguns países
simplesmente, não irão aceitar dadores a quem tenha sido recentemente
diagnosticado CCR. Os coordenadores de transplantes deverão guiar-se pelas suas
respetivas orientações nacionais.
 CCR na história clínica do dador
 A aceitação da doação de órgãos de dadores com história de cancro renal varia
entre os países europeus. Alguns países aceitam o dador apenas após a remissão
completa passados mais de 10 anos, enquanto outros poderão aceitar dadores
passado um curto período de acompanhamento, dependendo sempre do estádio e
grau do tumor. Dadores com tumores de tamanho igual ou inferior a 2,5-4 cm
(estádio pT1a) de grau I-II Fuhrman poderão ser aceites como Dadores de Risco Não
Padrão ou até mesmo de Risco Padrão. Dadores com tumores renais com mais de 4
cm (na altura do diagnóstico inicial) geralmente não são aceites para doação de
órgãos. Os coordenadores de transplantes deverão guiar-se pelas respetivas
orientações nacionais.
6.4.2. Carcinoma da Próstata

Dado que a incidência do cancro da próstata aumenta com a idade e o perfil de idade
cada vez mais elevada dos dadores, é certo que em determinados casos de transplante
de órgãos a serem realizados atualmente, estão a ser utilizados órgãos de dadores com
cancro da próstata não diagnosticado. Em Espanha, foi estimado que 28,5% dos
indivíduos do sexo masculino com idades entre os 50 e os 59 anos, 33,3% entre os 60 e
os 69 anos e 45,4% entre os 70 e os 79 anos tenham neoplasia maligna da próstata
intraepitelial.
A classificação de Gleason é a medida utilizada para diferenciação dos cancros da
próstata e atualmente representa o preditor mais eficaz da recidiva clínica de tais
tumores e da sobrevivência a nível geral. Em termos de objetivos práticos, os cancros da
próstata são geralmente classificados nos grupos de pontuação de Gleason: baixo (< 6),
intermédio (= 7) e elevado (> 8). Cada pontuação está associada a diferenças
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significativas em termos de resultados (as pontuações mais elevadas correspondem aos
piores resultados).
As orientações para a deteção dos estádios precoces de carcinoma da próstata foram
alteradas nos últimos anos. De modo específico, a validade da repetição do teste PSA
tem vindo a ser questionada. Existe um consenso geral de que o teste único não tem
muito valor enquanto prognóstico. Além disso, não existe acordo relativamente a que
níveis de PSA deverão ser considerados suspeitos ou, até mesmo, normais. Muitos
doentes, até mesmo os com carcinomas localizados, são aconselhados a não se
submeterem a nenhuma intervenção cirúrgica, mas sim, a seguiram uma assim
denominada “abordagem de vigilância ativa”, o que significa que, deverão ser vigiados
entre curtos intervalos de tempo para avaliar a progressão da doença. Esta estratégia
ainda não foi avaliada no contexto da doação de órgãos. Contudo, poderá ser
interpretado de acordo com o estádio da malignidade, que é avaliado durante a colheita.
A Região Emília-Romanha e o CNT Italiano sugeriram um protocolo [20] para avaliar a
glândula prostática na totalidade através de criosecção em dadores que apresentem
alterações das concentração de PSA e/ou na proporção entre ausência de PSA/ total
PSA:
O Protocolo Italiano de Rastreio de Cancro (exame digital retal e teste de PSA para todos
os indivíduos do sexo masculino com mais de 50 anos e/ou fortes suspeitas de cancro
da próstata):




Total PSA < 4 ng/mL (é permitida a colheita do órgão);
Total PSA < 10 ng/mL e proporção entre ausência de PSA/total PSA > 25% (é
permitida a colheita do órgão);
Total PSA > 10 ng/mL e proporção entre ausência de PSA/total PSA <25%
(apresentado por um patologista experiente (ou seja, “segunda opinião"), a
criosecção de toda a próstata deverá ser realizada em doentes que apresentem
suspeitas clínicas de cancro da próstata ou cateterização transuretral durante < 5
dias).

Os dadores podem ser classificados como sendo de Risco Padrão (sem cancro da
próstata ou tumores intraprostáticos com pontuação Gleason <6), de Risco Não Padrão
(tumores intraprostáticos com pontuação Gleason 7 ou tumores extraprostáticos com
pontuação Gleason 6), ou de Risco Inaceitável (cancro na próstata com nódulos
linfáticos e/ou metástases distantes).
Em 2010, foram publicados os resultados de 4 anos de experiência com declarações de
patologistas experientes (“segundas opiniões”) em dadores com suspeitas de cancro da
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próstata [20]. Foi alcançado um aumento significativo do número de órgãos
transplantados através do alargamento de critérios para Dadores de Risco Padrão.
Globalmente, 94% dos dadores foram classificados como sendo de Risco Padrão (versus
63% antes da implementação deste protocolo), não tendo sido relatados quaisquer
casos de transmissão de tumores. No entanto, o tempo de acompanhamento (23 meses)
é ainda insuficiente para ser possível retirar conclusões definitivas.
Embora nos registos do IPITTR e da UNOS existam descrições de casos de transmissão
de cancro da próstata de dadores para recetores, estes constituem apenas casos
isolados. Além disso, no registo do ONT não consta nenhum único caso de transmissão
de cancro da próstata de dador para recetor.
 Carcinoma da próstata diagnosticado durante a colheita de órgãos
 Não existe consenso quanto ao procedimento a adotar em caso de dadores com
carcinoma da próstata. Em alguns países, os dadores com cancro da próstata são
considerados de Risco Inaceitável para doação, embora noutros (por exemplo,
Itália) os dadores com tumores pequenos, intraprostáticos, de baixo grau
(classificação Gleason < 6) sejam considerados de Risco Padrão e, no caso de
apresentarem tumores intraprostáticos com classificação Gleason 7, são
considerados de Risco Não Padrão. O exame histológico de toda a próstata, com
uma classificação válida do tumor é demorado e os resultados poderão não estar
disponíveis antes de o órgão ser transplantado. Deverá ser feita uma cuidadosa
análise individual dos riscos/benefícios de cada caso. Dadores com uma extensão
extraprostática do tumor ou doença metastática proveniente de um carcinoma na
próstata deverão ser, inequivocamente, excluídos do processo de doação.
 Carcinoma da próstata na história clínica do dador
 O intervalo de tempo aceitável para a remissão total do cancro da próstata
anamnésico difere de país para país (>5 anos ou >10 anos ou nunca) e depende do
estádio e classificação do tumor. A presença de carcinomas da próstata pequenos,
de baixo grau sob “vigilância ativa” poderá ser aceitável em processos de doação de
órgãos, mesmo na ausência de terapêutica cirúrgica e de um intervalo de tempo de
ausência da doença. O processo de seleção do dador deverá ser individualizado,
avaliando as caraterísticas do tumor e do dador e o estado do recetor. Dadores com
uma extensão extraprostática do tumor ou doença metastática proveniente de um
carcinoma na próstata deverão ser excluídos do processo de doação.
6.4.3. Cancro da mama

Uma vez que o cancro da mama tem um elevado potencial de recidivas tardias e
agressivas e de metástases, mesmo passados vários anos da remissão completa, os
doentes com este tipo de cancro não deverão, no geral, ser aceites como dadores (Risco
179

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

Inaceitável). Poderão existir exceções em determinados casos, conforme é descrito mais
abaixo.
O cancro da mama diagnosticado durante a colheita do dador como sendo um cancro
na mama recém diagnosticado constitui um Risco Inaceitável para a doação de órgãos.
 Cancro da mama na história clínica do dador
 Em muitos países, o cancro na mama constitui um Risco Inaceitável para a doação
de órgãos. Os indivíduos do sexo feminino com cancro da mama em estádio pT1c
ou superior não deverão ser considerados para doação de órgãos [12, 21]. No
entanto, alguns países aceitam dadores com história clínica de cancro da mama
como sendo Dadores de Risco Elevado (por exemplo, estádio >pT1b e remissão
completa >5-10 anos) ou Dadores de Risco Não Padrão (por exemplo, estádio
pT1a/b, sem ter havido presença de nódulos linfáticos e remissão completa > 10
anos). Contudo, os pulmões e o fígado deverão ser excluídos da doação (ou
utilizados apenas em determinadas emergências vitais).
6.4.4. Cancro do pulmão

Buel [22] descreve uma taxa de transmissão de dador para recetor de 43%, com
subsequente mortalidade de 34%. Além disso, vários relatórios de casos descreveram a
transmissão de cancro do pulmão oculto do dador que, na sua maioria, resultou na
morte do recetor [23-29]. Isto é indicativo da importância e do comportamento
altamente agressivo dos cancros do pulmão transmitidos aos recetores de órgãos.
 Cancro no pulmão diagnosticado durante a colheita do dador
 O cancro no pulmão recém diagnosticado constitui um Risco Inaceitável para a
doação de órgãos.
 Cancro do pulmão na história clínica do dador
 Alguns países aceitam candidatos a dadores com adenocarcinomas ou carcinomas
de células escamosas T1N0 e remissão completa de 5-10 anos (as orientações
nacionais diferem de país para país) como sendo Dadores de Risco Não Padrão.

6.4.5. Carcinoma colorretal

Existe um caso relatado que descreve a transmissão metastática de um carcinoma
colorretal oculto do dador para o recetor de fígado [30]. Foram diagnosticadas
metástases no fígado com origem no dador 18 meses após a transplantação. A
retransplantação não foi considerada devido ao frágil estado de saúde do doente. O
recetor faleceu alguns meses depois. Evidentemente, este é um caso único, embora
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devastador, que deverá relembrar os cirurgiões responsáveis pela colheita da
importância de examinar detalhadamente todas as estruturas intra-abdominais e
intratorácicas para detetar lesões suspeitas. Além disso, o IPITTR relatou dois casos de
transmissão e estimou em 19% o risco de transmissão do cancro colorretal. Foram
relatados vários casos de órgãos transplantados de dadores com antecedentes de
história clínica de cancro colorretal pelos registos mencionados anteriormente
(consultar secção 6.3.1) sem que ocorresse subsequente transmissão da doença.
Em alguns países, os indivíduos com carcinoma colorretal pT1/2 + N0M0 poderão ser
considerados dadores de órgãos após a administração de tratamento adequado. As
orientações de outros países sugerem que a existência de um tumor de grau pT1 é
aceitável, mesmo em casos de tumores recém diagnosticados (incidência de metástases
nodais ou distantes < 1%), embora em casos de tumores de grau pT2/3, a transplantação
seja cautelosamente aceite apenas passado um período mínimo de 5 a 10 anos de
remissão da doença.
 Carcinoma colorretal diagnosticado durante a colheita do dador
 A aceitação de tumores classificados como pT1 continua a ser debatida. Devem ser
seguidas as orientações nacionais.
 Carcinoma colorretal na história clínica do dador
 No geral, os candidatos a dadores que tenham tido carcinomas colorretais pT1 e
pT2, sem apresentar metástases linfáticas ou distantes, poderão ser aceites como
Dadores de Risco Não Padrão após serem submetidos a tratamento adequado e a
um período de 5 a 10 anos de remissão da doença (as orientações diferem de país
para país). Potenciais dadores com tumores pT3 poderão ser aceites em
determinadas circunstâncias, conforme acima descrito. Deverá ser sempre
realizada uma análise individual de riscos/benefícios. Os pulmões e fígado apenas
deverão ser transplantados com grande prudência, uma vez que estes são os órgãos
que apresentam maior probabilidade de vir a desenvolver metástases colorretais.
Devem ser seguidas as orientações nacionais.
6.4.6. Carcinoma esofágico, carcinoma gástrico, carcinoma pancreático, carcinoma
hepatocelular

Em relação à maioria destes tumores, apenas dados muito escassos estão disponíveis.
Existe apenas um relatório de caso que relata a transmissão de um adenocarcinoma
pancreático não detetado através do transplante de rim [31]. O tumor foi diagnosticado
após o rim ter sido transplantado (no tecido suprarrenal que foi extraído durante a
preparação na bancada). O recetor desenvolveu uma linfangiomatose pulmonar
carcinomatosa 9 meses após a transplantação e faleceu 6 meses depois.
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Na maioria dos países, estes carcinomas constituem um Risco Inaceitável para a doação
de órgãos. Uma vez que estes tumores são muito agressivos, os órgãos deverão ser
transplantados (se sequer for possível) apenas após um período suficiente de remissão
da doença, com enorme precaução e analisando de forma muito cuidadosa os
riscos/benefícios para os destinatários que apresentem risco de vida.
Em Itália, dependendo da histologia, estádio e grau do tumor, os dadores com estes
carcinomas poderão ser aceites em casos de remissão completa >10 anos. Se o período
de remissão completa for inferior a 10 anos, deverá ser feita uma análise de
riscos/benefício caso se tratem de órgãos que possam servir para salvar vidas.
 Carcinoma esofágico, gástrico, pancreático ou hepatocelular diagnosticado durante
a colheita do dador
 Na maioria dos países, estes tumores estão classificados como sendo de Risco
Inaceitável, no caso de terem sido recentemente diagnosticados.
 Carcinoma esofágico, gástrico, pancreático e hepatocelular na história clínica do
dador
 O conhecimento do tipo, grau e estádio do neoplasma é de vital importância. Na
ausência desses dados, o perfil de risco deverá ser discutido com um especialista da
patologia (segunda opinião).
6.4.7. Carcinoma da Tiróide

 Carcinoma da Tiroide diagnosticado durante a colheita do dador
 O carcinoma folicular, papilar, encapsulado e minimamente invasivo da tiroide
(pT1a) deverá ser considerado de Risco Padrão [32].
 Carcinoma da tiroide na história clínica do dador
 O carcinoma da tiroide (em particular, o carcinoma anaplásico) constitui um Risco
Inaceitável para a doação de órgãos na maioria dos países. O carcinoma folicular,
papilar, encapsulado e minimamente invasivo da tiroide (pT1a) poderá ser
considerado uma exceção [32].
6.4.8. Cancro da orofaringe

Não existem dados disponíveis na literatura. É expectável que estes tumores
apresentem um comportamento semelhante aos tumores diagnosticados em doentes
“normais”, embora a imunossupressão do recetor do órgão possa contribuir para o
agravamento da situação.
Em França, uma história clínica de cancro da orofaringe que cumpra as recomendações
gerais apresentadas na secção 6.3.1 é aceitável, independentemente dos restantes
critérios, tais como, abuso de nicotina e alcoolismo.
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 Cancro da orofaringe diagnosticado durante a colheita do dador
 O diagnóstico de cancro da orofaringe constitui um Risco Inaceitável para a doação
de órgãos.
 Cancro da orofaringe na história clínica do dador
 Após um período de ausência da doença > 5 ou > 10 anos (dependendo das
orientações nacionais), o doente com este tipo de tumores poderá ser considerado
Dador de Risco Não Padrão.
6.4.9. Cancro dos ovários

Foi publicado um relatório de um caso [33] acerca da transmissão de cancro dos ovários
a dois recetores de rins, com subsequente doença metastática fatal que levou à morte
dos recetores. Além desse relatório, não existem mais dados publicados disponíveis na
literatura.
 Cancro dos ovários diagnosticado durante a colheita do dador
 O diagnóstico de cancro dos ovários é considerado um Risco Inaceitável para a
doação de órgãos.
 Cancro dos ovários na história clínica do dador
 O diagnóstico de cancro dos ovários é considerado um Risco Inaceitável para a
doação de órgãos.
6.4.10. Cancro do útero/colo do útero, cancro da bexiga

Não existem dados disponíveis na literatura acerca do cancro do útero e do colo do
útero. Uma história de cancro do útero (colo do útero ou do endométrio) que também
cumpra as recomendações gerais da secção 6.3.1 poderá ser aceitável para a doação de
órgãos. O potencial impacto causado pela quimioterapeutica cardiotóxica deverá ser
cuidadosamente avaliado.
Foi relatado um caso de transmissão de carcinoma urotelial para um recetor de rim e
fígado [34]. Em Itália, o cancro da bexiga em estádio pT1 é considerado de Risco Padrão
[32]. Em França, uma história de cancro da bexiga que cumpra as recomendações gerais
citadas na secção 6.3.1 é aceitável para enxertos de rins e coração.
É expectável que estes tumores apresentem um comportamento semelhante aos
tumores diagnosticados em doentes “normais”, embora a imunossupressão do recetor
do órgão possa contribuir para o agravamento da situação.
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 Cancro do útero/colo do útero/bexiga diagnosticado durante a colheita do dador
 A presença destes tipos de cancro é considerada um Risco Inaceitável para a doação
de órgãos. Apenas o cancro da bexiga em estádio pT1 poderá ser aceite como Risco
Padrão (por exemplo, na Itália).
 Cancro do útero/colo do útero/ bexiga na história clínica do dador
 Após um período de ausência da doença > 5 ou > 10 anos (dependendo das
orientações nacionais), o doente com este tipo de tumores poderá ser considerado
Dador de Risco Não Padrão. Apenas o cancro da bexiga em estádio pT1 poderá ser
aceite como Risco Padrão (por exemplo, na Itália).
6.4.11. Coriocarcinoma

O coriocarcinoma apresenta uma taxa elevada de transmissão (93%) e uma taxa elevada
de mortalidade do recetor (64%) [22]. Nos casos em que o coriocarcinoma é suspeito
(por exemplo, irregularidades menstruais), deverá ser realizada uma análise da
subunidade beta da gonadotrofina coriónica humana (betaHCG) à urina (os níveis de
betaHCG são elevados em mulheres com coriocarcinoma).
 Coriocarcinoma diagnosticado durante a colheita do dador
 Devido às elevadas taxas de transmissão e mortalidade, é considerado como
Risco Inaceitável para a doação de órgãos em qualquer estádio da doença e
qualquer altura.
 Coriocarcinoma na história clínica do dador
 Devido às elevadas taxas de transmissão e mortalidade, é considerado como
Risco Inaceitável para a doação de órgãos em qualquer estádio da doença e
qualquer altura.
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6.4.12. Sarcoma e tumor estromal gastrointestinal

 Sarcoma diagnosticado durante a colheita do dador
 Devido ao comportamento altamente agressivo do sarcoma, os indivíduos com esta
malignidade não deverão ser considerados para doação de órgãos em qualquer
momento ou estádio da doença.
 Sarcoma na história clínica do dador
 Devido ao comportamento altamente agressivo do sarcoma, os indivíduos com esta
malignidade não deverão ser considerados para doação de órgãos em qualquer
momento ou estádio da doença.
O tumor estromal gastrointestinal (GIST) pode ser detetado na forma de lesões muito
pequenas nas paredes do estômago e/ou intestino delgado. O risco de progressão está
diretamente relacionado com o tamanho da lesão e algumas características
morfológicos (atipia, índice mitótico ki67, necrose). A criosecção poderá ajudar a
identificar o GIST com potencial risco de transmissão muito reduzido.
 GIST diagnosticado durante a colheita do dador
 Pequenas lesões que não apresentem metástases linfáticas ou distantes poderão
ser aceites na doação de órgãos. No entanto, uma avaliação histológica de ki67
deverá ser utilizada para descartar a presença de formas em estádio precoce e
biologicamente agressivas deste tumor no momento na doação.
 Provavelmente os resultados apenas ficarão disponíveis após a realização do
transplante dos órgãos.
 GIST na história clínica do dador
 Os tumores localizados, de pequena dimensão com classificação histológica Ki67 <
5% poderão ser aceites como Risco Não Padrão.
6.4.13. Tumores neuroendócrinos

Os tumores neuroendócrinos (TNE) surgem a partir dos tecidos intestinais, pulmonares
ou da tiroide. Sempre que forem detetados em dadores, a transplantação de órgãos não
deverá ser considerada. Existem alguns relatórios de casos em que o tumor não foi
detetado no dador [14, 35-36]. Nesses relatórios, o TNE manifestou-se através de
metástases no fígado do recetor alguns meses após a transplantação. Na maioria dos
casos, o TNE foi também detetado mais tarde em enxertos de rim provenientes do
mesmo dador. Retrospetivamente, o TNE sistémico não detetado no dador tem um
elevado potencial de ser transmitido para os recetores. Por conseguinte, no caso de
transmissão confirmada de TNE, os recetores de material proveniente do mesmo dador
deverão ser considerados para retransplantação imediata.
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Devido à impossibilidade de exclusão definitiva da existência de micrometástases
durante a colheita do órgão, o TNE recém detetado deverá ser considerado uma
contraindicação para a doação de órgãos.
 Tumores neuroendócrinos diagnosticados durante a colheita do dador
 Devido ao seu potencial de existência de metástases não detetadas, estas
neoplasias constituem um Risco Inaceitável para a doação de órgãos.
 Tumores neuroendócrinos na história clínica do dador
 Não existem dados disponíveis na literatura. Devido ao seu potencial de existência
de metástases não detetadas, estas neoplasias constituem um Risco Inaceitável
para a doação de órgãos.
6.4.14. Melanoma maligno

De acordo com a literatura, o melanoma maligno tem demonstrado uma taxa de
transmissão de 74% e uma taxa de mortalidade do recetor de 60% [22].
Mais de 60% de todos os casos relatados de transmissão de melanomas do dador para
o recetor foram casos em que o diagnóstico do tumor não foi realizado no dador [22,
37-38]. Este tipo de tumor reincide frequentemente após vários anos de sobrevivência
na ausência da doença. Estes dados entram em conflito com os que foram relatados por
Kaffman et al. [39] na revisão da UNOS de 2007: por cada 140 registos de
transplantações com enxertos provenientes de dadores a quem foi diagnosticado
melanoma, verificou-se apenas um caso de transmissão (através de um único pulmão).
O dador foi submetido a uma ressecção do melanoma 32 anos antes da colheita do
pulmão e não foram relatados casos de transmissão nos restantes cinco outros
recetores de enxertos do mesmo dador. Este caso tardio não exclui a presença de risco,
embora sublinhe que uma melhor colheita de dados possa contribuir para o
esclarecimento da situação. No futuro, o lentigo maligna na forma de tumor in situ
deverá ser diferenciado do melanoma em cada caso individual.
 Melanoma maligno diagnosticado durante a colheita do dador
 Devido ao comportamento altamente agressivo deste tumor, é considerado um
Risco Inaceitável para a doação de órgãos em qualquer estádio da doença e em
qualquer altura.
 Melanoma maligno na história clínica do dador
 Devido ao comportamento altamente agressivo deste tumor, é considerado um
Risco Inaceitável para a doação de órgãos em qualquer estádio da doença e em
qualquer altura.

186

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

6.4.15. Cancro da pele não-melanoma (carcinoma das células basais e das células
escamosas fusiformes)

 Cancro da pele não-melanoma diagnosticado durante a colheita do dador
 Estas neoplasias são consideradas de Risco Padrão devido ao muito raro
aparecimento de metástases.
 Cancro da pele não-melanoma na história clínica do dador
 Estas neoplasias são consideradas de Risco Padrão devido ao muito raro
aparecimento de metástases.
6.4.16. Carcinoma in situ

O carcinoma in situ é um tumor epitelial não invasivo que não atravessou a camada
basal. Portanto, não tem potencial para metástases, embora possa transformar-se num
tumor invasivo passado algum tempo. Segundo alguns autores, os dadores com
carcinomas do cólon em estádio pTis podem ser considerados para doação no caso de
terem recebido tratamento adequado para o tumor em questão [12].
Os dadores com cancro da mama em estádio pTis (exceto aqueles com fatores de risco
elevados, tais como carcinoma in situ de grau elevado) podem ser considerados para
doação de órgãos em qualquer altura, após tratamento.
Outros autores consideram que os dadores com carcinoma da tiroide in situ também
podem ser considerados para doação. No entanto, é geralmente aceite que os doentes
com tumores altamente agressivos (como o melanoma, o sarcoma, o cancro no pulmão
e o coriocarcinoma) nunca deverão ser considerados como dadores [12, 21].
 Carcinoma in situ diagnosticado durante a colheita do dador
 Os dadores com carcinomas in situ poderão ser considerados, exceto em casos do
cancro da mama in situ de grau elevado.
 Carcinoma in situ na história clínica do dador
 Os dadores com carcinomas in situ poderão ser considerados, exceto em casos do
cancro da mama in situ de grau elevado.
6.5. Malignidades hematopoiéticas (leucemia, linfoma)

Em França, a aceitação de um dador portador de leucemia aguda (mielo ou linfoblástica)
é possível desde que este esteja completamente curado da doença durante os últimos
5 a 10 anos (dependendo do grau da doença). Noutros países, estas malignidades são
consideradas de Risco Inaceitável para a doação de órgãos, apesar de a doença
habitualmente ter um bom prognóstico nos doentes imunossuprimidos.

187

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

Existem alguns relatórios de casos acerca da transmissão inadvertida de linfomas [4042]. As doenças hematopoiéticas deverão ser geridas com grande precaução no
processo de doação de órgãos e os dadores que apresentem estas doenças
normalmente não são aceites devido à sua disseminação sistémica.
Um doente portador de um linfoma de elevado grau e com um transplante de células
estaminais realizado com sucesso 4 anos antes da doação de órgão foi aceite como
dador de fígado na Alemanha. O recetor do transplante de fígado não apresentava sinais
de qualquer neoplasia 3 anos após a transplantação [13].
Atualmente, não existem mais dados disponíveis acerca de casos de dadores de órgãos
após transplantação de células estaminais humanas, com sobrevivência a curto e a longo
prazo sem recaída. Nos doentes que estejam em fase de remissão e a serem tratados
com protocolos avançados (sem transplantação de células estaminais), a transmissão de
clones malignos não poderá ser colocada de parte.
 Leucemia/linfoma diagnosticado durante a colheita do dador
 Estes casos são classificados como sendo de Risco Inaceitável para a doação de
órgãos.
 Leucemia/linfoma na história clínica do dador
 Um indivíduo portador de leucemia aguda, passado um período de 5 a 10 anos de
ausência da doença, poderá ser considerado para doação de órgãos (as orientações
nacionais variam de país para país).
 A leucemia crónica é considerada de Risco Inaceitável em qualquer fase e em
qualquer grau da doença.
As gamapatias monoclonais de severidade indeterminada deverão ser consideradas na
população cada vez maior de dadores idosos. Em particular, o risco de progressão para
mieloma múltiplo ou distúrbios semelhantes (1%/ano) deverá ser avaliado. Um limiar
inicial de 15g/L de proteína de soro monoclonal constitui um preditor significativo da
progressão da malignidade. Neste contexto, a análise eletroforética constitui uma ajuda
preciosa em casos suspeitos. Os casos suspeitos deverão ser avaliados de forma
detalhada através da realização de um mielograma.

6.6. Tumores primários do sistema nervoso central (SNC)
Os tumores primários do sistema nervoso central (SNC) representam 3 a 4% dos casos
de morte cerebral em dadores de órgãos.
Embora as neoplasias do SNC raramente desenvolvam metástases extra neurais, estas
têm sido descritas em 0,4 a 2,3% dos casos [43-45]. Estas metástases podem
desenvolver-se (por ordem de frequência) nos pulmões, pleura, gânglios linfáticos,
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ossos, fígado, glândulas suprarrenais, rins, mediastino, pâncreas, tiroide e peritoneu
[44].
A disseminação extra neural das neoplasias do SNC implica que as células tumorais
tenham acedido aos vasos sanguíneos após se terem infiltrado nos tecidos externos das
leptomeninges. Vários fatores têm sido classicamente relacionados com o risco de
disseminação extra neural das neoplasias do SNC: a) tipos histológicos específicos e
elevado grau das malignidades; b) localização intracraniana periférica; c) história prévia
de craniotomia ou cirurgia estereotáxica; d) derivação [shunts] ventriculossistémica ou
ventriculoperitoneal; e) história prévia de quimioterapeutica ou radioterapeutica; f)
duração da doença e sobrevivência após o tratamento cirúrgico.
Existem, no entanto, exemplos de disseminação espontânea para os gânglios linfáticos
cervicais e cranianos, e até mesmo de metástases distantes [44]. Estima-se que 10%
destas metástases do tumor ocorram sem intervenções cirúrgicas anteriores e, até
mesmo, 3 a 6 meses após o seu diagnóstico [44].
Relativamente ao tipo histológico, os tumores neuroectodérmicos que desenvolvem
metástases com maior frequência fora da cavidade craniana denominam-se de
glioblastomas multiformes e meduloblastomas. Contudo, este fenómeno foi também
descrito para várias formas de gliomas (ou seja, diferentes graus de astrocitomas,
ependimomas malignos e oligodendrogliomas anaplásicos), bem como meningiomas
malignos e tumores de células germinais. Num conjunto de 116 casos de metástases
extracranianas provenientes de neoplasias do SNC, o tumor primário mais comum foi o
glioblastoma (41,4%), seguido do meduloblastoma (26,7%), do ependimoma (16,4%), do
astrocitoma (10,3%) e, por último, do oligodendroglioma (5,25%) [46].
A Organização Mundial de Saúde (OMS) fornece uma classificação abrangente das
neoplasias 11 (consultar Tabela 6.2.) do SNC, com base no tipo de célula específico
envolvido [47]. Esta classificação da OMS fornece um sistema de classificação paralelo
(de I a IV) para cada tipo de tumor, dependendo do seu comportamento e, desta forma,
dita a escolha da terapêutica e prevê o prognóstico. O grau I é aplicado a lesões com
reduzido potencial de proliferação e com possibilidade de cura após recorrer apenas a
resseção cirúrgica. As neoplasias classificadas com Grau II são, geralmente, de natureza
infiltrativa e, apesar do nível reduzido de atividade proliferativa, reincidem com
frequência. Alguns tumores de Grau II tendem a progredir para graus mais elevados, ou
seja, astrocitomas difusos de grau reduzido que poderão evoluir para astrocitomas
anaplásicos e glioblastomas. Ocorrem transformações semelhantes em
11

Retirado de Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. Organização Mundial de Saúde,
Classificação de Tumores do Sistema Nervoso Central. IARC, Lyon, 2007.
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oligodendrogliomas e oligoastrocitomas. O grau III é geralmente reservado para lesões
com sinais histológicos de malignidade, incluindo a atipia nuclear e a atividade mitótica
intensa. Na maioria dos cenários, os doentes portadores de tumores de Grau III recebem
radioterapeutica e/ou quimioterapeutica adjuvante. O grau IV é atribuído às neoplasias
citologicamente malignas, mitoticamente ativas e propensas a necrose, geralmente
associadas à rápida evolução da doença no período pré e pós- operatório e com
desfechos fatais. A infiltração difundida do tecido circundante e a probabilidade de
disseminação cranioespinhal carateriza algumas neoplasias de Grau IV.
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Tabela 6. 3 Classificação da OMS e classificação das neoplasias do SNC [47] Retirado de Louis DN, Ohgaki H,
Wiestler OD, Cavenee WK. Organização Mundial de Saúde, Classificação de Tumores do Sistema Nervoso Central.
IARC, Lyon, 2007

I
Tumores astrócitos
Astrocitoma subependimário de células
gigantes
Astrocitoma pilocítico
Astrocitoma pilomixóide
Astrocitoma difuso
Xantoastrocitoma pleomórfico
Astrocitoma anaplásico
Glioblastoma
Astrocitoma de células gigantes
Gliosarcoma

II












Tumores oligoastrócitos
Oligoastrocitoma
Oligoastrocitoma anaplásico



Tumores do plexo coróideo
Papiloma do plexo coroideu
Papiloma atípico do plexo coroideu
Carcinoma do plexo coroideu
Outros tumores neuroepiteliais
Glioma angiocêntrico
Glioma corioideu do terceiro ventrículo

IV



Tumores oligodendrogliais
Oligodendroglioma
Oligodendroglioma anaplásico

Tumores ependemários
Subependimoma
Ependimoma mixopapilar
Ependimoma
Ependimoma anaplásico

III
















Tumores neuronais e tumores neuronal-glial mistos
Gangliocitoma

Ganglioglioma

Ganglioglioma anaplásico
Astrocitoma e ganglioglioma

desmoplásico infantil
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Tumor neuroepitelial desembrioplásico
Neurocitoma central
Neurocitoma extraventricular
Liponeurocitoma cerebelar
Paraganglioma da medula espinal
Tumor glioneuronal papilar
Tumor glioneuronal do quarto ventrículo
formador de rosetas
Tumores pineais
Pineocitoma
Tumor do parênquima pineal de
diferenciação intermédia
Pineoblastoma
Tumor papilar da região pineal

I


II

III


















Tumores embrionários
Meduloblastomas
Tumor neuroectodérmico primitivo do
SNC (PTNE)
Tumor rabdoide/ teratoide atípico
Tumores dos nervos craniano e paraespinal
Schwanoma [ou neurinoma]
Neurofibroma
Perineurioma
Tumor maligno periférico da bainha do
nervo (MPNST)
Tumores meníngeos
Meningioma
Meningioma atípico
Meningioma maligno/ anaplásico
Hemangiopericitoma
Hemangiopericitoma anaplásico
Hemangioblastoma
Tumores da região selar
Craniofaringeoma
Tumor de células granulares da neurohipófise
Pituicitoma
Oncocitoma da células fusiformes da
adeno-hipófise

IV
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Foram relatados na literatura vários casos clínicos de transmissão de neoplasias do SNC
através do transplante de órgãos [44, 48-55]. A maioria dos casos relatados está
relacionada com tumores do SNC de elevado grau, geralmente em associação a outros
fatores de risco de ocorrência de metástases extracranianas e, portanto, de transmissão
de dador para recetor. No entanto, foram relatados casos de transmissão nos quais não
existiram outros fatores de risco envolvidos, exceto o elevado grau do tumor [56].
Os registos do acompanhamento com informações acerca dos recetores transplantados
de dadores portadores de malignidade do SNC demonstraram um risco altamente
reduzido de transmissão da doença, colocando os casos acima referidos em perspetiva.
Em 1999, o Registo de Doação de Órgãos Neozelandês e Australiano publicou uma série
de casos de 46 dadores portadores de tumores primários do SNC (28 malignos e 18
benignos) e nenhum dos 153 recetores que receberam órgãos provenientes destes
dadores desenvolveu uma doença neoplásica relacionado com o transplante [57]. A
República Checa não relatou quaisquer casos de transmissão em 89 recetores (79 rins,
5 fígados, 4 corações e 1 pulmão) transplantados com órgãos de 41 dadores
diagnosticados com malignidades do SNC (13 meningiomas, 9 glioblastomas
multiformes, 3 astrocitomas, 2 meduloblastomas, 1 craniofaríngeoma, 1 neurinoma do
nervo acústico, 2 adenomas pituitários, 1 linfoma e 8 tumores não especificados) [58].
De modo semelhante, em 2002, o registo da UNOS publicou uma série de casos de 397
dadores com história clínica de tumores primários do SNC, de quem, foram
transplantados 1 220 órgãos, que incluíram 574 rins, 293 fígados, 192 corações, 76
pulmões, 60 rins+pâncreas, 16 pâncreas, 6 corações+pulmões e 3 transplantes de
intestinos [59]. De entre os dadores com relato do tipo histológico do tumor, existiam
dois dadores com meduloblastomas e 17 com glioblastomas multiformes. Estes dadores
forneceram um total de 56 órgãos destinados a transplantes: 26 rins, 2 rins+pâncreas,
15 fígados, 10 corações e 3 pulmões. Passado o período de acompanhamento de 36
meses, não foram detetados quaisquer casos de transmissão entre os recetores. Numa
publicação posterior, baseada numa análise de dadores com história clínica prévia de
malignidade (como foi descrito ao registo da UNOS), 642 recetores receberam
transplante de órgãos provenientes de dadores com história clínica prévia de
malignidades do SNC. É de salientar que, o período de ausência do cancro não foi
relatado na maioria destes casos, o que poderá refletir que muitos destes dadores
tinham malignidade ativas na altura da doação ou que as instituições que reportaram os
casos desconheciam se os dadores com história clínica de tumores do SNC estavam de
facto curados do cancro. Um dador portador de glioblastoma multiforme ativo
transmitiu tumores fatais a três recetores diferentes (rim, fígado, pulmão) [39, 54].
De acordo com a percentagem reduzida de transmissão apresentada pelos registos
anteriormente mencionados, foi analisado no Reino Unido uma série recente de 448
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recetores (495 órgãos) transplantados entre 1985 e 2001, com órgãos de 177 dadores
portadores de tumores do SNC [60]. Os tipos de tumores do SNC eram (com vários graus
de acordo com a classificação da OMS): astrocitoma (astrocitoma não especificado,
pilocítico, gemistócito, fibroso), gliomatose cerebral, glioblastoma, glioblastoma de
células gigantes, oligodendroglioma, ependimoma, glioma maligno, meningoglioma
maligno misto, meduloblastoma, sarcoma de Ewing, tumor neuroectodérmico primitivo,
pineoblastoma, neoplasma maligno (sem morfologia específica identificada), quisto
dérmico com transformação maligna e hemangioblastoma. Houve uma grande
diversidade no período de diagnóstico dos tumores nos dadores antes das suas mortes:
119 dadores foram diagnosticados nos últimos 30 dias antes da sua morte, 23 dadores
entre 31 dias e 1 ano, 16 dadores entre 1 a 3 anos e 19 foram diagnosticados mais de 3
anos antes da sua morte. Os órgãos transplantados destes dadores incluíram 279 rins, 1
conjunto de rins, 72 fígados, 1 combinação fígado+rim, 12 coração+pulmões, 13
conjuntos de pulmões, 51 corações, 10 pulmões individuais, 8 combinações
pâncreas+rim e 1 pâncreas isolado. Dos 448 recetores que foram submetidos a
avaliações de acompanhamento, nove desenvolveram malignidades relacionadas com
o transplante durante um período mínimo de acompanhamento de 5 anos. Com base
nesta experiência e na análise da literatura disponível, o Comité Consultivo para a
Segurança do Sangue, Tecidos e Órgãos no Reino Unido estimou o risco de disseminação
extraneural de todos os tipos histológicos de malignidades do SNC (metástases e
linfomas excluídos) em cerca de 1,5% (mais de 95% de intervalo limite de confiança);
este valor aumentou para 6,4% para os tumores de Grau IV da OMS [61]. O risco de
metástases extraneurais relacionadas com a presença de derivações [shunts]
ventriculares foi estimado em 1% e surgiram dúvidas em relação ao risco decorrente de
intervenção cirúrgica anterior, quimioterapeutica e/ou radioterapeutica. Este Comité
recomendou informar acerca destas estimativas aquando do aconselhamento dos
recetores que irão ser submetidos a transplante com órgãos de dadores portadores de
malignidades do SNC, juntamente com informações acerca das probabilidades de
sobrevivência comparadas com a permanência em lista de espera.
Em contrate, o IPITTR publicou dados que revelam que existe risco de transmissão de
tumores primários do SNC [62]. O IPITTR avaliou um conjunto de fatores de risco de
transmissão de malignidades primárias do SNC: tumor de elevado grau, presença de
derivações [shunts] ventriculoperitoneais ou ventriculoatriais, craniotomia anterior,
quimioterapeutica sistémica e radioterapeutica. Com base em dados fornecidos a este
registo, foi descrita uma série de casos de 62 recetores de transplantes de órgãos
provenientes de 36 dadores a quem foram diagnosticadas neoplasias primárias do SNC
(16 astrocitomas, 15 gliomas, ou glioblastomas, 3 meduloblastomas e 2 tumores
cerebelares) entre 1970 e 2002. Vinte e quatro dos 36 dadores receberam alguma forma
de terapêutica contra o cancro antes da doação de órgãos, incluindo derivações [shunts]
ventriculoperitoneais ou ventriculoatriais (n=12), craniotomia (n=6), radioterapeutica
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(n=4) e quimioterapeutica (n=2). Os órgãos transplantados incluíram 35 rins, 12
corações, 10 fígados, 2 pâncreas e 3 pulmões. As transmissões dos tumores foram
relatadas da seguinte forma:









Dos 25 órgãos transplantados de dadores com astrocitomas, 14 foram associados
a, no mínimo, um fator de risco de transmissão de tumor (astrocitomas de elevado
grau com Grau II-IV, derivações [shunts] ventriculoperitoneais ou ventriculoatriais,
craniotomias prévias, radioterapeutica e quimioterapeutica prévias). Houve um
caso de transmissão de tumor de um astrocitoma de elevado grau, identificado 20
meses após a transplantação. O único fator associado à transmissão foi a presença
de lesão de elevado grau histológico (Grau III) no dador.
Dos 26 órgãos provenientes de dadores com gliomas (n=18) ou glioblastomas de
Grau III-IV (n=8), 15 órgãos apresentavam pelo menos um fator de risco associado
ao potencial de transmissão de malignidades, incluindo uma intervenção cirúrgica
anterior (n=10) ou malignidades de grau elevado (n=9). Ocorreram oito casos de
transmissão, todos identificados entre 2 a 15 meses após a transplantação.
Dos sete recetores de órgãos provenientes de dadores com meduloblastomas
(todos portadores de derivações [shunts] ventriculoperitoneais prévias), três
sofreram a transmissão de tumores, entre 5 a 7 meses após a transplantação.
A transmissão de tumores também ocorreu em dois recetores transplantados com
órgãos provenientes de dadores com neoplasias do cerebelo.
Não foi detetada qualquer transmissão proveniente de um dador com neoplasia
cerebral primária não especificada.

Com base nos dados constantes neste registo, o IPITTR estima uma taxa de transmissão
de neoplasias do SNC de 7% na ausência dos fatores de risco acima mencionados, de
36% se estiver presente pelo menos um fator de risco e de 43% se forem dois os fatores
de risco associados. Uma malignidade de elevado grau, por si só, está associada a uma
taxa de transmissão de 43%. O IPITTR recomenda que os indivíduos falecidos portadores
de neoplasias do SNC e com um ou mais fatores de risco de transmissão sejam excluídos
da doação de órgãos ou que os seus órgãos sejam transplantados exclusivamente em
doentes com urgência de vida. Esta recomendação foi apoiada pelo Subcomité de
Neoplasias do Comité Consultivo para a Transmissão de Doenças nos EUA, entidade que
atribuiu os tumores do SNC de Graus III-IV da OMS à categoria de elevado risco de
transmissão (>10%), juntamente com qualquer outro tumor do SNC
(independentemente do grau) acompanhado de outros fatores de risco para a
transmissão da doença [16]. O risco elevado estimado para a transmissão de neoplasias
do SNC descrito pelo IPITTR, contrariamente a outros registos, deverá ser interpretado
com precaução. Uma vez que o relato de casos de cancro em recetores ao IPITTR é
realizado numa base voluntária e o registo não foi concebido para analisar os desfechos
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em recetores transplantados com órgãos provenientes de dadores com neoplasias, o
risco de transmissão poderá de alguma forma ser sobreavaliado [63].
Com base na informação disponível e nas estimativas variáveis da transmissão da
doença derivada dos registos anteriormente descritos, foi proposta uma classificação
qualitativa das neoplasias do SNC baseada no risco de transmissão do tumor:





Tumores de Grau I e II da OMS não significam contraindicação para a doação de
órgãos.
Tumores de Grau III da OMS não significam contraindicação para a doação de
órgãos, exceto na presença de qualquer outro dos fatores de risco descritos pelo
IPITTR.
Tumores de Grau IV da OMS representam contraindicação para a doação de órgãos,
independentemente da presença ou ausência dos fatores de risco acima
mencionados, exceto em casos de urgências de risco de vida, após uma avaliação
individual de cada caso e tendo previamente informado o potencial recetor.

É apresentada uma descrição detalhada desta classificação na Tabela 6.3.
Além da classificação da OMS, os fatores de risco referidos acima deverão ser
considerados como elementos adicionais para a avaliação do risco de disseminação
extracraniana de tumores cerebrais primários. Esta situação inclui a documentação
rigorosa do período de tempo em que surgiram os primeiros sintomas até à morte, a
primeira intervenção cirúrgica antes da morte (incluindo nova intervenção), início de
qualquer tipo de quimioterapeutica e/ou radioterapeutica e/ou colocação de derivações
[shunts]. Além disso, os últimos desenvolvimentos na neurocirurgia, como a
neuronavegação, a RM (ressonância magnética) intraoperatória e coloração dos tecidos
irão alterar a duração dos períodos de sobrevida dos recetores. No futuro, os
marcadores específicos para tecidos de tumores poderão fornecer a correlação com o
risco de disseminação extracraniana. No momento do diagnóstico, a maioria dos
tumores cerebrais permanece associada ao tecido cerebral. Posteriormente, as células
dos tumores perdem esta associação. A quimioterapeutica poderá aumentar o risco de
perda desta associação. Na altura do diagnóstico, a maioria dos tumores também já
tinha atravessado a barreira hematoencefálica e o seu padrão de crescimento invasivo
tornava a ressecção completa impossível de se realizar. No entanto, os tumores ainda
mantêm a sua aderência específica ao tecido encefálico durante um determinado
período de tempo. Durante a colheita de órgãos, recomenda-se a observação da
presença de qualquer massa suspeita (por exemplo, nos gânglios linfáticos) para excluir
a disseminação extracraniana.
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O Conselho da Europa agrupou as neoplasias do SNC com base no risco de transmissão e
recomendou uma abordagem com vista à aceitação dos órgãos para transplante
Tabela 6. 4 Tumores sem contraindicação absoluta para a doação de órgãos

Tumores que não significam contraindicação para a doação de órgãos
(Graus I e II da OMS)
Tumores do tecido neuroepitelial
Tumores de astrocitos
Astrocitomas difusos (astrocitoma fibroso, astrocitoma protoplasmático e astrocitoma gemistócito) de
Grau II da OMS.
Astrocitoma pilocítico de Grau I da OMS.
Xantoastrocitoma pleomórfico de Grau II da OMS.
Astrocitoma subependimal de Grau I da OMS.
Tumores oligodendrogliais
Oligodendroglioma de baixo grau de Grau II da OMS.
Gliomas mistos
Oligoastrocitoma de baixo grau de Grau II da OMS.
Tumores ependimais
Subependimoma de Grau I da OMS.
Ependimoma mixopapilar de Grau I da OMS.
Ependimoma de baixo grau (celular, papilar, células claras, tanícitico) de Grau II da OMS.
Tumores do plexo coroideu
Papiloma do plexo coroideu de Grau I da OMS.
Tumores neuronais e tumores neuronais-gliais mistos
Gangliocitoma de Grau I da OMS.
Ganglioglioma de Grau I e II da OMS.
Astrocitoma desmoplástico infantil de Grau I da OMS.
Tumores neuroepiteliais disembrioplásicos de Grau I da OMS.
Neurocitoma central de Grau II da OMS.
Liponeurocitoma de Grau II da OMS.
Tumores do parênquima pineal
Pineocitoma de Grau II da OMS.
Tumores gliais de origem incerta
Glioma corioideu do terceiro ventrículo de Grau II da OMS. .
Tumores dos nervos periféricos
Schwanoma (celular, plexiforme e melanótico) de Grau I da OMS.
Neurofibroma de Grau I da OMS.
Tumores meningeos
Meningioma (meningotelial, fibroso, misto, psamomatoso, angiomatoso, microcístico, secretor,
linfoplasmocítico e metaplásico) de Grau I da OMS.
Meningioma atípico de Grau II da OMS.
Meningioma de células claras de Grau II da OMS.
Meningioma corioideu de Grau II da OMS.
Outros
Craniofaringeoma de Grau I da OMS.
Hemangioblastoma de Grau I da OMS.
Teratoma maduro de Grau I da OMS.
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Tabela 6. 5 .B. Tumores que podem ser considerados para doação de órgãos na ausência de outros fatores de
risco de transmissão

Tumores que podem ser considerados para doação de órgãos na ausência de outros fatores de risco
de transmissão (Grau III da OMS)
Tumores do tecido neuroepitelial
Astrocitoma anaplásico de Grau III da OMS.
Oligodendroglioma anaplásico de Grau III da OMS.
Oligoastrocitoma anaplásico de Grau III da OMS.
Ependimoma anaplásico de Grau III da OMS.
Tumores das meninges
Meningioma papilar de Grau III da OMS.
Meningioma rabdóide de Grau III da OMS.
Meningioma anaplásico de Grau III da OMS.
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Tabela 6. 6 .C Tumores contraindicados para a doação de órgãos para recetores padrão e que deverão apenas ser
transplantados em caso de emergências vitais, após uma avaliação individual de cada caso e tendo informado
previamente o potencial doente recetor (Grau IV da OMS)

Tumores contraindicados para a doação de órgãos para recetores padrão e que deverão apenas ser
transplantados em caso de emergências vitais, após uma avaliação individual de cada caso e tendo
informado previamente o potencial doente recetor (Grau IV da OMS)
1. Tumores dos tecidos neuroepiteliais
Glioblastoma multiforme. OMS grau IV
Carcinoma do plexo coroideu de Grau III e IV da OMS.
Pineocitoma e pineoblastoma de Grau III-IV da OMS.
Astroblastoma de Grau III-IV da OMS.
Gliomatose cerebral de Grau IV da OMS.
2. Tumores embrionários
Meduloblastoma de Grau IV da OMS.
Tumor primordial neuroectodérmico de Grau IV da OMS.
Meduloepitelioma de Grau IV da OMS.
Neuroblastoma e Ganglioneuroblastoma de Grau IV da OMS.
Ependimoblastoma de Grau IV da OMS.
Teratoma atípico/ rabdomiosarcoma de Grau IV da OMS.
3. Tumores de células germinativas
Germinoma de Grau IV da OMS.
Carcinoma embrionário de Grau IV da OMS.
Tumor do saco vitelino (Yolk) de Grau IV da OMS.
Coriocarcinoma de Grau IV da OMS.
Teratoma imaturo de Grau IV da OMS.
Teratoma com transformação maligna de Grau IV da OMS.
4. Outros
Tumor maligno periférico da bainha do nervo de Grau III-IV da OMS.
Hemangiopericitoma de Grau III-IV da OMS.
Sarcomas intracranianos (liposarcomas, fibrosarcomas, leimiosarcomas, rabdomiosarcomas,
condrosarcomas, osteosarcomas e angiosarcomas) de Grau IV da OMS.
Tumores hematológicos: linfomas cerebrais primários, plasmocitomas e sarcomas granulócitos de Grau
IV da OMS.
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6.7. Revisão dos tumores específicos do SNC
6.7.1. Tumores neuroectodérmicos
6.7.1.1. Meduloblastomas

Os meduloblastomas representam 6% da totalidade dos gliomas intracranianos e 44%
dos gliomas diagnosticados em crianças. Geralmente, têm origem na quarta camada
ventricular e invadem o vérmis cerebelar. Os meduloblastomas que ocorrem durante a
infância são aqueles que mais frequentemente geram metástases fora do núcleo do
SNC. Foram observadas metástases extraneurais em 7% dos casos e alguns autores
sugerem que esta prevalência possa ser ainda maior. No caso de ter sido realizada uma
derivação peritoneal ventricular, o risco de surgirem metástases extraneurais aumenta
para 20% [64]. O risco também aumenta no caso de ter sido realizada anteriormente
alguma cirurgia ou radioterapeutica. Berger et al. [64] descreveram uma taxa de 2% de
ocorrência de metástases extraneurais em crianças com tumores primários do SNC, dos
quais todos eram meduloblastomas. Os meduloblastomas geram metástases com maior
frequência em ossos, medula óssea e glândulas linfáticas e, com menor frequência, nos
pulmões, pleura, fígado e mama.
Também foi descrita a transmissão neoplásica de dadores portadores de
meduloblastomas para recetores. Lefrancois et al. [48] documentaram a transmissão de
tumores de um dador portador de meduloblastoma para três recetores (coração, rins e
rins+pâncreas) 5 meses após o transplante. O dador tinha tido uma derivação [shunt]
ventriculo-atrial e tinha sido submetido a intervenção cirúrgica, radioterapeutica e
quimioterapeutica anteriormente. O IPITTR registou sete recetores de órgãos
transplantados de três dadores portadores de meduloblastomas (todos com uma
derivação [shunt] ventriculoperitoneal anterior) [62]. Três dos sete recetores
apresentaram transmissão de tumor dentro de 5 a 7 meses após o transplante. Destes
três recetores, dois faleceram de doença metastática e o terceiro sobreviveu, embora
com doença tumoral dispersa. Com base na experiência, o IPTTR contraindica o
transplante de órgãos provenientes de dadores portadores deste tipo de neoplasias
devido a elevado risco de transmissão aos recetores.
Os assim denominados tumores neuroectodérmicos devem ser considerados tal como
os meduloblastomas.
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 Os meduloblastomas diagnosticados na infância são os tumores primários do SNC
que metastizam com maior frequência fora do SNC. O risco aumenta no caso de
terem sido anteriormente realizadas derivações ventriculares peritoneais ou
intervenções cirúrgicas.
 Os órgãos de potenciais dadores portadores de meduloblastomas não deverão ser
considerados para transplantação e deverão ser utilizados exclusivamente em casos
de transplantes de emergência de risco de vida e nos quais o risco de morte do
recetor enquanto permanece em lista de espera seja superior à probabilidade de
transmissão tumoral. Nestes casos, recomenda-se que não sejam utilizados órgãos
provenientes de dadores que tenham sido anteriormente submetidos a
craniotomias e/ou a derivações ventriculares peritoneais.
6.7.1.2. Gliomas

A incidência da disseminação de gliomas extracranianos está estimada em 0,4 a 2,3%,
predominantemente no pulmão, pleura, gânglios linfáticos, ossos e fígado [55].
6.7.1.2.1. Astrocitomas

Os astrocitomas dividem-se em: (1) astrocitomas malignos [astrocitoma anaplástico
(Grau III) e glioblastoma multiforme (Grau IV)]; e (2) patologia de astrocitomas de baixo
grau [astrocitoma pilocítico (Grau I) e astrocitoma difuso (Grau II)], representando 55%
e 20% dos gliomas intracranianos, respetivamente.
6.7.1.2.1.1. Astrocitoma pilocítico (Grau I) e astrocitomas de baixo grau (Grau II)

Os astrocitomas de baixo grau são, geralmente, diagnosticados em crianças e jovens
adultos. Estes astrocitomas raramente metastizam através do líquido cefalorraquidiano
e, apesar de ser uma caraterística frequente, poderão não invadir o espaço das
leptomeninges. As metástases ocorrem com maior frequência se o crescimento tumoral
atingir o epêndima ventricular, ou, no caso de serem acompanhadas por alterações
anaplásicas, agindo assim como um glioma maligno.
Rubistein observou disseminação distante e ocasional de astrocitomas histologicamente
benignos [65]. Pollack et al. [66] descobriram dois casos de doença multissistémica em
astrocitomas de baixo grau, um dos quais desenvolveu disseminação peritoneal depois
de ter sido submetido a uma derivação ventricular peritoneal. Mais de 30% dos
astrocitomas de baixo grau deverão ser associados a graus histológicos de grande
malignidade. Estes tumores têm tendência a reincidir e apresentam frequentemente um
grau de malignidade mais elevado nas recidivas.
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 Os potenciais dadores portadores de astrocitoma pilocítico poderão ser
considerados para doação de órgãos.
 Apesar de raros, foram descritos casos de metástases derivadas de astrocitomas
extraneurais de baixo grau. Portanto, os órgãos de potenciais dadores com este
diagnóstico podem ser considerados para transplantação, dependendo dos
resultados histológicos do tumor e da invasão local.
 Deve ser realizado um estudo histológico completo para que as zonas de maior
malignidade sejam descartadas. Uma vez que apresentam uma tendência para
recaídas com um grau mais alto de malignidade histológica, devem ser realizados
novos estudos histológicos nas recidivas.
 Se o tumor coexistir com áreas histológicas de maior malignidade ou for muito
invasivo localmente, não pode ser considerado de baixo grau.

6.7.1.2.1.2. Astrocitomas anaplásicos (astrocitoma de Grau III) e glioblastoma multiforme
(Grau IV)

Pelo menos 80 por cento dos gliomas malignos são glioblastomas multiformes,
representando o tipo mais indiferenciado de tumor do SNC em adultos. Podem localizarse em qualquer parte do cérebro, mas normalmente afetam os hemisférios cerebrais.
Os astrocitomas anaplásicos aparecem mais frequentemente em adultos com idades
entre 30 e 40 anos, enquanto o glioblastoma multiforme se apresenta com maior
frequência em adultos com idades entre 50 e 60 anos.
A maioria dos astrocitomas anaplásicos é esporádica, mas podem estar associados a
doenças como neurofibromatose do tipo 1 e 2, síndrome de Li-Fraumeni e síndrome de
Turcot. Embora a disseminação direta raramente ocorra através da dura-máter sem
descompressão cirúrgica prévia, a transgressão da dura-máter pode ocorrer com maior
facilidade quando são colocadas derivações ventriculoperitoneais ou é realizada
radioterapeutica. A disseminação de um glioblastoma multiforme através do líquido
cefalorraquidiano não é invulgar e geralmente ocorre devido à invasão ou rutura dentro
de uma cavidade ventricular. Têm sido observadas metástases extracranianas de
astrocitomas anaplásicos e glioblastoma multiforme sem cirurgia prévia [51]; embora
ocorram com maior frequência quando é realizada uma cirurgia prévia ou são colocadas
derivações peritoneais [67]. Num estudo de 750 astrocitomas e glioblastomas, Pasquier
[68] observou que a incidência de metástases extracranianas era de 0,5 por cento.
Foram observadas metástases ósseas de astrocitomas anaplásicos e glioblastoma
multiforme, embora estas neoplasias metastizem com maior frequência para os
pulmões, o fígado e os gânglios linfáticos cervicais [51].
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A transmissão de doenças neoplásicas de dadores com tumores de tipo glioblastoma
multiforme tem sido documentada em relatórios individuais [39, 49-51, 53-55]. Estes
casos reportados ocorreram quando os dadores tinham sido submetidos a cirurgia ou
recebido algum tipo de tratamento oncológico. Os recetores afetados foram doentes
submetidos a transplante renal, hepático e de pulmão. Não foi reportada a transmissão
tumoral em doentes recetores de coração.
Fecteau [69] descreveu o caso de um doente com metástases peritoneais 9 meses após
a colocação de uma derivação ventriculoperitoneal, as quais foram descobertas durante
um procedimento de colheita de órgão e impediu a realização do transplante.
Da mesma forma, o IPITTR descreveu uma série de 25 transplantes de órgãos de 16
dadores com astrocitomas durante o período de 1970-2002, em que 14 desses
transplantes apresentavam fatores de risco de transmissão tumoral (4 casos de
astrocitomas de alto Grau III/IV, 5 craniotomias anteriores, 4 radioterapias anteriores e
4 quimioterapias anteriores) [62]. Houve um caso de transmissão tumoral 20 meses
após o transplante, em que o dador apresentava um único factor de risco (astrocitoma
de Grau III/IV). Dos 26 transplantes de órgãos de 15 dadores com gliomas ou
glioblastomas, 8 estiveram associados a glioblastomas de alto Grau III/IV e 18 a outros
gliomas. Destes, 15 apresentavam algum factor de risco (10 craniotomias prévias e 9
gliomas de alto Grau III/IV) e 8 transmissões tumorais ocorreram 2-15 meses após o
transplante. Foi sugerido que 70 por cento dos glioblastomas apresentam níveis
elevados de determinados fatores de crescimento (Akt e mTOR). Isto favoreceria o
desenvolvimento de metástases extraneurais e sugere a possível utilidade dos inibidores
de mTOR como medicamentos imunossupressores para recetores de órgãos
provenientes desse tipo de dadores [55].
 As metástases extraneurais espontâneas de astrocitomas anaplásicos e
glioblastomas multiformes são raras, mas já foram observadas e ocorrem mais
frequentemente quando em associação com tratamentos cirúrgicos prévios e/ou
derivações ventriculoperitoneais.
 Potenciais dadores com astrocitomas anaplásicos e glioblastoma multiforme não
deverão ser considerados para doação de órgãos e só poderão ser utilizados em
casos de transplantes de emergência em que o doente corra perigo de vida e nos
quais o risco de morte do doente enquanto está na lista de espera seja superior à
probabilidade de transmissão tumoral.
 Nestes casos, os dadores com um elevado risco de transmissão tumoral, tais como
os que foram anteriormente submetidos a craniotomias e/ou derivações
ventriculoperitoneais, não devem ser utilizados.
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6.7.1.2.2. Oligodendrogliomas

Dada a recente descoberta da sensibilidade à quimioterapeutica dos
oligodendrogliomas, está agora a ser feito um maior esforço no diagnóstico deste tipo
de tumores. Como resultado, estima-se agora que os oligodendrogliomas representam
20 por cento dos gliomas. Existem quatro tipos, classificados segundo o seu grau de
malignidade histológica: oligodendrogliomas de baixo grau (Schmidt graus A e B) e
oligodendrogliomas anaplásicos (Schmidt graus C e D).
Os oligodendrogliomas de baixo grau são os mais frequentes e são difíceis de distinguir
dos astrocitomas. Surgem geralmente em adultos com idades entre os 20 e os 30 anos.
Crescem lentamente e infiltram-se no córtex e até nas leptomeninges. São tumores
extensamente vascularizados e, muitas vezes, calcificados. Os oligodendrogliomas de
baixo grau apresentam-se, em muitos casos, como hemorragias cerebrais espontâneas.
Alguns oligodendrogliomas de baixo grau podem evoluir até se tornarem
oligodendrogliomas malignos.
Os oligodendrogliomas anaplásicos são tumores muito agressivos que se comportam
como um glioblastoma multiforme. Têm sido observadas metástases extracranianas de
oligodendrogliomas anaplásicos após múltiplas craniotomias e infiltração maciça dos
tecidos extracranianos. Até à data, não foi publicado qualquer caso de transmissão
tumoral de oligodendroglioma a recetores de órgãos.
 Potenciais dadores com oligodendrogliomas de baixo grau podem ser considerados
para doação de órgãos.
 Os órgãos de dadores com oligodendrogliomas anaplásicos não deverão ser
considerados para transplantação e só poderão ser utilizados em casos de
transplantes de emergência em que o doente corra perigo de vida e nos quais o
risco de morte do doente enquanto está na lista de espera seja superior à
probabilidade de transmissão tumoral.
 Nestes casos, recomenda-se que não se utilizem órgãos de dadores anteriormente
submetidos a craniotomias e/ou derivações ventriculoperitoneais, nos quais há um
risco superior de transmissão tumoral.
6.7.1.2.3. Gliomas mistos

Estes gliomas são considerados de Grau II/III na classificação da OMS e têm as
características anatomopatológicas dos oligodendrogliomas e astrocitomas [55].
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6.7.1.3. Ependimomas

Os ependimomas representam 6 por cento da totalidade dos gliomas intracranianos.
Cinquenta por cento dos ependimomas são infratentoriais, estando localizados no IV
ventrículo, e manifestam-se nas duas primeiras décadas de vida. Os ependimomas
supratentoriais podem aparecer em qualquer idade e crescem nas cavidades
ventriculares ou invadem o parênquima nervoso, especialmente na região parietooccipital. São tumores gliais, altamente vascularizados e penetrantes, que geralmente
se instalam na cavidade ventricular posterior e raramente metastizam fora do SNC. No
entanto, foram observadas metástases extraneurais do ependimoma crânio-espinhal,
embora a maioria fossem neoplasias recorrentes em que a disseminação extraneural se
seguiu à invasão tumoral dos tecidos moles adjacentes. Numa série de 81
ependimomas, Newton et al. [70] reportaram cinco casos (6,2 por cento) com
disseminação extracraniana. Dois destes tumores eram histologicamente anaplásicos e
três eram benignos. A maioria dos tumores tinha sido tratada com cirurgia, para além
de radioterapeutica e/ou quimioterapeutica. Apenas um doente não tinha recebido
qualquer forma de tratamento e tinha metástases extracranianas no momento do
diagnóstico. Os tumores metastizaram-se para os pulmões, os gânglios linfáticos no
tórax, a pleura, o peritoneu e o fígado. Ambos os doentes com metástases peritoneais
tinham sido submetidos à colocação de derivações ventriculoperitoneais. As metástases
extraneurais não se correlacionaram com o grau histológico, a idade ou o grau de
ressecção cirúrgica. Schreiber et al. [71] e Wakabayashi et al. [72] descreveram um caso
cada um de um ependimoma com metástases extracranianas em que tinham sido
realizadas múltiplas intervenções cirúrgicas, radioterapeutica e vários ciclos de
quimioterapeutica [71-72].
Até à data, não foram publicados quaisquer casos de transmissão de ependimomas a
recetores de órgãos.
 As metástases extraneurais de um ependimoma são raras e os casos observados
correspondem a neoplasias recorrentes ou a casos tratados com radioterapeutica
e/ou quimioterapeutica.
 Os órgãos de dadores com ependimomas podem ser considerados para
transplantação.
6.7.1.4. Tumores do plexo coroide

Os tumores do plexo coroide representam menos de 1 por cento da totalidade dos
tumores intracranianos primitivos. São mais frequentemente encontrados nos níveis
supratentoriais em crianças, mas em adultos são mais frequentes no IV ventrículo e no
ângulo ponto-cerebeloso. Os que estão localizados no ângulo ponto-cerebeloso são
mais frequentemente benignos.
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Os papilomas do plexo coroide são os tumores mais frequentes e são histologicamente
benignos.
Os carcinomas do plexo coroide são tumores malignos agressivos, que podem
metastizar-se fora do SNC.
Até à data, não foram reportados quaisquer casos de transmissão de tumores do plexo
coroide a recetores de órgãos.
 Os órgãos de potenciais dadores com papilomas do plexo coroide podem ser
considerados para transplantação.
 Os órgãos de potenciais dadores com carcinomas do plexo coroide não deverão ser
considerados para transplantação.
6.7.1.5. Pineocitomas e pineoblastomas

Os pineocitomas são derivados de células relativamente maduras do parênquima pineal.
Pouco é conhecido sobre o comportamento destes tumores, pois alguns permanecem
bem delimitados sem apresentarem qualquer comportamento agressivo, enquanto
outros se metastizam através do líquido cefalorraquidiano e se comportam como
pineoblastomas.
Os pineoblastomas são tumores raros que correspondem a uma forma mais primitiva
de pineocitoma. Estes tumores são altamente malignos e, biologicamente, comportamse de forma semelhante aos blastomas medulares, apresentando uma clara tendência
para se disseminarem na medula espinhal. Numa série de 81 tumores pineais, Lesoin et
al. [73] reportaram três casos com metástases extraneurais.
Até à data, nenhum caso de transmissão de pineocitomas/pineoblastomas através de
transplantes de órgãos foi reportado na literatura.
 Os órgãos de potenciais dadores com pineocitomas podem ser considerados para
transplantação.
 Os órgãos de potenciais dadores com pineoblastomas não deverão ser
considerados para transplantação.
6.7.2. Outros tumores intracranianos primitivos
6.7.2.1. Meningiomas benignos, meningiomas anaplásicos ou malignos

Os meningiomas representam 20 por cento da totalidade dos tumores intracranianos
que se podem manifestar em qualquer idade. Normalmente, são neoplasias em adultos
e, mais frequentemente, em mulheres. Menos de 10 por cento são meningiomas
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múltiplos que podem aparecer esporadicamente ou associar-se com neurofibromatose
de tipo 2.
Os meningiomas são geralmente benignos e, embora a invasão dos tecidos adjacentes
seja frequente, a disseminação fora do órgão afetado é menos frequente. No entanto,
embora a maioria dos tumores que se desenvolvem nas meninges sejam benignos, às
vezes comportam-se de uma forma invasiva, com um prognóstico significativamente
pior do que o dos meningiomas histologicamente benignos. Aproximadamente 5 por
cento dos meningiomas são atípicos e 2 por cento são malignos.
Os meningiomas anaplásicos ou malignos são tumores meníngeos agressivos que estão
frequentemente associados a recidivas múltiplas e metástases extracranianas. Yunis et
al. [74] apresentaram uma série de 18 doentes com tumores meníngeos agressivos (12
meningiomas malignos e 6 meningiomas anaplásicos), em que três (16 por cento)
desenvolveram metástases extracranianas (2 meningiomas malignos e 1 meningioma
anaplásico). Nestes três casos, as metástases pulmonares e ósseas foram as mais
frequentes. Todos os 18 doentes, exceto uma ressecção cirúrgica, tinham sido
submetidos a radioterapeutica e quimioterapeutica. Yunis et al. [74] resumiram os
principais resultados histológicos destes tumores como neoplasias, as quais revelaram
um alto grau de celularidade, atividade mitótica abundante e formas celulares
pleomórficas, todas indicando um crescimento agressivo. Sato et al. [75] descreveram
metástases extraneurais num caso em que um meningioma anaplásico foi extirpado
cirurgicamente, mas em que não foi possível remover parte dele por já ter invadido os
vasos principais. Foi administrada radioterapeutica pós-operatória, mas foram
detetadas metástases ósseas 7 meses após a intervenção cirúrgica.
A transmissão de um meningioma maligno através de um transplante renal com invasão
do peritoneu foi descrita por Bosmans et al. [52].
 As metástases extraneurais de meningiomas histologicamente benignos são muito
raras. Os órgãos de potenciais dadores com estes tipos de tumores podem ser
considerados para transplantação.
 Os meningiomas anaplásicos ou malignos são tumores meníngeos agressivos que
podem estar relacionados com metástases extraneurais. Assim, os órgãos de
potenciais dadores com estas neoplasias não deverão ser considerados para
transplantação.
6.7.2.2. Tumores mesenquimais malignos: sarcomas intracranianos não meníngeos,
sarcomas meníngeos e hemangiopericitomas

Os sarcomas intracranianos representam 1 por cento da totalidade dos tumores do SNC.
As formas mais anaplásicas dos sarcomas metastizam-se através do líquido
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cefalorraquidiano. No entanto, as metástases extraneurais são raras, provavelmente
devido ao facto de que o rápido desenvolvimento destes tumores não proporciona
tempo suficiente para que as metástases extraneurais se desenvolvam. Foram
observadas metástases de sarcoma polimórfico nas leptomeninges, no fígado, nos
pulmões e na medula óssea. Num desses casos havia uma enorme recidiva local de um
tumor primitivo em conjunto com a invasão do músculo e da fáscia e, noutro caso, a
disseminação foi precedida por uma craniotomia exploratória. Cerame et al. [76]
descreveram a existência de metástases extracranianas em gliossarcomas.
Os sarcomas meníngeos e os hemangiopericitomas são dois tumores meníngeos
agressivos que estão frequentemente associados a metástases extraneurais e a
múltiplas recidivas. Younis et al [74] descreveram quatro casos de hemangiopericitoma
e três de sarcomas meníngeos numa revisão de tumores meníngeos agressivos. Destes
sete casos, três (43 por cento) também apresentaram metástases extracranianas e dois
hemangiopericitomas e um sarcoma meníngeo tinham-se metastizado em vários órgãos
num período de 3 meses após a primeira intervenção.
 Os órgãos de potenciais dadores com sarcomas do SNC e hemangiopericitomas não
deverão ser considerados para transplantação.
6.7.2.3. Hemangioblastomas

Os hemangioblastomas são tumores benignos dos vasos sanguíneos que ocorrem com
maior frequência no cerebelo. A disseminação de hemangioblastomas fora dos vasos
capilares é rara, embora Hoffman et al. [77] tenham observado dois casos espontâneos
de metástases extraneurais.
Em 20 por cento dos casos, os hemangioblastomas parecem estar associados a outras
lesões tumorais disseminadas, causando facomatose (doença de Von Hippel-Lindau).
Neste último caso observa-se uma elevada coincidência de carcinoma de células renais.
 Devido ao comportamento geralmente benigno dos hemangioblastomas, os órgãos
de potenciais dadores com este diagnóstico podem ser considerados para
transplantação desde que apresentem neoplasias isoladas e seja excluída a
existência de facomatose da doença de Von Hippel-Lindau.
6.7.2.4. Tumores de células germinativas

Os tumores da região pineal são pouco frequentes. Aproximadamente metade dos
tumores que ocorrem na região pineal são tumores germinativos, o que inclui
germinomas, teratomas maduros, teratomas imaturos, teratocarcinomas,
coriocarcinomas, tumores do seio endodérmico e carcinomas embrionários. Os
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germinomas intracranianos ocorrem mais frequentemente na glândula pineal. São
tumores histologicamente malignos, penetrantes, que geralmente se disseminam
através do terceiro ventrículo. Foram observadas metástases extraglandulares após
craniotomias, radioterapeutica crânio-espinhal ou derivações ventriculoperitoneais.
Estes últimos casos apresentaram-se com um aumento dos níveis de betagonadotrofina coriónica no soro.
O coriocarcinoma extragonadal é um tipo de teratoma que também ocorre na região
pineal. São tumores altamente malignos, com tendência para invadir estruturas
adjacentes. Foram observadas metástases extracranianas, particularmente nos
pulmões.
 Os órgãos de potenciais dadores com teratomas maduros podem ser considerados
para transplantação.
 Os órgãos de dadores com outros tumores de células germinativas não deverão ser
considerados para transplantação.
6.7.2.5. Cordomas

Os cordomas são tumores agressivos que conduzem a metástases extracranianas em 543 por cento dos casos.
 Os órgãos de potenciais dadores com cordomas não deverão ser considerados para
transplantação.
6.7.2.6. Linfomas cerebrais primários

Os linfomas intracranianos primários aparecem com maior frequência em doentes
imunodeprimidos, como os que têm diagnóstico de SIDA. O seu prognóstico é mau e
progridem para disseminação extracraniana.
 Os indivíduos com linfomas cerebrais primários não deverão ser considerados para
doação de órgãos.
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Capítulo 7. Risco de transmissão de outras doenças
7.1. Intoxicação
O número de casos em que a intoxicação de qualquer tipo é a principal causa de morte
cerebral varia entre diferentes bases de dados. A taxa é muito inferior a 1 por cento.
Contudo, são reportados mais de 3 000 casos de morte por intoxicação por ano, no
Reino Unido. Mais do que raramente, os efeitos da intoxicação podem ser a razão para
reanimação cardíaca com um subsequente desfecho fatal em pessoas mais jovens.
O monóxido de carbono é a principal causa de intoxicação fatal, sendo seguido pelos
analgésicos, opioides e antidepressivos. Os dados publicados não são suficientes para
analisar se essas mortes ocorrem em circunstâncias que permitiriam o diagnóstico de
morte cerebral e a consequente colheita de órgãos. No entanto, na maioria dos casos
de intoxicação o indivíduo chega vivo ao hospital e, portanto, poderá ser considerado
como uma fonte de doação de órgãos [1].
Há uma grande variedade de relatórios sobre transplantes bem-sucedidos utilizando
diferentes órgãos de dadores em morte cerebral que sofreram vários tipos de
intoxicação. No entanto, não há qualquer análise sistemática, podendo considerar-se
que foram reportados apenas os desfechos positivos. Hantson [2] resumiu relatórios de
casos, opiniões de especialistas e outros conhecimentos neste campo. Além disso, há
um documento de consenso sobre a toxicidade de fármacos e a utilização de
aloenxertos cardíacos [3].
As conclusões globais destes documentos são:








Os doentes com intoxicação por fármacos ou veneno deverão ser considerados
como dadores de órgãos. A menos que seja confirmada alguma lesão irreversível do
órgão, não há qualquer critério de exclusão absoluto.
É necessário o debate entre especialistas em intoxicação ou farmacologia para
avaliar a adequação de diferentes órgãos. Uma vez esses especialistas poderão não
ser peritos no campo da transplantação, terão de ser tomadas decisões caso a caso,
tendo em conta o risco de mau funcionamento do órgão e a situação específica de
cada doente na lista de espera para transplante.
Deverá ser disponibilizada aos coordenadores de transplantação uma lista de sítios
de Internet e números de telefone com serviços de atendimento 24 horas para
aconselhamento sobre intoxicação.
O diagnóstico de morte cerebral pode ser complicado nos casos em que um
determinado fármaco ou veneno tem uma influência direta ou temporária sobre as
células cerebrais e o seu funcionamento. No entanto, é ainda possível uma
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determinação adequada da morte cerebral em doentes intoxicados quando a lesão
responsável pelos danos cerebrais irreversíveis for identificada (por exemplo, lesão
cerebral hipóxica em caso de intoxicação por opiáceos). Este cenário poderá exigir
investigações técnicas adicionais de confirmação para comprovar a cessação da
perfusão cerebral (por exemplo, eco-Doppler transcraniano, angiografia, cintigrafia
de perfusão ou angiografia por TAC). Algumas intoxicações interferem na
interpretação de certas técnicas de exame eletrofisiológico [por exemplo, os
barbitúricos podem afetar os resultados do eletroencefalograma (EEG)], enquanto
outras técnicas (por exemplo, potenciais evocados) são menos influenciadas pelos
fármacos. A hipotermia primária devido a complicações secundárias após
intoxicação deve ser corrigida nos doentes.
Em doentes admitidos em unidades de cuidados intensivos, a maior parte ou a
totalidade da toxina pode ser eliminada antes de ser iniciada a avaliação de morte
cerebral. Quando não se pode determinar se ocorreu uma desintoxicação completa
ou se a toxina é ainda capaz de influenciar o funcionamento celular no sistema
nervoso central (SNC), então, devido a fatores de confusão como a interferência
com os resultados do EEG, a certificação de morte cerebral deve ser baseada
noutras técnicas (cessação da perfusão intracerebral). O risco de transmissão de
toxinas a um recetor pode ser ainda mais limitado por desintoxicação contínua
durante a avaliação da função do órgão no dador falecido.

As toxinas envolvidas na intoxicação não são conhecidas em todos os casos, e, muitas
vezes, pode haver diferentes substâncias tóxicas que interferem ou se combinam umas
com as outras para inibirem o metabolismo e aumentarem os danos celulares.
A informação sobre o período de ingestão e sobre qualquer risco comportamental
relativo à aquisição de infeções contagiosas poderá ser muito útil.
7.1.1. Árvore de decisão

O tipo de agente tóxico e o dano que causa em órgãos e tecidos, direta ou
indiretamente, deve ser determinado em dadores com intoxicação, envenenamento ou
abuso crónico de substâncias. A eliminação terapêutica das toxinas pode limitar danos
adicionais. A transmissão do agente tóxico ao recetor através de um enxerto ou tecido,
e consequentes efeitos secundários, é uma preocupação. A ingestão da toxina pode
ocorrer por acidente, por suicídio ou por ação premeditada de uma terceira parte.
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Na generalidade, a doação de órgãos é considerada possível se os parâmetros funcionais
dos órgãos em questão se encontrarem dentro de um intervalo aceitável. Os órgãos de
dadores com intoxicações que provocaram a morte cerebral devem ser avaliados de
acordo com a história clínica, os testes serológicos e informações sobre a toxina
específica envolvida.
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Os seguintes pontos devem ser considerados nos potenciais dadores:
















Identificação do(s) agente(s) causador(es) da intoxicação. A hipótese de intoxicação
por vários agentes não deve ser menosprezada.
Devem diferenciar-se os casos de intoxicação aguda e de intoxicação crónica ou de
abuso de substâncias com overdose.
O tipo e a eficácia da terapêutica de eliminação. A observação do estado clínico do
doente durante o período de eliminação ajuda a excluir lesões em fase terminal nos
órgãos ou o risco de transmissão da toxina. Não deve ser descurada a possibilidade
de redistribuição do tecido adiposo e do espaço extravascular após a depuração do
sangue. Os especialistas em toxicologia podem fornecer dados sobre as
concentrações nos tecidos e os métodos e tempos de eliminação.
Uma lesão terminal de órgãos específicos deverá ser excluída e a extensão da
recuperação do órgão após intoxicação deverá ser avaliada.
As toxinas que não forem completamente eliminadas de determinados órgãos
podem ser transmitidas ao recetor durante a transplantação, com efeitos adversos
consequentes (por exemplo, solventes) ou sem problemas graves (por exemplo,
alguns narcóticos). Após a avaliação correta dos pré-requisitos para certificação de
morte cerebral, o que inclui uma desintoxicação adequada, este risco pode ser
considerado insignificante.
Os recetores apropriados deverão ser selecionados com base em níveis de risco
aceitáveis.
Certificação de morte por critérios neurológicos: a intoxicação por
medicamentos/substâncias sedativos ou narcóticos deve ser descartada ou, em
alternativa, deve ser confirmada a cessação da circulação cerebral.
Em alguns casos de intoxicação pode ser impossível identificar o agente tóxico
devido a amostras inadequadas ou à rápida eliminação das toxinas antes da
realização da amostragem ou ainda por não haver técnicas de medição
estabelecidas (por exemplo, a análise de sangue ou urina pode ser inconclusiva no
caso de drogas recreativas laboratoriais de curta duração). Nestes casos, mesmo
que o processo seja demorado (dias) ou não esteja disponível, os agentes tóxicos
mais comuns devem ser descartados, tanto quanto possível, através de
cromatografia. Se permanecerem quaisquer suspeitas, os órgãos só deverão ser
utilizados num contexto de risco aumentado.
A morte associada à intoxicação não é uma causa de morte natural. Assim, nenhum
processo de doação deverá entrar em conflito com as leis e procedimentos
nacionais.
Em casos de abuso crónico de substâncias devem considerar-se os riscos abordados
no Capítulo 5. Risco de transmissão de doenças infeciosas e Capítulo 6. Risco de
transmissão de doenças neoplásicas.
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Nos casos em que as toxinas foram inaladas, deve ser devidamente avaliada a
presença de lesão pulmonar crónica ou aguda. Os pulmões sem lesões devem ser
considerados para transplantação.

7.1.2. Agentes de intoxicação

Esta é uma lista não exaustiva de agentes tóxicos que causam a morte de dadores. A
prevalência de agentes tóxicos pode variar entre países e ao longo do tempo [2]. A
viabilidade do órgão deve ser verificada relativamente a outras patologias existentes e
comorbidades, especialmente após eventos de reanimação ou hipoxia decorrente da
intoxicação.
Amanita phalloides

Principalmente associada à insuficiência hepática aguda (o órgão alvo da toxina), por
isso não deve ser considerada a doação de fígado. A toxina também pode causar
insuficiência renal transitória devido à desidratação, por isso, antes da colheita a função
do órgão deve ser cuidadosamente verificada após reidratação adequada. Os outros
órgãos podem ser considerados para doação.
Antidepressivos /Antidepressivos tricíclicos (TCA), Amitriptilina

Estes casos requerem uma decisão individualizada. A medicação crónica poderá, por si
só, não causar qualquer alteração no teor de gordura hepática, mas, num contexto
psiquiátrico deverão ser consideradas outras razões causais de alterações no teor de
gordura hepática.
A intoxicação aguda pode estar associada a uma insuficiência hepática aguda e a uma
lesão renal aguda reversível. Na verdade, não existe uma verdadeira lesão hepática ou
renal, exceto em doentes que tenham sido admitidos após choque cardiogénico. As
doações de coração necessitam de uma avaliação cuidadosa, em especial no caso de
uma leitura anormal do ECG e de níveis elevados de concentração de TCA (> 2000
ng/ml). Para além disso, não há contraindicações conhecidas. A monitorização dos níveis
de TCA do recetor ajuda a avaliar os efeitos secundários no caso de um dador com
medicação crónica de TCA ou níveis elevados de TCA antes da recuperação do órgão. Há
um caso não publicado de doação bem-sucedida de todos os órgãos, na Alemanha em
2008, após intoxicação por Amitriptilina.
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Incêndio

Nos casos mais graves, as vítimas de incêndio podem apresentar uma intoxicação
combinada (inalação de fumos, monóxido de carbono e cianeto). O tratamento
adequado não impede a doação de órgãos em caso de certificação de morte cerebral.
Monóxido de carbono

Esta é a causa mais comum de intoxicação fatal. Causa hipoxia tecidular devido à sua
maior afinidade para a hemoglobina em relação ao oxigénio. Existem relatórios de
transplantes bem-sucedidos de diferentes órgãos. Cinco transplantes cardíacos de
sucesso ocorreram na Alemanha e outros transplantes bem-sucedidos foram reportados
no Canadá e no Reino Unido. Não há qualquer influência específica sobre a função renal
ou hepática, salvo os problemas gerais de hipoxia que podem ser detetados através de
testes laboratoriais padrão. Os resultados contraditórios em termos de taxas de sucesso
de transplantes cardíacos após intoxicação por monóxido de carbono do dador exigem
rigorosos critérios de inclusão de dadores de coração: um breve período de paragem
cardíaca e reanimação, ecocardiografia normal, apenas alterações menores e não
específicas no ECG, libertação mínima de troponina e suporte inotrópico mínimo.
Solventes químicos

Estes casos requerem uma decisão individualizada. A maioria dos solventes conduz à
morte cardíaca devido a arritmias, e há uma gama infindável desse tipo de solventes.
Deve ser considerada a aderência dos solventes aos lipídios ou os seus efeitos
hidrofílicos e a sua capacidade de destruição de tecidos e de causar lesões secundárias
(por exemplo, a acumulação de uma substância no tecido hepático, a rutura do intestino
levando a peritonite).
Cocaína

Este narcótico provoca lesões ateroscleróticas precoces e também cardiomiopatia
dilatada em caso de abuso crónico, que são mais suscetíveis de ocorrer nas artérias
coronárias num estádio precoce. Portanto, deve ser dada especial atenção à
aterosclerose em potenciais doações de coração após o uso crónico de cocaína. No
entanto, foram reportadas várias doações de coração, pulmão, fígado e rim
especialmente após intoxicação aguda associada a lesão cerebral massiva (por exemplo,
hemorragia). É aconselhado um estudo cuidadoso da história clínica do dador. Nos casos
em que a cocaína tenha sido inalada, deve ser devidamente avaliada a presença de lesão
pulmonar crónica ou aguda. Os pulmões sem lesões devem ser considerados para
transplantação.
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O abuso de cocaína pode estar associado a um risco aumentado de infeções durante o
período de janela (por exemplo, Hepatite C após inalação de cocaína por via intranasal).
Cianeto

É rapidamente absorvido através da pele e pode conduzir à inibição irreversível do
citocromo oxidase mitocondrial. A toxicidade do cianeto pode ser revertida
rapidamente por meio de um tratamento específico (Hidroxocobalamina). Pode ocorrer
toxicidade cardíaca grave, mas têm sido reportados alguns casos de transplantação
cardíaca bem-sucedida após intoxicação por cianeto, após reanimação com
Hidroxocobalamina. É possível o transplante bem-sucedido de todos os órgãos após
intoxicação por cianeto do dador, desde que tenha sido utilizado um tratamento com
antídoto eficaz e já não haja cianeto detetável no sangue.
Etilenoglicol (ver também Metanol)

O etilenoglicol (EG) é metabolizado no corpo pelo álcool desidrogenase em ácido
oxálico, glicólico e glioxílico, conduzindo a uma acidose metabólica. Os doentes podem
ser tratados com álcool ou 4-Metilpirazol para inibir a álcool desidrogenase, e, por vezes,
por meio de diálise. Embora os rins (o órgão alvo do EG) possam ficar lesionados por
necrose tubular, pode ser considerado o transplante após a recuperação desta
complicação. A intoxicação por EG pode ocorrer em combinação com metanol.
Ecstasy (3,4-metilenodioximetanfetamina)

Esta droga pode causar morte cerebral devido a complicações secundárias após o
consumo excessivo, mas também após uma primeira utilização ou uma utilização
isolada. Foram reportados transplantes bem-sucedidos de órgãos (coração, pulmão,
rim, pâncreas, fígado) de dadores com intoxicação por ecstasy [4] sem transmissão
detetável do agente ao recetor. No entanto, o ecstasy pode causar insuficiência hepática
fulminante em alguns casos, com a necessidade urgente de transplante hepático do
doente intoxicado devido a uma causa imunológica desconhecida ou provável.
Etanol

Todos os órgãos podem ser utilizados, exceto nos casos de órgãos com lesões
confirmadas relacionadas com o abuso crónico.
Insulina

Não há qualquer contraindicação [2], mas é preferível um metabolismo normalizado de
eletrólitos e glicose. A monitorização da glicose e dos eletrólitos é padrão.
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Chumbo

Houve um relatório de 1994 sobre um fígado considerado como apropriado para
transplantação [2].
Metadona (ver também Opiáceos)

O pulmão encontra-se em risco de edema cardiogénico ou não cardiogénico. A
metadona pode ser transmitida aos recetores devido à acumulação nos rins, no fígado
e nos pulmões [2]. Uma única overdose não é um factor de risco. A administração crónica
de doses elevadas requer decisões restritivas sobre a utilização de um potencial dador.
Metanol (ver também Etilenoglicol)

A intoxicação não é invulgar em países onde as pessoas produzem as suas próprias
bebidas alcoólicas sem controlo governamental rígido. Foram reportados casos em que
bebidas espirituosas de marca e outras bebidas foram diluídas com metanol, causando
intoxicação. O metanol é rapidamente absorvido no tracto gastrointestinal e é
metabolizado pelo álcool desidrogenase em ácido fórmico, conduzindo a uma acidose
metabólica. Os doentes podem ser tratados com álcool ou 4-Metilpirazol para inibir a
álcool desidrogenase, e, por vezes, por meio de diálise. Embora os rins possam ficar
lesionados como consequência de choque e falência de múltiplos órgãos, (o rim não é
um órgão alvo da intoxicação por metanol), há uma série de relatórios sobre o
transplante bem-sucedido de todos os órgãos após intoxicação fatal por metanol,
dependente da concentração de metanol remanescente no soro no momento da
colheita do órgão. O transplante de fígado, coração, pulmão, rim e, em alguns casos,
pâncreas pode ser possível se não houver resíduos de metanol no soro.
Opiáceos

Salvo o risco de problemas respiratórios temporários, a utilização de opiáceos não é uma
contraindicação de doação. No entanto, deve ser considerada a possibilidade de
existência de outros riscos infeciosos em caso de abuso de drogas intravenosas. A
inalação de heroína pode causar lesão pulmonar. Nos casos em que os opiáceos tenham
sido inalados, deve ser devidamente avaliada a presença de lesão pulmonar crónica ou
aguda. Os pulmões sem lesões devem ser considerados para transplantação.
Pesticidas organofosforados

Este caso requer uma avaliação cuidadosa do dador devido ao risco de acumulação nos
tecidos e de arritmias cardíacas. É importante identificar a substância e garantir que a
semivida de eliminação terminal máxima foi excedida antes da colheita do órgão (por
exemplo, paratião > 140 horas) [5].
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Paracetamol

Em casos de insuficiência hepática aguda devido a intoxicação, o transplante hepático
pode ser contraindicado. No entanto, em casos de morte cerebral, todos os outros
órgãos podem ser utilizados para doação de órgãos após eliminação da substância.
Raticidas (dicumarina) e outros anticoagulantes

Devem ser consideradas perturbações da coagulação devido à deficiência continuada
de vitamina K até à recuperação do fígado. O fígado em si continua a funcionar
normalmente. Não existem relatórios de transplantação disponíveis.
Inibidores seletivos da recaptação de serotonina

Os órgãos podem ser utilizados para transplantação, incluindo o coração, após a
resolução da síndrome da serotonina. A presença de pneumonite intersticial nos
pulmões deve ser descartada.
Inalação de fumos

Trata-se de uma mistura de monóxido de carbono, partículas em suspensão e de outros
gases, podendo incluir cianeto. É necessária informação detalhada. Se a intoxicação por
cianeto e monóxido de carbono for tratada adequadamente, a inalação de fumos não
deve impedir a doação (ver toxinas individuais).
Ácido valpróico

Ocorreram casos raros de intoxicação fatal com morte cerebral. A acidose metabólica
pode causar lesão hepática e renal aguda. Houve um caso não publicado, na Alemanha
em 2003, de utilização bem-sucedida de um fígado (e da sua posterior reutilização 5
anos depois), coração, rim e pâncreas após eliminação da toxina por hemodiálise.
Outros fármacos ou venenos

Outros fármacos ou venenos necessitam de avaliações de risco individuais para cada
órgão a considerar para transplante. Os desfechos, tanto positivos como negativos,
devem ser reportados para auxiliar na avaliação posterior de toxinas em cenários de
doação de órgãos. Têm particular interesse os eventos que envolvem: neurolépticos,
barbitúricos, benzodiazepínicos, hidrocarbonetos, isoniazida, cloroquinas, Teofilina,
Dextropropoxifeno (agora proibido na maioria dos países), Aspirina, butano, salmiac e
cloreto de sódio.
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Os casos notificados de toxicidade e intoxicações que levaram ao transplante bemsucedido de órgãos após a morte do tronco cerebral estão resumidos na Tabela 7.1 [1].
Tabela 7. 1 Casos notificados de toxicidade e intoxicações que levaram ao transplante bem-sucedido de órgãos
após a morte cerebral

Órgão

Toxina

Coração

Barbitúricos, benzodiazepínicos, brodifacoum (raticida), monóxido de carbono,
cianeto, ecstasy, insulina, metanol, paracetamol, venlafaxina.

Rim

Barbitúricos, benzodiazepínicos, brodifacoum, monóxido de carbono, cocaína,
cianeto, ecstasy, insulina, malatião, metanol, paracetamol, antidepressivos
tricíclicos.

Fígado

Barbitúricos, benzodiazepínicos, brodifacoum, monóxido de carbono, cocaína,
cianeto, ecstasy, chumbo, malatião, metaqualona, metanol, antidepressivos
tricíclicos.

Pulmão

Brodifacoum, monóxido de carbono, ecstasy, metanol.

Pâncreas

Brodifacoum, monóxido de carbono, cianeto, ecstasy, insulina, metanol,
paracetamol.

7.2. Doenças hereditárias
árias doenças genéticas conduzem a diversas deficiências enzimáticas, principalmente
ligadas a diferentes distúrbios metabólicos no fígado. Estas doenças genéticas com
deficiências enzimáticas podem ser fatais e podem ser a principal causa de lesões
hepáticas que acarretam a contraindicação para transplante hepático. No entanto,
outros incidentes letais podem ocorrer independentemente dessas doenças genéticas,
e a doação de órgãos pode ainda ser considerada. Outras deficiências genéticas podem
resultar em doenças do tecido conjuntivo, distúrbios hematopoiéticos, predisposição
para doenças malignas e causar outras lesões terminais dos órgãos.
Um exemplo notável de doenças genéticas que afetam a questão da utilização de
enxertos é a polineuropatia amiloidótica familiar (PAF). Em Portugal e na Suécia, há
populações específicas que sofrem desta doença numa prevalência excecionalmente
elevada. A única terapêutica disponível é o transplante hepático: A PAF é caracterizada
pela destruição continuada dos nervos (e outros tecidos), com o aparecimento de
polineuropatia sensitivo-motora nos membros inferiores. Devido a uma mutação de
ponto na transtirretina, ou gene pré-albumina, os depósitos endoneurais de amiloide
que são responsáveis pelas lesões hepáticas irreversíveis por agregados amiloides,
ocorrem entre as idades de 30-50 anos, salvo quando uma via de funcionamento
enzimático é introduzida através de um transplante hepático. Os fígados saudáveis de
doentes com PAF podem então ser utilizado em doentes que não sofrem de PAF (ou
mesmo divididos por dois recetores) e que se encontram em espera para transplante
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hepático num procedimento designado como transplante hepático sequencial (ver
subcapítulo 2.3.1.4) [6-9]. No entanto, a PAF é, sem exceção, em última instância
transmitida a estes recetores de transplante sequencial, manifestando-se clinicamente
após um período de tempo variável [6]. Uma vez que o transplante hepático está hoje
associado a uma sobrevivência após o enxerto de mais de 25 anos, recomenda-se uma
análise cuidadosa dos critérios de seleção do recetor em casos de transplantações
sequenciais relacionados com PAF em centros especializados. Em casos de elevada
probabilidade de retransplante (após 10 a 20 anos), a transmissão da PAF será um risco
inevitável mas aceitável, pois a PAF não se manifestará antes da substituição do enxerto.
Os meios e estratégias descritos abaixo também podem ser usados para análise de
dadores com doenças não hereditária e outras doenças congénitas.
7.2.1. Informações gerais

A experiência em transplante de órgãos recuperados de dadores com doenças genéticas
é limitada. Até à data, não foi estabelecida uma base de dados de doações associadas a
doenças raras, embora em cerca de 1 por cento da totalidade dos casos de doação se
tenha verificado este problema e, em cada caso, tenha sido seguida uma via de decisão
individual.
Uma base de dados chamada Orphanet (www.orpha.net) fornece atualizações regulares
sobre informações relativas a doenças raras. A secção relativa às orientações de
emergência menciona brevemente a doação de órgãos, mas está ainda "em
construção". Referências de casos internacionais podem ser encontradas em
www.rarediseases.
org/rare-disease-information/rare-diseases
ou
em
http://ghr.nlm.nih. gov/BrowseConditions.
Determinadas doenças genéticas são mais comuns na Europa. Existe experiência na
recuperação de órgãos em casos de PAF, doença renal poliquística do adulto e
hemocromatose. Em alguns casos, o conhecimento comum deve permitir uma tomada
de decisão sobre a utilização ou não de um enxerto num recetor particular, por exemplo
o transplante de um fígado de um dador com uma doença congénita da coagulação
relacionada com uma mutação do Factor V Leiden, ou com uma deficiência de Proteína
S ou C, necessitará de tratamento dos recetores do enxerto com anticoagulantes.
Às vezes é impossível detetar doenças genéticas latentes ou deficiências metabólicas,
como por exemplo o início tardio da deficiência de ornitina transcarbamilase. O
transplante de um órgão de um dador com uma doença genética não detetada
apresenta o risco de disfunção ou falência do órgão no recetor, com consequências
potencialmente graves [10], e pode exigir um retransplante. Em alguns defeitos
genéticos em heterozigotos, a doença poderá manifestar-se apenas no recetor, por
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exemplo a deficiência de Proteína S [11]. As doenças genéticas devem ser consideradas
ao avaliar dadores com trombocitopenia conhecida, hemocromatose, deficiência
mitocondrial e/ou distúrbios mentais não relacionados com infeção, intoxicação ou
malignidade, etc.
No caso de doentes homozigotos com distúrbios metabólicos selecionados herdados
que necessitam de transplante hepático, é possível utilizar um segmento do fígado de
um dador vivo heterozigoto que seja seu familiar [12].
7.2.2. Árvore de decisão

Sempre que haja suspeita de uma doença hereditária ou congénita num potencial
dador, deverão ser seguidos os seguintes passos para esclarecer a adequação para
transplantação de cada órgão ou tecido.
1. Estabelecer o diagnóstico recolhendo todos os dados disponíveis e através da
consulta dos especialistas responsáveis pelos cuidados de saúde do dador. Isto pode
exigir uma amostragem específica para realização de exames em centros
especializados.
2. Cada órgão ou tecido a considerar para colheita deve ser verificado quanto à sua
funcionalidade e níveis de lesão. Os órgãos com deficiências ou lesões não deverão
ser transplantados. Em alguns casos, há uma via metabólica diferente que pode
resolver o problema, por exemplo na Glicogenose Tipo V (doença de McArdle), uma
deficiência enzimática que afeta todas as células (especialmente musculares), mas
esta deficiência é atenuada com sucesso nas células do fígado devido a uma enzima
codificada num gene diferente que permite o metabolismo.
3. O risco de que os órgãos de dadores com doenças hereditárias transmitam um
defeito genético ao recetor deve ser cuidadosamente considerado. Esta avaliação
deve ser ponderada tendo em conta a possibilidade de tratamento do recetor após
o transplante e os respetivos riscos associados, ou a emergência da necessidade do
recetor.
4. Todas as equipas de transplante envolvidas devem estar cientes de que este
processo de avaliação é demorado e requer uma abordagem interdisciplinar. Como
regra geral, os dadores que sobreviveram durante muitas décadas com um defeito
genético não deverão ter lesões em vários órgãos, enquanto em dadores muito
jovens essas lesões devem ser consideradas.
Ligações úteis: www.orpha.net, www.rarediseases.org ou http://ghr.
nlm.nih.gov/BrowseConditions/.
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7.2.3. Exemplos de doenças hereditárias em casos de doação de órgãos
Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF)

Ver secção 7.2.
Doença renal poliquística do adulto

Com exceção dos rins, todos os outros órgãos foram transplantados com sucesso. No
caso de complicações associadas existentes noutros órgãos, por exemplo a doença
hepática poliquística, é aconselhável avaliar a qualidade do enxerto no momento da
recuperação e realizar o transplante em recetores adequadamente selecionados. Alguns
portadores do gene correm um risco acrescido de desenvolverem hemorragia
subaracnoide após rutura de um aneurisma cerebral. A doença renal poliquística do
adulto (APCKD) pode servir como exemplo para uma interpretação flexível do distúrbio
e do seu efeito nos critérios de seleção de dadores. Num dador com história familiar de
APCKD, que tenha uma função renal normal e apenas alterações morfológicas menores,
não é provável que ocorra uma rápida deterioração da função renal, sendo possível a
transplantação [13]. Pelo contrário, num jovem dador (por exemplo < 30 anos) com
função renal normal, mas com rim de dimensões aumentadas típico da doença renal
poliquística do adulto, é provável que ocorra uma deterioração da função renal e outras
complicações num prazo imprevisível, causando assim uma certa relutância na utilização
dos rins.
Doenças congénitas da coagulação, como a Mutação do Factor V de Leiden

Os doentes afetados com trombose recorrente necessitam de tratamento
anticoagulante, expondo-os assim ao risco de hemorragia intracerebral. A doação de
órgãos é possível, embora no caso de transplantes hepáticos o defeito venha a ser
transmitido e o recetor necessite de tratamento anticoagulante, com um consequente
risco de vida para o recetor.
Trisomia

Há diversos tipos de trisomia. Se o funcionamento do órgão, por si só, não for afetado,
poderá ser utilizado como enxerto.
Doenças do tecido conjuntivo (por exemplo, Síndrome de Marfan)

Embora o funcionamento do órgão ao nível celular seja bom, os especialistas em
transplante têm relutância em utilizar órgãos ou tecidos (por exemplo, coração, válvulas
cardíacas, artérias), devido à destruição das paredes vasculares. Devem ser consultados
especialistas antes de ser tomada uma decisão final. Há um risco de transmissão da
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doença, mas não há dados sobre se as paredes vasculares continuariam ou não a
deteriorar-se após o transplante.
Hemofilia

O tipo de hemofilia deve ser determinado, o que revelará a localização do defeito
genético. Se for atribuível a um órgão, por exemplo o fígado, os outros órgãos podem
ser utilizados sem risco acrescido. No entanto, o transplante de um órgão afetado
transmite ao recetor todas as complicações associadas ao tipo de hemofilia.
Defeitos em estruturas celulares específicas (por exemplo, mitocôndrias)

Os danos em estruturas celulares específicas normalmente prejudicarão todos os
órgãos. Transferir esses defeitos para um recetor elegível é um risco elevado e requer
uma decisão individualizada em consulta com especialistas. Em particular, é um desafio
quando uma unidade de cuidados intensivos pediátricos apresenta um potencial dador
infantil com esse tipo de defeitos celulares. É essencial a consulta de especialistas com
conhecimentos de sobrevivência a longo prazo.
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Capítulo 8. Notificação de reações e incidentes adversos
8.1. Introdução
Tradicionalmente, monitorização em saúde pública é definida como a colheita, análise,
interpretação e divulgação sistemática e contínua de dados de saúde, visando reduzir a
morbilidade e mortalidade e melhorar a saúde da população. A monitorização é baseada
numa vigilância cuidadosa. A vigilância é baseada em três passos básicos: notificação
dos casos detetados, avaliação e gestão dos casos em estudo.
Um programa de Vigilância e Monitorização (V&M) é essencial para garantir a qualidade
e a segurança dos órgãos para transplantação. Embora o sistema de qualidade se centre
na prevenção de erros e na manutenção de padrões de qualidade consistentes nos
órgãos para transplantação, ocasionalmente existem riscos residuais ou erros
processuais que resultam no insucesso do enxerto, na transmissão de doenças ou em
situações em que os dadores ou doentes são expostas a riscos, se não mesmo
prejudicados. O principal objetivo de um sistema de V&M de órgãos é a prevenção
abrangente desses riscos residuais ou erros processuais. A ação preventiva imediata é
tomada em doentes afetados ou potencialmente afetados. No entanto, há uma
estratégia de prevenção adicional com base no conceito de monitorização: a análise de
dados agrupados pode fornecer indicadores e informações sobre a estratificação dos
riscos, podendo ser muito útil para a futura gestão de risco e interpretação dos casos
reportados.
Quanto a outros sistemas de V&M, as atividades correspondentes no campo da
transplantação de órgãos devem ser consideradas e reconhecidas em todos os níveis
que são autorizados para doação e transplantação de órgãos.
A organização do sistema de V&M, bem como o papel das diversas partes envolvidas,
devem ser definidos e amplamente comunicados entre as partes intervenientes. As
Autoridades da Saúde são encorajadas a elaborar diretrizes relativas aos sistemas de
V&M de doação e transplantação de órgãos, formulários de notificação e exemplos de
casos que devem ser reportados. Uma adequada comunicação e coordenação entre os
organismos de colheita e os centros de transplantação é de extrema importância para
uma vigilância eficiente. Quaisquer organizações ou organismos envolvidos em
atividades de doação e transplantação devem ter procedimentos operacionais
implementados que descrevam a forma de colher, relatar, investigar e comunicar as
notificações. A identificação de um coordenador local, que tenha a responsabilidade
pela V&M especificada na descrição das suas funções, é uma medida eficaz. Recomendase que o sistema de gestão da qualidade (SGQ) e o sistema de V&M, ambos contribuindo
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para a política de gestão de risco, sejam coordenados de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelas Autoridades da Saúde.
A Diretiva 2010/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a normas de
qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantação estabelece a
obrigação de os Estados-Membros da União Europeia estabelecerem um sistema de
notificação e gestão daquilo que é definido como incidente adverso grave (IAG) e reação
adversa grave (RAG). Por motivos de coerência, a terminologia e as definições
estabelecidas naquela Diretiva foram tidas em conta na elaboração deste capítulo.
Este capítulo define primeiro os casos no âmbito de um sistema de V&M de órgãos, e
aborda resumidamente questões relacionadas com a sua notificação, gestão e
avaliação. Em segundo lugar, o capítulo desenvolve o conceito de rastreabilidade,
necessário para uma vigilância eficaz, e o de consentimento informado de potenciais
recetores de órgãos como um elemento essencial na gestão de risco.

8.2. Reações e incidentes adversos graves
As incidências a reportar num sistema de V&M podem ser classificadas em incidente
adverso (IA), referindo-se a falhas no processo que podem causar danos num recetor ou
dador vivo, ou reação adversa (RA), referindo-se às respostas adversas que tenham de
facto ocorrido, incluindo a transmissão ao recetor ou dador vivo de uma doença
infeciosa. Portanto, um IA pode ou não provocar uma RA. Da mesma forma, uma AR
pode ou não estar relacionada com um IA. A notificação destas incidências representa
oportunidades de aprendizagem importantes que podem ajudar todos os organismos
de colheita, hospitais de transplante e autoridades regulamentares, e não apenas os
envolvidos no incidente em questão, a melhorarem os seus processos e alcançar níveis
mais elevados de segurança e qualidade [1, 2].
Tal como disposto na Diretiva 2010/53/CE, um incidente adverso grave (IAG) é definido
como qualquer ocorrência indesejável e inesperada associada a qualquer etapa do
processo, desde a doação até à transplantação, suscetível de levar à transmissão de uma
doença infeciosa, à morte ou a situações de perigo de vida, deficiência ou incapacidade.
Uma reação adversa grave (RAG) é definida como uma resposta inesperada, incluindo
uma doença infeciosa, do dador vivo ou do recetor, que possa estar associada a
qualquer etapa do processo, desde a doação até à transplantação, que cause a morte
ou ponha a vida em perigo, conduza a uma deficiência ou incapacidade, ou que
provoque ou prolongue a hospitalização ou a morbilidade.
Em resumo, uma RAG é um incidente onde um dador vivo ou recetor foi seriamente
prejudicado, enquanto um IAG é um incidente que resulta no risco de danos graves para
um dador vivo ou recetor, embora nenhum dano tenha ainda ocorrido.
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As reações adversas graves podem ser divididas em três categorias:


RAG inesperada

Inclui os casos em que, apesar de todas as precauções de segurança, surge uma
complicação relacionada com o enxerto. Exemplos são uma infeção de novo pelo vírus
da Hepatite C no recetor recebida do dador (quando a infeção do dador não era
conhecida na colheita), ou metástases detetadas num recetor que estão claramente
ligadas a um dador com história de malignidade (por exemplo glioblastoma multiforme).
Todas as RAG inesperadas devem ser notificadas e todos os outros recetores de enxertos
provenientes do dador em causa devem ser examinados.


RAG esperada

Inclui os casos em que as complicações relacionadas com o recetor ocorrem como parte
do processo de transplantação. Exemplos são a rejeição do enxerto ou a reativação de
uma infeção por CMV. Estes eventos não devem ser notificados em sistemas de
vigilância de dadores, mas devem ser reportados num sistema de gestão da qualidade
relativo a desfechos de transplantação.


RAG potencial

Inclui os casos em que, com uma avaliação e consciencialização adequadas, o risco de,
por exemplo, transmissão de uma doença do dador para o recetor era definitivamente
conhecido, tendo posteriormente ocorrido no recetor. Exemplos são a transplantação
de um enxerto que se sabe estar infetado por VHC ou por VHB, resultando numa nova
infeção no recetor. Estes eventos devem ser reportados para o desenvolvimento de
futuras recomendações.

8.3. Notificação e gestão de reações e incidentes adversos
No mínimo, todos os IA e todas as RA que sejam graves, conforme definido
anteriormente, devem ser notificados pelos profissionais de saúde para garantir uma
investigação apropriada e ações corretivas e preventivas. Embora os IA possam ocorrer
em todas as etapas, desde a colheita até à transplantação, muitos deles são esperados
e não são graves, podendo ser geridos por meio do SGQ. Devem estar documentados e
ser revistos regularmente. Isto permite monitorizar as tendências e tomar ações para
melhorar continuamente a qualidade e segurança. Por outro lado, IAG e RAG são raros
e, por conseguinte, há benefícios significativos associados à consolidação dos dados de
V&M à escala regional, nacional ou internacional [3].
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Ao detetarem IA e RA, os centros de transplantação, organismos de colheita de órgãos
e organizações de intercâmbio de órgãos, bem como os estabelecimentos de tecidos,
devem ser responsáveis pela colheita dos dados e pela distribuição de todas as
informações para aumentar a segurança e a qualidade.
Recomenda-se que os IAG e RAG sejam notificados aos organismos de colheita de
órgãos, pois são as principais instituições responsáveis pela rastreabilidade de órgãos e
tecidos a nível nacional. A gestão do processo de cada IAG e RAG em particular deverá
ser realizada pelo respetivo organismo de colheita de órgãos correspondente, em
estreita colaboração com os centros recetores e as organizações de intercâmbio de
órgãos, agindo como Autoridades da Saúde. As Autoridades da Saúde deverão iniciar
imediatamente todas as medidas necessárias para manter o mais baixo possível os riscos
causados por IAG e RAG nos doentes e no pessoal. A interligação entre as instituições
governamentais e os centros de tecidos é obrigatória. Devem ser concedidos recursos
infraestruturais e económicos suficientes às Autoridades da Saúde. As seguintes tarefas
essenciais devem ser executadas em qualquer caso de IAG e RAG:








Se o IAG ou a RAG for uma complicação potencialmente fatal com risco de dano
grave para outros recetores, então o IAG ou a RAG devem ser imediatamente
notificados. Em todos os outros casos, a notificação deve ser efetuada dentro de
um prazo adequado e de acordo com exigências médicas para evitar comprometer
ou inibir o processo de transplantação e facilitar a gestão da qualidade.
Qualquer instituição, centro de transplantação ou pessoa que detete um IAG ou
uma RAG deve imediatamente notificar o facto à(s) Autoridade(s) da Saúde e a
quaisquer outras organizações que estejam ligadas a todos os outros recetores de
enxertos provenientes do mesmo dador.
As Autoridades da Saúde devem registar todos os IAG e RAG e informar quaisquer
outras instituições envolvidas, conforme clinicamente justificado, sem demora. Se
outro recetor/estabelecimento estiver em risco de desenvolver um IAG ou RAG
semelhante, então o centro responsável por esse recetor/estabelecimento deverá
ser imediatamente informado e o estabelecimento do recetor deverá então
reportar imediatamente às Autoridades da Saúde as ações tomadas em resposta,
incluindo acompanhamento e resultados.
Deverá ser elaborado um relatório anual de IAG e RAG pelas Autoridades da Saúde
de cada Estado-membro.

Devem ser conservados os registos de quaisquer reclamações ou relatórios relativos a
outros IA e RA não graves decorrentes de qualquer tratamento referente ao processo
de transplantação. Devem ser enviadas cópias dos relatórios redigidos para os
organismos de colheita, os estabelecimentos de tecidos e centros de transplantação,
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conforme seja adequado e de acordo com a regulamentação existente, devendo ser
conservadas por essas instituições.
As autoridades responsáveis pelos dispositivos médicos e farmacêuticos também
podem estar envolvidas na notificação de IA (por exemplo, em caso de contaminação
bacteriana de alguns lotes de solução para preservação de órgãos com a sua posterior
colheita...).

8.4. Avaliação de reações e incidentes adversos
8.4.1. Gravidade de reações adversas

De acordo com o trabalho do Consórcio da União Europeia para as Normas e Formação
para a Inspeção de Estabelecimentos de Tecidos (EUSTITE) [4], e com base nas
recomendações da Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea (ISBT), sugere-se
o seguinte sistema de classificação:
Tabela 8. 1 Classificação das reações adversas

Gravidade
Zero
Não grave

Grave

Com risco de vida
Morte

Observações
Nenhum dano, nenhum risco – doente não informado por não haver qualquer
risco de dano.
Consequências clínicas/psicológicas ligeiras.
Sem hospitalização. Nenhuma consequência/incapacidade de longo prazo
prevista.
Hospitalização ou prolongamento da hospitalização. Deficiência ou
incapacidade persistente ou significativa. Intervenção para evitar danos
permanentes. Evidência de uma infeção grave transmitida.
Grande intervenção para evitar a morte.
Evidência de uma infeção transmissível potencialmente fatal.
Morte

8.4.2. Imputabilidade de reações adversas

De acordo com o trabalho do Consórcio EUSTITE [4], e com base nas recomendações da
Diretiva relativa ao Sangue 2005/61/UE, sugere-se o seguinte sistema de classificação:
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Tabela 8. 2 Imputabilidade das reações adversas

N/A
0

Nível de
imputabilidade
Não avaliável
Excluída

1
2
3
4

Improvável
Possível
Possível(provável)
Definida (certa)

Explicação
Dados insuficientes para avaliação da imputabilidade.
Evidências conclusivas para além da dúvida razoável de que pode ser
atribuído a causas alternativas.
Evidências claramente a favor da atribuição a outras causas.
Evidências indeterminadas.
Evidências a favor da atribuição ao material doado.
Evidências conclusivas para além da dúvida razoável de que pode ser
atribuído ao material doado.

8.5. Rastreabilidade
Um sistema identificador único para cada dador-recetor que deve assegurar a
rastreabilidade do dador até ao recetor e vice-versa. Deve ser implementado um
sistema que permita rastrear o material do dador até aos recetores e vice-versa. Devem
existir medidas de proteção e confidencialidade dos dados pessoais que sejam
compatíveis com os direitos de proteção de dados em cada nação (ver secções 1.8.6 e
2.2.4.3). Como muitos dadores de órgãos são também dadores de tecidos/células, o
sistema deve ter uma interface com as instituições de bancos de tecidos/células. Todas
as informações sobre as ligações entre dadores, recetores e instituições devem ser
conservadas no organismo de colheita de órgãos. Deve ser possível a identificação de
todo o pessoal envolvido no processo de transplantação. Os sistemas não têm de estar
ligados eletronicamente, mas deve estar assegurado o acesso bidirecional aos dados
relevantes para a troca de informações entre as instituições. Isto também se aplica a
qualquer material processado ou agrupado extraído de enxertos doados. No caso do
intercâmbio internacional de órgãos ou enxertos, cada instituição nacional deve
fornecer as informações para a rastreabilidade e garantir uma resposta adequada no
caso de um IAG ou uma RAG.
Qualquer órgão não utilizado para fins de transplantação deve também ser rastreável.
A razão da não utilização de material doado deve ser documentada, recomendando-se
que seja examinado por um patologista. Se o enxerto não utilizado for utilizado para fins
de investigação, então é obrigatório reportá-lo. A investigação só pode ser realizada
quando for obtido o consentimento específico do dador para investigação, em
conformidade com as leis nacionais.
Devem ser mantidos registos apropriados de recetores de enxertos respeitando a
regulamentação nacional, e a privacidade do doente deve ser preservada. Deve ser
sublinhado que as terapêuticas que envolvem células de vida longa e, às vezes, em
proliferação, podem ter efeitos a longo prazo. O acompanhamento deve ter isto em
conta, independentemente do tipo de material transplantado. Em casos de eliminação
reiterada de material doado, devem ser conduzidas investigações para identificar os
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problemas e melhorar a qualidade dos procedimentos de seleção de dadores e de
recuperação de enxertos.

8.6. Consentimento informado
0Recomenda-se a informação dos candidatos e doentes em lista de espera para
transplante sobre os fatores de risco do dador, pois poderão ocorrer RA inesperadas
(ver secção 2.3.1.1). Os recetores de enxerto também devem ser alertados para os riscos
de RA e saber que o acompanhamento regular e a deteção precoce facilitarão a
terapêutica ou a prevenção de complicações potencialmente fatais (ver secção 1.8.2).
Há casos bem documentados de transmissão de diferentes doenças através de
procedimentos de transplantação (ver Capítulo 5-Capítulo 7). Estes relatórios incluem
casos de transmissão do VIH [5], hepatite viral e uma longa lista de outras doenças
bacterianas e virais, entre elas várias com desfechos fatais para os recetores (por
exemplo, um caso notificado de transmissão de raiva na Alemanha [6]). Além disso, a
intoxicação num potencial dador pode não ser detetada ou, pelo menos, não ser
reconhecida como tendo uma influência perniciosa sobre o funcionamento do órgão.
Há um certo número de doenças hereditárias e defeitos metabólicos que também
podem ser transferidos de um dador para um recetor, especialmente no caso de
transplantes hepáticos. Os dadores ou os seus médicos podem mesmo nem saber que
estão a abrigar uma dessas doenças. Outras doenças, como a hemocromatose
hereditária, são bem conhecidas para excluir a possibilidade de doação de sangue, mas
pouco se sabe sobre o desfecho do transplante de órgãos de um dador desse tipo.
Mesmo com uma avaliação cuidadosa da história clínica do potencial dador, estas
doenças nem sempre são do conhecimento das pessoas envolvidas no processo de
doação e transplantação de órgãos. Os risco comportamentais são, por vezes, difíceis de
detetar e, se estes comportamentos tiverem sido explicitamente ocultados, os
familiares podem não ser capazes de, ou podem não querer, divulgar essa informação.
Os doentes devem ser informados sobre os padrões de qualidade que regem o trabalho
do centro de transplantação. Isto inclui informação sobre a extensão da experiência do
centro, as suas taxas de reações ou incidentes adversos e as taxas de sobrevivência e de
morte. Estes doentes também devem saber os critérios de aceitação de dadores em
vigor no centro. Qualquer doente tem a possibilidade de restringir ainda mais os
critérios de aceitação próprios de um centro para um órgão, por exemplo, excluindo
dadores com critérios alargados/estendidos (DCE). No entanto, deverão estar
conscientes de que isto poderá prolongar o seu tempo de espera. Isto significa que a
situação de saúde individual de um doente e os riscos potenciais do processo de colheita
ou transplantação devem estar equilibrados.
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No entanto, o maior risco para a maioria dos doentes para transplante é o de
morrerem antes de conseguirem um transplante a tempo, ou o de verem o seu
estado de saúde deteriorar-se devido a um tempo de espera prolongado.
Recomenda-se que todos os candidatos sejam informados sobre os seguintes cinco
pontos:
1. Há um pequeno, mas real, risco de transmissão de doenças virais ou bacterianas,
incluindo VIH, Hepatite B e C, e outras. Há um risco de transmissão de doenças
malignas com o órgão, podendo originar metástases no recetor, mesmo após a
remoção de um órgão transplantado.
2. Poderão ser utilizados órgãos com capacidade funcional reduzida, pesando as
necessidades do recetor e a escassez de órgãos.
3. Qualquer doente em lista de espera para transplantação pode especificar regras
para a sua aceitação de órgãos doados, e pode recusar um órgão fora dos critérios
padrão, mas deve estar consciente de que isto poderá consequentemente
prolongar o seu tempo de espera.
4. O conhecimento na área da medicina de transplantação relativamente ao risco de
transmissão de doenças é incompleto, mas está a melhorar continuamente. Os
médicos responsáveis pelos recetores apenas podem fornecer as informações
disponíveis no momento da transplantação.
5. Os riscos podem surgir com as alterações na epidemiologia de diferentes doenças
infeciosas.
O consentimento informado deve ser obtido de qualquer recetor e ser reafirmado
anualmente enquanto se mantiver em lista de espera para transplante. Os recetores
podem retirar a sua candidatura para transplante em qualquer altura.
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Capítulo 9. Gestão da qualidade em doação de órgãos
9.1. Introdução geral à gestão da qualidade
Deve ser dada uma atenção cuidadosa a todos os aspetos da qualidade de todo o
processo, desde a doação até à transplantação, para manter a confiança pública e
profissional na sua segurança e eficácia. Este capítulo resume os princípios gerais dos
sistemas de gestão da qualidade. Encontram-se descritas especificações detalhadas nos
capítulos pertinentes.
A qualidade dos órgãos depende de dois aspetos distintos:



os requisitos ou as normas aplicáveis aos órgãos (que estão descritos nos vários
capítulos do presente Guia);
os sistemas de gestão da qualidade que permitem que os órgãos cumpram esses
requisitos.

Diversos sistemas de qualidade podem ser aplicados em todo o processo de
transplantação, desde a identificação do dador até à alocação e transplantação de
órgãos, incluindo um acompanhamento apropriado.
A Organização Internacional de Normalização (ISO) tem um âmbito de ação alargado e
envolve a gestão da qualidade em toda a organização. As normas internacionais da
família ISO 9000 foram aprovadas pelo CEN (Comité Européen de Normalisation) como
um padrão europeu abrangendo sistemas de gestão da qualidade em geral. Estas
normas devem ser implementadas em conjunto com os princípios das Boas Práticas de
Fabrico (GMP).
A família de sistemas de qualidade ISO 9000:2000 tem quatro componentes principais:





ISO 9000:2000: fundamentos e vocabulário do sistema de gestão da qualidade;
ISO 9001:2000: requisitos do sistema gestão da qualidade;
ISO 9004:2000: orientações do sistema de gestão da qualidade para a melhoria do
desempenho;
ISO 9011:2000: orientações para execução de auditorias à qualidade e ao ambiente.

As normas ISO fazem a distinção entre os sistemas de gestão da qualidade e os requisitos
aplicáveis ao órgão ou a outro material doado (por exemplo, tecidos ou células) a ser
transplantado, o qual deve ser considerado no contexto de gestão da qualidade como
um "produto". Foram desenvolvidas para auxiliar as organizações (por exemplo,
estabelecimento de cuidados de saúde) de qualquer tipo e dimensão a implementarem
e operarem sistemas de gestão da qualidade eficazes.
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A ISO 9001:2000 relativa aos requisitos do sistema de gestão da qualidade é
particularmente relevante para o fornecimento de órgãos (assim como de tecidos e
células), sendo listados cinco requisitos distintos:






sistema de gestão da qualidade;
responsabilidade de gestão;
gestão de recursos;
realização de produtos e serviços;
medição, análise e melhoria.

9.2. Gestão da qualidade aplicada na doação e transplantação
A qualidade é da responsabilidade de todo o pessoal envolvido no processo de
transplantação de órgãos. Deve ser implementada e mantida uma abordagem
sistemática à gestão da qualidade durante todo o processo, incluindo:















recursos humanos e organização;
instalações, equipamento e materiais;
seleção, colheita, análise, processamento e manipulação;
eliminação;
preservação de documentação e registos;
avaliação e mitigação dos riscos;
controlo de qualidade e ensaios de proficiência;
acordos contratuais;
rastreabilidade;
reclamações e colheita;
investigação e notificação de não conformidades;
auditoria;
desempenho do processo;
desempenho dos cuidados e do acompanhamento prestados ao doente.

9.2.1. Questões organizacionais

A recuperação e distribuição de órgãos deve estar devidamente regulamentada. Sejam
utilizados para fins terapêuticos ou outros, é importante que aqueles que recebem ou
usam os órgãos tenham confiança na sua qualidade e segurança. Deve estar disponível
um sistema de rastreabilidade eficaz e um sistema de identificação de incidentes
adversos e de notificação de reações que respeitem o anonimato tanto do dador como
do recetor.
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Os sistemas de gestão da qualidade de cada Estado-membro devem abranger todo o
processo, desde o início da identificação do potencial dador, durante os cuidados
prestados em fase terminal, até ao desfecho a longo prazo do transplante.
9.2.1.1. Responsabilidades governamentais

O principal papel do estado é estabelecer um enquadramento jurídico e organizacional
para autorização dos serviços de colheita e transplante (e auditoria regular), em que
possam operar, monitorizar e reportar e através do qual a qualidade e a segurança sejam
garantidas tanto para os recetores como para os dadores vivos. Tem de fornecer
mecanismos para regulamentação dos diversos elementos necessários para um serviço
de transplante eficaz (incluindo a rastreabilidade). O enquadramento jurídico deve
incluir a obrigação dos hospitais de detetarem e referenciarem potenciais dadores de
órgãos. Devem ser fornecidos mecanismos para supervisão desta colaboração.
Portanto, é necessário um sistema de qualidade nos cuidados prestados em fase
terminal.
O enquadramento deve incluir a lei de transplantes, que descreve as circunstâncias em
que os órgãos podem ser recuperados, o consentimento ou autorização necessários, a
certificação da morte e a regulação dos prestadores de serviços de saúde ou de outras
entidades envolvidas nos serviços de transplante.
Foi recomendada a designação de um organismo sem fins lucrativos, nacional ou
internacional, responsável pela alocação e distribuição de órgãos [1-3]. Os Estadosmembros deverão encorajar o debate sobre os níveis desejados de segurança em
procedimentos de transplantação, a fim de estimular o uso eficiente dos recursos
públicos.
Os Estados-membros deverão também implementar um sistema de autorização e
fiscalização dos organismos de colheita e transplantação.12
9.2.1.2. Educação e formação

Os profissionais de saúde diretamente envolvidos no processo de doação para
transplantação devem ser devidamente qualificados ou treinados e competentes para a

12

Nos Estados-membros da UE, todos estes requisitos são obrigatórios em conformidade com a
Diretiva 2010/53/UE.
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execução das suas tarefas. 13 Os Estados-membros devem proporcionar educação e
formação contínua a esse pessoal de forma a maximizar as competências necessárias.
9.2.1.3. Implementação de normas

Os Estados-membros deverão garantir a implementação de um enquadramento jurídico
para que possa ser estabelecido um sistema nacional de transplantes. Em colaboração
com cientistas especialistas no campo da transplantação, deverão ser desenvolvidas
normas comuns centralizadas em aspetos de qualidade e segurança, de forma a
minimizar qualquer risco associado ao processo de doação, colheita e transplantação a
nível nacional, bem como a nível europeu. A existência de normas adequadas é útil para
os profissionais de saúde, pois fornecem orientações que podem ser consultadas e
seguidas, servindo como uma referência para as questões de qualidade e segurança.
9.2.1.4. Sistema de vigilância

As Autoridades da Saúde têm o dever de fornecer mecanismos de proteção de dadores
e recetores. Isto deverá garantir uma rápida investigação de qualquer incidente nocivo
relacionado com os serviços de transplante para que as ações corretivas e preventivas
possam ser tomadas imediatamente. Qualquer tipo de reação adversa grave num
recetor de órgão que se suspeite ter origem no dador deverá ser comunicada a todas as
outras instituições que tenham recebido órgãos ou tecidos do mesmo dador (ver secção
8.4). A colheita centralizada de dados sobre estes casos deverá ser considerada para
informar sobre as melhorias do processo subsequentes.
As Autoridades da Saúde devem garantir a implementação de um sistema de vigilância
gerido por instituições nacionais, ou seja, organismos de colheita e alocação de órgãos.
O âmbito desse sistema deverá abranger todas as etapas do processo, desde a doação
até à transplantação, bem como o período de acompanhamento, incluindo um
procedimento para a colheita de dados de acordo com os requisitos legais de proteção
de dados pessoais e de confidencialidade.
Estas instituições deverão garantir o estabelecimento do sistema proposto e dar
formação a todo o pessoal sobre a segurança e a qualidade dos órgãos, tecidos e células,
conforme referido na secção 9.2.2.
9.2.1.5. Alocação de órgãos

Uma vez que a maioria dos candidatos a transplante vive na iminência de sofrer a
falência potencialmente fatal de um órgão, e tendo em conta a escassez global de

13

Nos Estados-membros da UE, estes requisitos estão definidos na Diretiva 2010/53/UE.
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órgãos, um sistema de alocação de órgãos é essencial. Um sistema destes requer fortes
garantias, tanto em termos de equidade como de eficiência, para garantir a utilização
ideal do enxerto; especialmente tendo em conta as limitações técnicas inerentes à
recuperação do órgão, ao seu transporte e à manutenção da sua qualidade. Deverá
haver um mecanismo que garanta que os doentes estão inscritos apenas numa lista de
espera para transplante, a qual é administrada por uma organização de alocação
legalmente credenciada, atuando assim como um meio eficiente de apoio à
transparência, rastreabilidade e auditoria do sistema de atribuição. A alocação de
órgãos pode ser coordenada por organizações regionais, nacionais ou internacionais
(ver Recomendação do Comité de Ministros Rec (2001) 5 sobre a gestão de listas de
espera para transplante de órgãos e tempos de espera) [1].
Seja qual for o sistema de alocação implementado, uma abordagem baseada em centros
de transplantação (preferida por muitos médicos especialistas em transplante porque
preserva o processo de tomada de decisão médica) ou uma abordagem baseada no
doente estruturada num sistema de pontuação, as regras de alocação deverão estar
claramente definidas para cada órgão e ser disponibilizadas aos profissionais de saúde,
doentes e ao público. Isto serve como garantia perante a sociedade civil relativamente
à transparência e à utilização justa e equitativa de um recurso escasso. O sistema de
alocação deverá incluir a priorização de doentes cuja vida esteja iminentemente
ameaçada, de doentes com dificuldade de acesso à transplantação (como as crianças),
e de grupos sanguíneos raros ou doentes hiperimunizados. As diretrizes que regem os
critérios de alocação e distribuição de órgãos devem ser desenvolvidas e implementadas
em concertação com um grupo de especialistas envolvidos na transplantação de órgãos.
Estas regras devem ser regularmente reavaliadas, tendo em conta os avanços técnicos.
9.2.1.6. Enquadramento temporal na transplantação de órgãos

O intervalo de tempo entre a recuperação do órgão e o transplante pode variar entre 4
e 18 horas, dependendo da natureza dos órgãos. Portanto, há uma necessidade de
garantir que o momento da libertação cumpre as normas de segurança em vigor. Os
procedimentos de avaliação da segurança e qualidade devem ter em conta estas
diferenças no enquadramento temporal dos transplantes; em particular, deverão incluir
o tempo de isquemia fria como um indicador de qualidade composto, mas muito forte,
das condições que envolvem o transplante.

9.2.1.7. Acompanhamento e resultados

Os Estados-membros deverão também estabelecer um sistema de acompanhamento de
recetores, bem como de dadores vivos. A avaliação dos resultados faz parte da gestão
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da qualidade para proporcionar transparência sobre os desfechos dos processos de
transplantação, o que promove a confiança pública. As instituições governamentais
nacionais podem também solicitar informação sobre o investimento público. A avaliação
dos resultados é um pré-requisito para a melhoria da qualidade e para fornecer um meio
de estimular e motivar os profissionais envolvidos. Seja qual for o sistema de avaliação
(ou seja, local, regional, nacional), o acompanhamento básico deverá incluir não
funcionamento primário, atraso no funcionamento do enxerto, retransplante, morte
associada ou taxas de sobrevivência ajustadas (enxerto e doente).
9.2.1.8. Cooperação internacional e bilateral

Quando são necessários órgãos com identificação de tecido compatível para doentes
sensibilizados, pode ser muito difícil encontrar correspondências. Para alguns doentes
que necessitam de transplante é improvável que alguma vez encontrem um dador
compatível dentro do seu próprio país (por exemplo, crianças pequenas que necessitam
de um enxerto hepático, intestinal ou cardíaco).
Nestes casos é necessária a cooperação entre os estados e, em alguns casos, pode ser
necessário identificar um dador compatível além-fronteiras. É necessário que haja
cooperação e intercâmbio de órgãos a nível internacional para aumentar as
possibilidades de fornecer órgãos aos doentes em situações de risco de vida.14 Por estas
razões, os Estados-membros deverão garantir que há uma boa cooperação entre as suas
próprias organizações de alocação e as estrangeiras. Além disso, os Estados-membros
devem criar uma base de dados para registo de todos os dados referentes a órgãos
doados, distribuídos, importados e exportados, de forma a garantir transparência no
processo.
9.2.2. Recursos humanos e organização

Deve haver pessoal suficiente e devidamente qualificado para realizar todas as tarefas.
As tarefas e responsabilidades devem estar claramente definidas, compreendidas e
documentadas. Todo o pessoal deverá ter uma descrição clara, documentada e
atualizada das suas funções.
Deverá haver um organograma que represente a estrutura hierárquica da organização
e delimite de forma clara as linhas de responsabilidade.

14

Nos Estados-membros da UE, a implementação da Diretiva 2012/25/UE determina os
procedimentos de informação para o intercâmbio, entre os Estado-membros, de órgãos
humanos destinados a transplantação.
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a. Pessoal essencial
O pessoal essencial em quaisquer organizações envolvidas no processo de doaçãocolheita-transplantação (desde a seleção inicial do dador até à entrega final dos órgãos)
deverá incluir uma pessoa responsável (PR) em cada etapa do processo e um médico
especialista/consultor, que pode ou não ser a pessoa responsável. Além disso, a
organização deverá incluir um chefe independente de garantia da qualidade (Gestor de
GQ).
b. Formação
O pessoal deverá receber formação inicial e contínua adequada para as funções que lhe
forem atribuídas. Deverão estar implementados programas de formação. Deverá ser
monitorizada a eficácia de todos os programas de formação através da avaliação regular
da competência do pessoal. A formação deverá estar documentada e os registos da
formação deverão ser conservados. O pessoal deverá também receber formação sobre
os princípios da qualidade que forem relevantes para o seu trabalho.
O pessoal deverá ter conhecimentos adequados sobre microbiologia e higiene e deverá
estar permanentemente consciente de que é preciso evitar a contaminação microbiana
deles próprios, dos dadores, recetores e órgãos. As instruções sobre a higiene devem
estar presentes em cada departamento e estas instruções deverão ser compreendidas
e rigorosamente cumpridas por todos os indivíduos.
c. Questões de segurança para os profissionais de saúde envolvidos na transplantação
Os procedimentos de transplantação podem resultar na infeção dos profissionais de
saúde envolvidos processo de doação ou transplantação. Mesmo quando é efetuada
uma investigação cuidadosa das histórias clínicas e são realizados testes às doenças
infeciosas nos dadores, há um risco de transmissão de infeções aos profissionais de
saúde. Portanto, em caso de qualquer dúvida, devem ser rotineiramente realizados
testes adicionais e tomadas medidas profiláticas contra os agentes potencialmente
transmissíveis, mesmo se estiver concluída a pós-doação, e devem ser disponibilizadas
a todos os profissionais de saúde envolvidos em procedimentos com o dador afetado.
9.2.3. Instalações, equipamento, materiais e processos de doação e transplantação

As instalações e o equipamento devem ser projetados, localizados, construídos,
adaptados e mantidos de acordo com as operações a executar. A sua disposição e
conceção devem ter como objetivo minimizar o risco de erros e permitir que as
operações procedam de forma ordenada, e deverá permitir uma limpeza e manutenção
eficazes, a fim de evitar contaminação cruzada e acidentes.
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a. Instalações
A seleção do dador deve ser realizada no local onde o processo de doação será
executado, o que permite entrevistas pessoais confidenciais. As instalações para cada
etapa do processo de transplantação deverão cumprir a regulamentação existente
aplicável.
As áreas de armazenamento deverão ter capacidade suficiente para permitir o
armazenamento ordenado das diversas categorias de materiais e componentes. Deverá
haver áreas dedicadas, seguras e monitorizadas para o armazenamento das diferentes
categorias de órgãos.
As condições de armazenamento dos órgãos e materiais deverão ser controladas,
monitorizadas e verificadas. Deverão existir alarmes apropriados para avisar quando as
temperaturas de armazenamento estiverem fora dos níveis aceitáveis, no caso de
material doado armazenado para processamento posterior, etc. Os alarmes deverão ser
verificados regularmente. Os procedimentos operacionais padrão (POP) deverão definir
as ações a tomar em resposta a alarmes.
b. Equipamento
Qualquer equipamento que possa influenciar a qualidade ou segurança dos produtos
associados à transplantação deve ser projetado, validado e mantido de forma adequada
à sua finalidade e a minimizar qualquer risco para dadores, recetores ou operadores.
Deve ser possível limpar esses equipamentos de forma eficaz. A manutenção,
monitorização, limpeza e calibração deverão estar documentadas e os registos
respetivos deverão ser conservados de forma adequada.
c. Materiais
São necessárias especificações detalhadas de reagentes e outros materiais que possam
influenciar a qualidade ou segurança dos produtos associados à transplantação.
Deverão ser utilizados apenas materiais de fornecedores qualificados que cumpram os
requisitos documentados. Os fabricantes deverão fornecer um certificado de
conformidade para cada remessa/lote desses materiais.
Os equipamentos e materiais deverão estar em conformidade com as normas
internacionais e europeias e com os acordos nacionais de licenciamento, caso existam.
Deverão ser conservados registos de inventário para rastreabilidade e para evitar a
utilização de materiais após a data de expiração da validade. Os desvios na qualidade e
desempenho de equipamentos e materiais deverão ser prontamente investigados e
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documentados [4]. Os resultados dessas investigações deverão ser notificados de forma
atempada à pessoa responsável e deverão ser tomadas ações corretivas. Em caso de
desvios significativos, deverá ser enviado um aviso ao fabricante e, se aplicável,
notificada a Autoridade da Saúde competente.
d. Processos de doação e transplantação
Os aspetos dos processos de doação e transplantação que se seguem também devem
ser monitorizados:






o processo de identificação do dador durante os cuidados prestados em fase
terminal em cada hospital;
a avaliação do dador, manutenção do dador e seleção do dador, bem como a
certificação adequada da morte e a concessão de consentimento (de acordo com a
regulamentação do respetivo Estado-membro);
a recuperação do órgão (ver secção 9.2.7);
todos os exames laboratoriais (por exemplo, identificação do tecido relativamente a
HLA e teste de compatibilidade, despistagem de infeções, análises patológicas)
deverão ser realizados em laboratórios certificados, utilizando métodos e técnicas
certificadas e sujeitos a controlo de qualidade por meio de métodos internos e
externos.

9.2.4. Acordos contratuais

Os acordos relacionados com as funções de colheita, processamento, armazenamento
ou distribuição deverão ser documentados, devendo estar assegurada a conformidade
com as normas profissionais de todas as partes envolvidas. O departamento de
instalações deverá realizar auditorias aos locais dos laboratórios contratados para
garantir a sua conformidade com as normas profissionais, os manuais técnicos e com os
seus próprios requisitos.
9.2.5. Conservação de documentação e registos

A documentação deve permitir verificar e rastrear todas as etapas e todos os dados que
afetem a qualidade e segurança dos órgãos, do dador até ao recetor e vice-versa. A
documentação escrita garante que o trabalho é normalizado e evita erros que podem
resultar da comunicação oral. Sempre que a comunicação oral seja necessária, as
gravações de áudio podem ser úteis.
A documentação do dador no geral e os registos de referenciação do dador em
particular devem estar sujeitos aos mesmos controlos.
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A documentação deve ser controlada por versão e abranger, pelo menos, os seguintes
pontos:









um manual da qualidade;
especificações;
procedimentos operacionais padrão (POP);
identificação dos riscos e um plano de mitigação dos riscos;
outros procedimentos (por exemplo, limpeza e manutenção);
registos do desempenho operacional (por exemplo, notas sobre a seleção do dador
e controlo de qualidade);
protocolos (por exemplo, auditorias e reclamações);
registos de formação e qualificação do pessoal.

Os documentos deverão ser aprovados por pessoas competentes e autorizadas e não
deverão ser manuscritos, salvo no que se refere às partes em que têm de ser inseridos
dados. Quaisquer alterações feitas num registo deverão estar datadas e assinadas.
Os documentos relativos à seleção de dadores, à preparação e ao controlo de qualidade
deverão ser conservados durante, pelo menos, 30 anos, de acordo com a Diretiva
2010/53/UE da União Europeia. Deverá ser tida em consideração a regulamentação
internacional e nacional relativa à proteção de dados. Os dados também podem ser
armazenados em formato digital, por exemplo, em computador ou microfilme. Os
utilizadores deverão ter acesso apenas às categorias de dados para as quais estão
autorizados.
Deverão ser preparadas especificações detalhadas para cada tipo de enxerto. Deverá
também ser conservado um registo de processamento, devendo este documento estar
datado e assinado pelo pessoal responsável pela preparação e pelo controlo de
qualidade. Quaisquer desvios aos procedimentos padrão documentados deverão ser
registados e analisados, devendo tomar-se ações corretivas.
Sempre que aplicável, deverão ser conservados registos de validação, calibração,
manutenção e reparação dos equipamentos (e posterior revalidação).
Um sistema informático de conservação de registos assegura a autenticidade, a
integridade e a confidencialidade de todos os registos, mas preserva a capacidade de
criar cópias em papel. O hardware e o software dos computadores deverão ser
verificados regularmente para assegurar a sua fiabilidade. Os programas informáticos
deverão ser validados antes da sua utilização. Apenas pessoas autorizadas deverão
efetuar alterações aos sistemas computorizados e quaisquer alterações desse tipo
deverão ser validadas antes da sua utilização. Além disso, deverá ser implementado
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hardware e software apropriado para garantir uma cópia de segurança segura. As
instalações deverão dispor de um sistema alternativo que permita a operação contínua
em caso de indisponibilidade dos dados informatizados.
9.2.6. A avaliação e mitigação dos riscos

A colheita, manipulação e distribuição de órgãos deverá ser submetida a uma avaliação
abrangente dos riscos. Sempre que necessário, um diagrama de "fluxo de processo"
indicando todos os passos, processos, reagentes, testes e equipamentos relevantes
pode constituir a base deste exercício de avaliação. Deverão então ser desenvolvidas
estratégias de mitigação dos riscos para proteger os produtos, os doentes, o pessoal e o
próprio processo que estejam relacionados com a transplantação, assim como os
restantes processos associados ou proximais.
Por exemplo, os riscos poderão decorrer:







da seleção e triagem do dador;
dos procedimentos de colheita, preservação e transporte;
das propriedades biológicas dos órgãos colhidos;
da ausência de testes padronizados de controlo de qualidade;
da utilização de materiais potencialmente infeciosos;
do estado do recetor.

9.2.7. Seleção, colheita, preservação, preparação e transporte

a. Seleção do dador
A qualidade final dos órgãos depende de muitos fatores e começa com a seleção de
dadores. Os dadores deverão ser cuidadosamente selecionados de acordo com os
princípios acordados e/ou regulamentos nacionais.
b. Colheita de órgãos
O procedimento de colheita deverá ser cuidadosamente controlado. Deverão estar
implementados sistemas para assegurar a rastreabilidade. Deverão estar
implementadas medidas preventivas para minimizar qualquer contaminação. Os
defeitos que possam afetar negativamente a qualidade dos órgãos devem ser
documentados e tratados pela pessoa responsável.
c. Preservação, preparação e transporte
A preservação, a preparação e o transporte de órgãos devem estar em conformidade
com instruções claras e detalhadas, sendo exigido o estrito cumprimento destas
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instruções para obter uma qualidade definida. A natureza biológica das matérias-primas
resulta num alto grau de variabilidade no enxerto final. Um controlo regular da
qualidade é, portanto, de grande importância.
Durante todo o processo, os recipientes devem estar todos claramente rotulados.
Deverá haver instruções relativas ao tipo e método de rotulagem. Deverá ser
considerada a harmonização dos sistemas de rotulagem.
9.2.8. Controlo de qualidade e ensaios de proficiência

Deverão estar implementados o controlo de qualidade e os ensaios de proficiência. De
um modo geral, o controlo de qualidade reporta-se a atividades como as etapas de
verificação e análise, as quais são utilizadas para assegurar que os materiais, processos
e o produto final cumprem as especificações exigidas.
O controlo de qualidade interno num laboratório inclui o cumprimento de práticas
laboratoriais, utilizando amostras de controlo de todos os procedimentos para corrigir
e impedir desvios.
A avaliação externa da qualidade (por vezes também designada ensaio de proficiência)
envolve a análise de amostras desconhecidas e a avaliação dos resultados por um
terceiro.
Os ensaios de proficiência (ou validação) de pessoal envolvem o exame do pessoal
durante o desempenho das suas tarefas.
9.2.9. Rastreabilidade

Deve haver um sistema que permita rastrear o caminho percorrido por cada doação, do
doador até ao recetor ou à eliminação e vice-versa. Este sistema deve permitir que o
material doado seja definitivamente rastreado da sua origem até ao seu destino. Este
sistema deve respeitar plenamente a confidencialidade tanto do dador como do recetor.
A cada dador/componente deve ser atribuído um identificador único, que também pode
servir como número de remessa/lote, para identificar o material durante todas as
etapas, desde a colheita até a distribuição e utilização. Este número único deverá ser
utilizado para ligar o dador a todos os testes, registos, enxertos e outro material e, para
fins de rastreio, ao recetor. Os registos deverão incluir: identificação, avaliação clínica e
laboratorial do dador; verificação das condições em que o material foi colhido,
processado, testado e armazenado; e deverão indicar o destino final do material doado.
Os registos deverão indicar as datas e as identidades do pessoal envolvido em cada
etapa relevante da operação.
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9.2.10. Sistema de revisão

Deverá estar implementado um sistema de revisão a nível supranacional. Este sistema
deverá ser utilizado em qualquer caso de transmissão inesperada de uma doença
infeciosa ou maligna de um dador a um recetor, assim como para qualquer incidente
durante o processo que possa causar um problema no recetor.
Este tipo de sistemas deverá permitir uma transmissão rápida e em tempo real de dados
essenciais a todos os médicos de transplante que tenham ao seu cuidado quaisquer
recetores de órgãos do mesmo dador, de modo a que possa ser efetuada uma rápida
avaliação do risco. Além disso, o sistema também deve informar todos os bancos de
tecidos nos casos em que tenham sido colhidos tecidos e/ou células do mesmo dador.
Da mesma forma, os bancos de tecido também devem informar os organismos de
colheita de órgãos relevantes em caso de reações ou incidentes adversos decorrentes
do material doado (consultar o Guia para a qualidade e segurança de tecidos e células
para aplicação humana). A notificação de infeções ou doenças malignas inesperadas em
recetores deve ser realizada de imediato, uma vez que o alerta precoce pode facilitar
intervenções que possam mitigar desfechos adversos. As equipas de cuidado individual
terão de ponderar que testes e/ou intervenções são necessários, incluindo a remoção
do órgão, para possibilitar os melhores desfechos clínicos aos doentes afetados.
Frequentemente, a avaliação ideal da doença identificada requer a análise de amostras
do dador e do recetor para diferenciar uma doença recebida do dador versus uma
doença reativada no recetor. As amostras do dador deverão ser armazenadas
adequadamente por cada organismo de colheita de órgãos (OCO) local ou nacional,
durante um período mínimo de 10 anos. Se existirem, as amostras recolhidas do recetor
imediatamente antes do transplante deverão também ser armazenadas durante um
período de 10 anos.
A resposta sorológica a infeções pode ficar inibida em recetores de transplante. Isto foi
muito claramente documentado no caso de VHC recebido do dador, em que a maioria
dos recetores infetados permaneceu negativo para anticorpos, mas com resultado
positivo para o vírus na TAN. Assim, deverão ser sempre considerados métodos de
deteção direta do agente patogénico em questão (por exemplo, antigénio ou teste de
ácidos nucleicos) e deverão complementar o teste sorológico.
9.2.11. Reclamações e colheitas

Todas as reclamações e preocupações relacionadas com o material doado deverão ser
documentadas, cuidadosamente investigadas e tratadas o mais rapidamente possível.
Devem existir procedimentos escritos eficazes para a colheita de produtos
defeituosos/suspeitos [4]. Estes procedimentos escritos devem abranger quaisquer
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procedimentos de revisão que possam ser necessários. Os procedimentos deverão ser
comunicados aos utilizadores finais. Deverá ser estabelecido um mecanismo adequado
de revisão e avaliação das medidas tomadas para resolver a reclamação.
9.2.12. Investigação e notificação de não conformidades

Uma não conformidade inclui desvios, incidentes, acidentes e reações e incidentes
adversos.
As organizações envolvidas no processo de transplantação deverão documentar os
incidentes e desvios relacionados com procedimentos e especificações estabelecidos.
Deverão estar implementados procedimentos para identificar os problemas a corrigir e
para informar as autoridades competentes, conforme apropriado.
Deverá ser dada prioridade à investigação e notificação de incidentes com risco
demonstrado ou potencial para causar incidentes adversos graves.
9.2.13. Autoavaliação, auditoria interna e auditoria externa

A auditoria é uma ferramenta essencial e deverá ser realizada objetivamente por
pessoas competentes e formadas, designadas para esse efeito. Pode ser realizada de
formas diferentes, incluindo autoavaliação, auditoria interna e externa.
A autoavaliação é um método pelo qual o próprio pessoal da organização revê cada
etapa num processo em que estão envolvidos para garantir melhorias contínuas.
A auditoria interna é realizada pelo pessoal da própria organização envolvido na
qualidade. A auditoria externa é realizada por organismos independentes, muitas vezes
designados como autoridades competentes/certificadas, e é muitas vezes necessária
para fins de acreditação e licenciamento.
Todas as auditorias deverão ser documentadas e registadas. É necessário que estejam
implementados procedimentos claros para assegurar que as ações corretivas sugeridas
sejam realizadas de forma adequada. Essas ações e a sua execução deverão ser
registadas.
Deverá encorajar-se a abertura de notificação de erros e incidentes para partilha das
melhorias das práticas entre todas as instituições envolvidas em todos os Estadosmembros. As alterações aos POP deverão ser efetuadas sob estritos mecanismos de
controlo de alterações.
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Anexo 1. Siglas

ABM Agence de la biomedicine
(França)

ARN ácido ribonucleico, (ribonucleic
acid)

ACV aloenxerto compósito
vascularizado (vascularised composite
allograft)

betaHCG subunidade beta da
gonadotrofina coriónica humana

ADT antidepressivos
tricíclicos,(tricyclic antidepressants)

BLEA beta-lactamases de espectro
alargado,(extended-spectrum betalactamase)

anti EBV anticorpos contra vírus de
Epstein Barr

BPF boas práticas de fabrico(good
manufacturing practice)

anti-CMV anticorpos contra
Citomegalovírus

BPL boas práticas laboratoriais,(good
laboratory practice)

anti-HBc anticorpos contra o
antigénio do core (HBcAg) do vírus da
Hepatite B

CCR carcinoma de células renais (renal
cell carcinoma)

anti-HBc-IgM anticorpos IgM contra o
antigénio de superfície (HBsAg) do
vírus da Hepatite B
anti-HBs anticorpos contra o
antigénio de superfície (HBsAg) do
vírus da Hepatite B
anti-HCV anticorpos contra o vírus da
Hepatite C
anti-HIV-1/2 anticorpos contra o vírus
da Imunodeficiência Humana subtipos
1 ou 2

CDC Center for Disease Control and
Prevention (EUA)
CD-P-TO European Committee of
Experts on Organ Transplantation of
the Council of Europe (Comité Europeu
de Peritos para a Transplantação de
Órgãos do Conselho da Europa)
CMV Citomegalovírus
CNT Centro Nazionale Trapianti
(Itália)
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CPH célula progenitora
hematopoiética,(haematopoietic
progenitor cell)
CPK creatinofosfoquinase
CPK-MB fração MB da
creatinofosfoquinase

ECG eletrocardiograma
EDQM European Directorate for the
Quality of Medicines & HealthCare
(Direção Europeia da Qualidade do
Medicamento e dos Cuidados de
Saúde)
EEG eletroencefalograma

DCE dadores com critérios
alargados/expandidos (extended
criteria donors)
DCJ doença de CreutzfeldtJacob,(Creutzfeldt-Jakob disease)
DI diabetes insípida
DLPPT doença linfoproliferativa póstransplante,(post-transplant
lymphoproliferative disorder)
DMC doação em morte cerebral -DBD
(donation after brain death)
DNA - Ácido desoxirribonucléico ADN (deoxyribonucleic acid)

EET encefalopatia espongiforme
transmissível,(transmissible
spongiform encephalopathy)
EG etilenoglicol
EHP eixo hipotálamopituitário,(hypothalamic-pituitary
axis)
ERV Enterococci resistentes à
vancomicina,(Vancomycin-resistant)
ESOT European Society for Organ
Transplantation (Sociedade Europeia
de Transplante de Órgãos)
ET Eurotransplant

DPC doação após paragem cardio
circulatória,(donation after circulatory
death)
DSO Deutsche Stiftung
Organtransplantation (Alemanha)
ECDC European Centre for Disease
Prevention and Control (Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças)

FC frequência cardiaca,(heart rate)
FiO2 fração inspirada de oxigénio
(terapêutica respiratória)
G-CSF (granulocyte colony stimulating
factor) factor estimulante de colónias
de granulócitos
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GIST (gastrointestinal stromal tumour)
tumor estromal gastrointestinal

LBA lavagem broncoalveolar,
(bronchoalveolar lavage)

GQ garantia de qualidade,(quality
assurance)

MC morte cerebral ,(brain death)
MO medula óssea,(bone marrow)

HES (hydroxyethyl starch)
hidroxietilamido
HLA (human leukocyte antigen)
antigénio leucocitário humano
HsH homens que têm relações sexuais
com homens(men who have sex with
men)
HTLV1/2 vírus linfotrópico de células T
humanas, subtipos 1 ou 2
IA incidente adverso,(adverse event)
IAG incidente adverso grave (serious
adverse event)
IGRA (Interferon-gamma release
assay) teste de libertação de
interferão gama
IPITTR Israel Penn International
Transplant Tumor Registry (Registo
Internacional de Tumor em
Transplante de Israel Penn)

NR nível de risco
OCO organismo/hospital de colheita
de órgãos -(organ procurement
organisation)
CPSP células progenitoras do sangue
periférico,(peripheral blood progenitor
cells)
OMS Organização Mundial de Saúde,(
WHO World Health Organization)
ONT Organización Nacional de
Trasplantes (Espanha)
PAF polineuropatia amiloidótica
familiar -(familiar amyloid
polyneuropathy)
PAM pressão arterial média,(mean
arterial blood pressure)
PCR (polymerase chain reaction)
reação em cadeia da polimerase

ISBT International Society of Blood
Transfusion (Sociedade Internacional
de Transfusão Sanguínea)

PEEP (positive end-expiratory
pressure) pressão positiva expiratória
final

ITU infeção do trato urinário, (urinary
tract infection)

POP procedimento operacional
padrão,(standard operating
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procedure) TOS transplante de órgãos
sólidos (solid organ transplantation)
RVS resistência vascular
sistémica(systemic vascular
resistance)
PR pessoa responsável
PSA (prostate specific antigen)
antigénio específico da próstata
PVC pressão venosa central,(central
venous pressure)

TAC tomografia axial
computadorizada,(computer
tomography)
TAN técnica de amplificação do ácido
nucleico - TAN . Como sinónimo, é
utilizada na literatura a expressão
“teste de ácidos nucleicos” (nucleic
acid amplifying technique).
TIF tempo de isquemia fria,(cold
ischaemia time)

RA reação adversa,(adverse reaction)

TTS The Transplantation Society (A
Sociedade de Transplantação)

RAG reação adversa grave,(serious
adverse reaction)

UCI unidade de cuidados intensivos
(intensive care unit)

RIAG reação ou incidente adverso
grave(serious adverse reaction or
event)

Ig imunoglobulina
UE União Europeia - (European Union)

RMN ressonância magnética,
(magnetic resonance imaging)

UNOS United Network for Organ
Sharing (EUA)

MRSA (Methillicine-resistant)
Staphylococcus aureus resistente à
meticilina

V&M Vigilância e Monitorização
VCML vírus da Coriomeningite
Linfocitária

SC sangue do cordão(cord blood)
SIRS (systemic inflammatory response
syndrome) síndrome de resposta
inflamatória sistémica
SNC sistema nervoso central,(central
nervous system)

vDCJ variante da doença de
Creutzfeldt-Jacob
VEB vírus de Epstein Barr - EBV
VFVN vírus da febre do Vale do Nilo
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VHA vírus da Hepatite A VHB vírus da
Hepatite B HBsAg antigénio de
superfície (HBsAg) do vírus da
Hepatite B
VHC vírus da Hepatite C - VHC

VIH vírus da Imunodeficiência
Humana -(Human Immunodeficiency
virus)
VIH-1-p24-Ag antigénio p24 do vírus
da Imunodeficiência Humana, subtipo
1

VHD vírus da Hepatite D - VHD
VVx vacina viva,(live vaccine)
VHS vírus Herpes Simplex
VVZ vírus Varicela Zoster

Anexo 2. Glossário

Alocação

Atribuição e distribuição de órgãos, tecidos ou
células.

Aloenxerto

Enxerto transplantado entre dois indivíduos da
mesma espécie, geneticamente diferentes.

Aloenxerto compósito
vascularizado

Um aloenxerto vascularizado que consiste num
compósito de diversos tecidos (predominantemente
dos tipos tegumentar/músculo-esquelético), que
seria potencialmente utilizado para restauração
funcional ou estética de doentes com grave perda de
tecidos. Geralmente contêm pele, gordura, músculo,
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nervos, gânglios linfáticos, osso, cartilagem,
ligamentos e medula óssea.

Auditoria

Revisão documentada de procedimentos, registos,
funções de pessoal, equipamento, materiais,
instalações ou fornecedores no sentido de avaliar o
cumprimento de POP, normas ou leis e regulamentos
governamentais escritos.

Autoavaliação

Uma revisão abrangente e sistemática das atividades
e dos resultados da organização, referenciados
contra o sistema de gestão da qualidade ou um
modelo de excelência, que pode ajudar a identificar
áreas que requerem aperfeiçoamento.

Autoridade da Saúde

Organismo ao qual tenha sido delegada, pelo
respetivo governo, a responsabilidade de garantir
que a doação e a transplantação de órgãos são
devidamente promovidas, reguladas e monitorizadas,
no interesse da segurança do doente e da
transparência pública a nível nacional ou regional.
Outros termos, como Autoridade Reguladora,
Agência Reguladora ou, dentro do âmbito da UE,
Autoridade Competente, são equivalentes.

Células

Células individuais ou conjuntos de células, quando
não ligadas entre si por qualquer tipo de tecido
conjuntivo.

Centro de transplantação

Um estabelecimento de cuidados de saúde, uma
equipa ou uma unidade de um hospital ou outro
organismo que proceda à transplantação de órgãos e
que esteja autorizado a fazê-lo pela Autoridade da
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Saúde competente ao abrigo do enquadramento
regulamentar do Estado-membro em causa;

Colheita

Um processo por meio do qual os órgãos, tecidos ou
células doados são disponibilizados.

Consentimento informado

Um procedimento através do qual as informações
relativas ao processo de doação são apresentadas ao
dador ou ao familiar mais próximo do dador, sem
coerção, dando-lhes a oportunidade de fazerem
perguntas, após o qual a aprovação específica fica
documentada.

Consentimento presumido

Um indivíduo é considerado dador a não ser que
indique especificamente que não deseja ser dador (a
legislação relativa ao consentimento presumido em
diversos países implica a confirmação expressa do
consentimento presumido).

Controlo de qualidade

Parte da gestão da qualidade centralizada no
cumprimento dos requisitos de qualidade. Esta é a
parte que se preocupa com a amostragem, as
especificações e os testes e com os procedimentos de
organização, documentação e libertação que
garantem que os testes necessários e relevantes são
efetivamente realizados e que os materiais não são
libertados para utilização antes de a sua qualidade
ser considerada satisfatória.
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Coordenador de doação de
órgãos e tecidos

O profissional responsável pela identificação de
potenciais dadores de órgãos e/ou tecidos falecidos,
o qual deverá ser nomeado em todos os hospitais
com uma unidade de cuidados intensivos. Este
profissional deverá ter formação e experiência
adequadas, ser independente de quaisquer equipas
de transplantação e ter responsabilidades claramente
definidas para o estabelecimento, gestão e auditoria
de um sistema baseado no hospital para a potencial
identificação de dadores falecidos e colheita de
órgãos/tecidos. Essa pessoa também deverá ser
responsável pela monitorização do processo de
doação e colheita e pela identificação e
implementação de melhorias.

D+/R-

Combinação de um dador seropositivo e um recetor
seronegativo na despistagem de doenças infeciosas.
Esta combinação deve levantar questões sobre as
medidas profiláticas a tomar para proteção do
recetor.

Dador

Um individuo que, durante a vida ou depois da
morte, é fonte de células ou tecidos para fins de
transplantação.

Dador - Caracterização do dador

Colheita da informação relevante sobre as
características do dador necessárias para avaliar a
sua adequação para doação de órgãos, com o
objetivo de realizar uma avaliação de risco adequada
e minimizar os riscos para o recetor e otimizar a
alocação de órgãos.

Dador - seleção do dador

A avaliação da informação sobre um potencial dador
para determinar se esse dador cumpre os requisitos
especificados nos POP.
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Dador falecido

Um ser humano declarado, por critérios médicos
estabelecidos, como estando morto e cujos órgãos,
tecidos e células se destinam a ser recuperados para
fins de transplantação. Existem dois tipos de dadores
com base em critérios médicos utilizados para a
determinação da morte.


Um dador após morte cerebral (DMC) é um dador
que foi declarado o óbito e diagnosticado por
meio de critérios neurológicos.

Um dador após morte circulatória (DPC) é um
dador que foi declarado o óbito e diagnosticado por
meio de critérios circulatórios e respiratórios.

Com base na fase do processo de doação, os
dadores falecidos de órgãos podem ser classificados
como “possíveis”, “potenciais”, “elegíveis”, “reais” e
“utilizados”.
Distribuição

Transporte e entrega de órgãos, tecidos ou células
para armazenamento, processamento ou utilização
em recetores.

Eliminação

O destino final dado a um órgão quando este não é
utilizado para transplantação.

Ensaios de proficiência

Uma ferramenta específica para monitorização da
competência (desempenho) do pessoal durante a
execução das tarefas que lhe são atribuídas.

Esterilização

Um processo físico ou químico validado para destruir,
inativar ou reduzir microrganismos até um nível de
garantia de esterilidade de 10-6.

Explantação /enxerto

Um processo por meio do qual os órgãos ou tecidos
são removidos de um corpo humano para fins de
transplantação
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Falso negativo

Um resultado "falso negativo" significa que o teste
não detetou a infeção (NR 1 ou 4) e pode ocorrer
devido a hemodiluição, infeção durante o período de
janela, análise do compartimento corporal incorreto
ou qualidade inadequada do teste.

Falso positivo

Um resultado "falso positivo" significa que o teste
deu um resultado positivo (NR 35), apesar de o dador
nunca ter tido essa infeção, devido a contaminação,
reatividade cruzada ou qualidade inadequada do
teste.

Garantia da qualidade

As ações planificadas e executadas para proporcionar
a confiança de que todos os sistemas e elementos
que influenciam a qualidade do produto estão a
funcionar conforme esperado, individual e
coletivamente.

Gestão da qualidade

As atividades coordenadas, planificadas e executadas
para dirigir e controlar uma organização no que diz
respeito à qualidade. Este termo general abrange
todos os aspetos que garantem a qualidade final de
órgãos, tecidos e células.

Hemodiluição

Diluição de uma amostra de soro ou sangue utilizada
para análises laboratoriais por infusões e transfusões.

HSH

“Homens que têm relações sexuais com homens”,
terminologia utilizada na avaliação dos riscos de
transmissão de determinadas doenças infeciosas.

Implantação/enxerto

O processo de inserção de um órgão, tecido ou
células num recetor.

Incidente adverso

Qualquer incidente indesejável ou não intencional
associado à colheita, análise, processamento,
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armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e
células.

Incidente adverso grave

Qualquer ocorrência indesejável e inesperada
associada a qualquer etapa do processo, desde a
doação até à transplantação, suscetível de levar à
transmissão de uma doença infeciosa, à morte ou a
situações de perigo de vida, deficiência ou
incapacidade.

Melhoria da qualidade

As ações planificadas e executadas para o
desenvolvimento de um sistema de revisão e
melhoria da qualidade de um produto ou processo.

Não reativo

Qualquer resultado "não reativo" num teste,
indicando apenas que o agente patogénico não foi
detetado. A comunidade médica documenta-o como
"negativo", sem saber se o agente patogénico não foi
detetado ou se não existia.

Negativo

Qualquer resultado "não reativo" num teste,
indicando apenas que o agente patogénico não foi
detetado. A comunidade médica documenta-o como
"negativo", sem saber se o agente patogénico não foi
detetado ou se não existia.

Nível de risco

Classificação Alliance-O de níveis de risco (NR - RL)
relativos à transmissão de doenças (infeciosas). Notese que isto não se trata de uma avaliação da função
do órgão.

Organismo de colheita

Um estabelecimento de cuidados de saúde, uma
equipa ou uma unidade de um hospital, uma pessoa
ou qualquer outro organismo que proceda à colheita
de órgãos ou à sua coordenação e que esteja
autorizado a fazê-lo pela Autoridade da Saúde

263

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

competente ao abrigo do enquadramento
regulamentar do Estado-membro em causa.

Órgão

Uma parte diferenciada e vital do corpo humano,
composta por diversos tecidos, que preserva a sua
estrutura, vascularização e capacidade para
desenvolver funções fisiológicas com um nível
significativo de autonomia. Uma parte de um órgão é
também considerada como um órgão se a sua função
se destinar a ser utilizada para a mesma finalidade
que o órgão completo do corpo humano, mantendo
os requisitos de estrutura e vascularização.

Positivo

Qualquer resultado "reativo" num teste, indicando
um problema causado por um agente patogénico,
após exclusão de um resultado falso positivo. A
comunidade médica documenta-o como "positivo".

Preservação

A utilização de agentes químicos, da alteração das
condições ambientais ou de outros meios destinados
a evitar ou retardar a deterioração biológica ou física
dos órgãos, desde a colheita até à transplantação.

Procedimento

uma série de etapas técnicas seguidas de uma forma
precisa e numa ordem definida.

Procedimento operacional
padrão

Instruções escritas descrevendo as etapas num
processo específico, inclusivamente os materiais e
métodos a utilizar e o resultado esperado.

Processamento

Todas as operações envolvidas na preparação,
manipulação, preservação e acondicionamento de
órgãos, tecidos ou células para transplantação.
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Qualidade

Nível em que um conjunto de características cumpre
os requisitos.

Quarentena

O estatuto de órgãos recuperados enquanto
aguardam a decisão sobre a sua libertação ou
rejeição.

Rastreabilidade

A capacidade de localizar e identificar o órgão em
cada etapa do processo, desde a doação até à
transplantação ou eliminação, incluindo a capacidade
de identificar o dador e o organismo de colheita,
identificar o ou os recetores no ou nos centros de
transplantação, e localizar e identificar todas as
informações não pessoais relevantes relacionadas
com os produtos e materiais que entram em
contacto com o órgão.

Reação adversa

Qualquer reação indesejável ou não intencional de
dadores ou recetores associada à colheita, análise,
processamento, armazenamento e distribuição de
órgãos, tecidos e células.

Reação adversa grave

Uma resposta inesperada, incluindo uma doença
infeciosa, do dador vivo ou do recetor, que possa
estar associada a qualquer etapa do processo, desde
a doação até à transplantação, que cause a morte ou
ponha a vida em perigo, conduza a uma deficiência
ou incapacidade, ou que provoque ou prolongue a
hospitalização ou a morbilidade.

Reativo

Qualquer resultado "reativo" num teste, indicando
um problema causado por um agente patogénico,
após exclusão de um resultado falso positivo. A
comunidade médica documenta-o como "positivo".

Recetor

Um individuo que recebe o enxerto/a implantação de
um órgão, tecido ou células.
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Recipiente

Um compartimento para uma unidade acabada de
células, tecido ou órgão transplantáveis.

Recuperação

A extração de órgãos, tecidos ou células de um dador
para fins de transplantação.

Rotulagem

Medidas tomadas para identificar o material e afixar
os rótulos apropriados no recipiente ou na
embalagem, de forma a ficarem claramente visíveis
através da caixa, do recipiente ou do invólucro
imediato. A rotulagem deverá incluir as instruções
adequadas para a utilização segura do enxerto.

Sistema de doação opt-in

Um método para determinação de consentimento
voluntário, isto é, apenas aqueles que tenham dado
consentimento expresso são dadores.

Sistema de doação opt-out

Um método para determinação de consentimento
voluntário, isto é, todos aqueles que não se tenham
recusado a doar são dadores.

Tecido

Um agregado de células unidas entre si através de,
por exemplo, estruturas conjuntivas e
desempenhando uma função particular.

Tempo de isquemia fria

O intervalo de tempo de isquemia, desde a paragem
da circulação de um órgão no dador até à reperfusão
de sangue novamente no órgão pela circulação do
recetor. O órgão permanece normalmente a maior
parte do tempo de isquemia a baixa temperatura (4
°C). Portanto, a expressão "tempo de isquemia fria"
abrange esse período de tempo, sem considerar as
temperaturas mais altas que na realidade existem
durante a recuperação e implantação.
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Tempos de isquemia

O tempo de isquemia quente refere-se ao período
entre a paragem circulatória e o início do
armazenamento refrigerado. O tempo de isquemia
fria refere-se ao período de armazenamento
refrigerado.

Transplantação

O processo destinado ao restabelecimento de certas
funções do organismo humano mediante a
transferência de um órgão de um dador para um
recetor.

Utilização alogénica

Órgãos tecidos ou células transplantados de um
individuo para outra.

Utilização autóloga

Órgãos, células ou tecidos colhidos e
subsequentemente aplicados na mesma pessoa.

Utilizador final

Profissional de saúde que realiza os procedimentos
de transplantação.
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Anexo 3. Modelos de questionários/formulários

Formulário A. Declaração de morte cerebral (Alemanha, versão em inglês), página 1
Folha de diagnóstico de morte cerebral de acordo com as Orientações da Ordem dos
Médicos Alemã. Deutsches Ärzteblatt 79 (1982), H14, Fassung 1997 DÄB Heft 19 (1997)
Apelido ______________________
Nome Próprio _________________
Hospital: _________________________
Data ______________________
Pré-requisitos para o diagnóstico de morte cerebral
Descrição da lesão cerebral ________________________________________
lesão cerebral primária1
sim/não
lesão cerebral
sim/não
secundária2
Intoxicação excluída
sim/não
Causa metabólica ou
sim/não
endócrina do coma
excluída
Hipotermia3 primária excluída
sim/não
hemodinâmica estável
sim/não

Indícios clínicos de perda de funções cerebrais
coma profundo
sim/não

ausência de reflexo corneano
em ambos os olhos

sim/não

pupilas fixas e dilatadas em
ambos os olhos

Data de nascimento ______________ Idade ___ anos
Hora ____________________ Protocolo # _____
Data e Hora de início ____________________
localização da lesão
supratentorial/infratentorial
efeito de relaxantes
musculares descartado

sim/não

pressão arterial na hora do protocolo ___________
mmHg

sim/não

ausência de reflexo
oculocefálico em ambos os
olhos
ausência de reflexo de tosse e
vómito

ausência de reação a
sim/não
estímulo doloroso na face4
em ambos os lados
paCO2 em gasometria arterial usado no teste da apneia: _______________mmHg

sim/não

sim/não

teste5 da apneia positivo
sim/não
Prova de irreversibilidade dos sintomas
Período de observação6
No momento deste exame os sintomas de morte cerebral estavam presentes há ________ horas
 Um período de observação adicional é obrigatório durante 12/24/72 horas
 Não é necessário um período de observação posterior
no mínimo
Data e hora ____________________
Assinatura do médico que realizou o exame__________________________________
Teste para comprovar a cessação completa da função cerebral
EEG de 30 min de duração
data e hora: _______________________
resultados: _________________________
Potenciais evocados auditivos precoces (AEP)
data e hora: _______________________
resultados: _________________________
Potenciais evocados sensitivos do nervo
data e hora: _______________________
resultados: _________________________
mediano
Prova da paragem completa da circulação cerebral:
Eco-Doppler8
Exame # 1/
data e hora: _______________ resultados:
_______________________________________
Exame # 2/
data e hora: _______________ resultados:
_______________________________________
Estudo de perfusão cerebral
data e hora: ________________________
resultados: ___________________________
Angiografia cerebral9
data e hora: ________________________
resultados: ___________________________
Teste(s) realizado(s) pelo Dr. _________________________________________
Assinatura __________________________________
Diagnóstico final. De acordo com os resultados documentadas no presente protocolo e no Protocolo # ____, o diagnóstico de morte cerebral
completa está concluído. O doente é, por conseguinte, declarado o óbito.
Data e hora _______________________ Assinatura do médico que realizou o exame__________________

Para procurar observações consulte a página 2.
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Formulário A. Declaração de morte cerebral (Alemanha, versão em inglês), página 2
Os exames têm de ser realizados por 2 médicos, sempre de forma independente.
Cada examinador tem de preencher e assinar o seu próprio formulário.
Devido ao risco especial do teste da apneia, recomenda-se que este teste seja realizado apenas uma vez, na presença de ambos
os examinadores.
Observações
1. Lesões cerebrais primárias: ICB, SAB, traumatismo.
2. Lesões cerebrais secundárias: edema cerebral devido a hipoxemia, hipoglicemia, etc.
3. A temperatura retal no momento do exame deverá ser > 35,5 °C / 95,9 °F para excluir hipotermia primária.
4. A reação ao estímulo doloroso deve ser testada na área sensitiva dos nervos trigémeos I e II, por exemplo, pressionar
os nervos supraorbital e/ou infra orbital ou beliscar o septo nasal.
5. Ausência de respiração espontânea com paCO2; > 60 mmHg. Se não for possível (risco de hipoxemia, DPOC), deve ser
comprovada a paragem da circulação cerebral.
6. Períodos de observação obrigatórios entre 2 exames neurológicos por 2 médicos se nenhum procedimento técnico
adicional (por exemplo, EEG ou TCD) for efetuado para provar a perda da função ou paragem da circulação cerebral:
- Lesões supratentoriais primárias; pelo menos 12 horas.
- Pode prescindir-se do período de observação após o primeiro exame neurológico se for possível demonstrar a perda da função
ou paragem da circulação cerebral por meio de testes adequados.
- Lesões infratentoriais: EEG ou TCD ou estudo de perfusão obrigatório além de um exame neurológico clínico realizado por 2
médicos. (Portanto, sem período de observação).
- Lesão cerebral secundária: pelo menos 72 horas.
- Pode prescindir-se do período de observação após o primeiro exame neurológico se for possível demonstrar a perda da função
ou paragem da circulação cerebral por meio de testes adequados.
- Crianças com idade inferior a 2 anos (29-764 dias): pelo menos 24 horas (EEG ou TCD obrigatório com ambos os exames.
Estudo de perfusão cerebral apenas uma vez após o segundo exame.
- Crianças recém-nascidas (0-28 dias): pelo menos 72 horas (EEG ou TCD obrigatório com ambos os exames. Estudo de perfusão
cerebral apenas uma vez após o segundo exame).
7. Antes de utilizar SEP no diagnóstico de morte cerebral, deve ser descartada a presença de lesões na coluna cervical e
de polineuropatia periférica.
8. Se for usada a sonografia duplex para demonstrar a paragem da circulação cerebral, deve estar presente um fluxo
alternativo (fluxo não nutritivo) em ambas as artérias cerebral média e basilar/ambas as artérias vertebrais caso não
tenha sido realizado qualquer exame prévio. No caso de ser encontrado um estado de ausência de fluxo, é obrigatória
a existência de um exame anterior com a demonstração de fluxo ortógrado. São sempre obrigatórios dois exames
realizados num intervalo de 30 minutos para demonstrar a irreversibilidade dos resultados.
9. Evidência de paragem da circulação cerebral em ambas as artérias carótidas internas na base do crânio e na
basilar/em ambas as artérias vertebrais. Na Alemanha, a pan-angiografia cerebral é permitida apenas se forem
expectáveis opções terapêuticas deste procedimento.

Este certificado está em conformidade com as recomendações da Ordem dos Médicos Alemã e
com a legislação alemã.
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Formulário B. Consentimento para doação de órgãos (Alemanha, adaptado da versão
em Inglês), página 1
Primeiro Nome
Apelido
Data de nascimento
Após a determinação de morte cerebral, nós damos pelo presente o consentimento para doação de órgãos e
tecidos do nosso familiar falecido.
Todos os órgãos sim não
Todos os tecidos sim não
Apenas os seguintes órgãos:
Apenas os seguintes tecidos:
 coração
 pulmões
 córnea  vasos
 fígado
 pâncreas
 células do fígado  válvulas cardíacas
 rins
 intestino
 ossos  pele
Sem autorização 
Sem autorização 
Autorização para investigação
 sim  não
 vontade declarada por escrita do falecido (cartão
A decisão é tomada de acordo com a
de dador)
 vontade expressa do falecido (verbalmente)
 vontade presumida do falecido
 vontade da família
A família deseja receber uma mensagem sobre o sucesso da transplantação.
 sim
 não
A família autoriza o registo dos seus dados pessoais para contacto posterior.
 sim
 não
Nome:
Morada:
Nome/grau de parentesco

Data/hora

Assinatura

Formulário B. Consentimento para doação de órgãos (Alemanha, versão em inglês),
página 2
Apelido

Data

Estado

Observações

Hora

Registo de assuntos
A família foi informada sobre

 Confirmação de morte cerebral
 Colheita de órgãos planificada
 Orientações para alocação de órgãos na Alemanha
 Última despedida após o procedimento de doação

Notificação

Data Hora
Nome e assinatura do médico LRMC
…………………………………………………………………………………………………………..
Nome e assinatura do coordenador DSO
……………………………………………………………………………………………..……………
Este documento está em conformidade com a lei alemã de transplantes.
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Formulário C. Exame por broncoscopia (Alemanha, versão adaptada do inglês)
Broncoscopia - Documentação para dadores de órgãos
ID do dador
Data de nascimento
Médico examinador
Data/Hora
Traqueia
 epitélio normal
 sinais inflamatórios
 secreções pútridas
 ulceração
 quantidade, cor e consistência das secreções:
sistema brônquico direito
resultado
 sim  não
epitélio normal
 sim  não
Inflamação
 sim  não
hemorragia
 sim  não
ulceração
 sim  não
tumor(es)
 sim  não
secreções pútridas
 sim  não
quaisquer orifícios brônquicos
bloqueados
que orifícios brônquicos estão
bloqueados?
localização das secreções

central nos orifícios brônquicos
 ascendente da periferia do pulmão

nenhuma
Sinal de aspiração/pneumonia
 sim  não, observação:
Amostra das secreções enviada ao laboratório de microbiologia
 sim  não
número de telefone do laboratório:
referência à amostra:

 hemorragia
 tumor(es)
sistema brônquico esquerdo
 sim  não
 sim  não
 sim  não
 sim  não
 sim  não
 sim  não
 sim  não





Observação: este formulário é utilizado num hospital onde o idioma da prática clínica é o português. O
formulário correspondente existe também em alemão e toda a informação relevante está colocada nos
mesmos campos definidos.
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Formulário D. Ecocardiografia (Alemanha, versão adaptada da versão em inglês)
Ecocardiografia - Documentação para dadores de órgãos
ID do dador
Data
de
nascimento
Médico
examinador

Data/Hora

Parâmetros hemodinâmicos durante a investigação
CVP
mmHg
Inotrópicos (adrenalina, noradrenalina, dopamina)
Dose (μg/kg/min)
Investigação real
TTE  TEE 
LV-EED
diastólica
LV-PW
IVS
RV-EED

mm (<55)
sistólica
mm (<13)
mm (<13)
mm (<35)

MAP

LV-ESD
mm
mm

mmHg

mm (<35)

LA
RV-ESD

mm (<40)
mm (<25)

FS
LV-EF
HF

Distúrbios do
movimento
regional
Raiz da aorta

mm (<28)

Aorta
ascendente

mm (<30)

Morfologia da
Aorta.
Válvula mitral

Válvula aórtica

Válvula pulmonar

Válvula tricúspide

Pericárdio

Classificação
da
insuficiência



1

Morfologia

normal

placas




2
3

folheto anterior
folheto
posterior







Classificação
da
insuficiência



1

Morfologia

normal

placas




2
3

folheto anterior
folheto
posterior







Classificação
da
insuficiência



1

Morfologia

normal

placas




2
3

folheto anterior
folheto
posterior







Classificação
da
insuficiência



1

Morfologia

normal

placas




2
3

folheto anterior
folheto
posterior







PE sim



Não



localização

mm

Resumo

Observação: este formulário é utilizado num hospital onde o idioma da prática clínica é o ingles. O formulário
correspondente existe também em alemão e toda a informação relevante está colocada nos mesmos campos
definidos.
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Formulário E. Investigação por ecografia abdominal (Alemanha, adaptada da versão
em inglês)
Ecografia abdominal - Documentação para dadores de órgãos
ID do dador
Data de nascimento
Realizado por
Data/Hora
Visão geral do abdómen
ausência de líquidos/sangue/ascite
 sim  não
(quantidade, distribuição)
Aorta
normal (diâmetro/grau de esclerose)
 sim  não …………………………………………………..
linfomas para-aórticos
 sim  não ….
Baço
Esplenomegalia
 sim  não
Sinais de traumatismo
 sim  não
Rins
Direito
Esquerdo
Órgão normal
 sim  não
 sim  não
ortotrópico
 sim  não
 sim  não
Cálculos renais
 sim  não
 sim  não
Sinais de obstrução
 sim  não
 sim  não
Quistos
 sim  não
 sim  não
Massa de córtex renal
…………… cm
…………….cm
Diâmetro longitudinal do
…………… cm
…………….cm
rim
Diâmetro transversal do
…………… cm
…………….cm
rim
Anormalidades morfológicas/observações
Fígado
Ecogenicidade do parênquima
 normal
 infiltração de gordura
 cirrose
 ascites
 tumor(es)
Margem do fígado
 nítida
 arredondada
Diâmetro do órgão na linha
…………….... cm
hemiclavicular direita
Pâncreas
 não visível
Parênquima
 normal
 calcificação
 quistos
 tumor
Observações

Observação: este formulário é utilizado num hospital onde o idioma da prática clínica é o ingles. O
formulário correspondente existe também em alemão e toda a informação relevante está colocada nos
mesmos campos definidos.
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Formulário F. Formulário de informações do dador (Eurotransplant, adaptada da
versão em inglês), página 1
Data / hora do
registo

N.º ET do
dador

Laboratório TT

A

A

A

A

B

B

B

B

Bw

Materiais TT

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DQ

DQ

DQ

Virologia data:
HIV Ab
HIV
Ag
Microbiologia:
Órgãos

HBsAg

Report
ado

Coração
S/N
Pulmão esquerdo S / N
Pulmão direito
S/N
Fígado
S/N
Pâncreas
S/N
Rim esquerdo
S/N
Rim direito
S/N
Intestino
S/N
Informações do dador
Identidade do dador:

Centro da
Região

HBsA
b

ABO Rh

NHBD
[Dador
sem pul.
cardíaca
]: S / N
I/II/III/IV

Data de
nascime
nto

Outros resultados de virologia
HBcAb
HCV
CMVEBV
Ab
IgG

Explantado
pela equipa
local









Razão não reportada
(especificar)

Idade

LUES

Razão da
desistência
(especifique)

Sexo

Peso
kg

Altura
cm

Bw

Cw

Cw

DQ

Cw

Cw

Toxo

Sépsis

Fluido para
preservação
utilizado

Menin
gite

Consentimento
para
investigação
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

Dada autorização

País de cidadania:

Registo verificado (NL):

Dados de contacto / Explantação agendada para
Hospital do dador

N.º tel. hospital:

Pessoa de contacto (coord.):

N.º tel. de contacto:

Departamento do hospital:
Região ESP:
Coordenador serviço ET:
Dados clínicos gerais
Causa de morte:

Outro contacto
(GSM) n.º tel.:
Explantação agendada para data / hora:

Morte cerebral data / hora:
Admissão data / hora:
Ventilação mecânica desde data / hora:
Paragem cardíaca:
Data / hora da última reanimação:
Número de vezes que o dador foi reanimado:

Admissão na UCI data / hora:
Cateter urinário desde data / hora:
Duração total da paragem cardíaca:
Duração da última reanimação:

Observações Gerais
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Formulário F. Formulário de informações do dador (Eurotransplant, adaptada da
versão em inglês), página 2
Centro dador

ID do dador

N.º ET do dador

História clínica
Hipertensão:
desde:
Diabetes Mellitus Tipo:
desde:
Abuso de Álcool:
desde:
Tabagismo:
maços por ano
Observações / outras doenças anteriores:
Dados físicos
Temperatura corporal
ºC
CVP (cm H2O):
Diurese:
Dados clínicos
Temperatura
Frequência Cardíaca
Pressão arterial sistólica
Pressão arterial diastólica
Duração da PA baixa
Sistólica/diastólica
Medicação
Adrenalina
Noradrenalina
Dopamina
Dobutamina
Outro vasopressor
Transfusões de sangue
Transfusões de sangue
últimas 24 horas
Expansores de plasma
Expansores de plasma
últimas 24 horas
Outros produtos derivados
do sangue
Antibióticos:
Antidiuréticos:
Diuréticos:
Outra medicação
Observações

ml nas últimas 24 horas
/ horas
Data:

terapêutica / profilaxia

desde:

Valor mais baixo da pressão sistólica / diastólica:
mmHg
Frequência cardíaca (por min):
Diurese última hora:
Data:

Dose:

Data de nascimento

Tratada:
Tratada:
Ingestão:
Abuso de drogas:
Medicação antes da admissão:

ºC
/min.
mmHg
mmHg
min.
Data:

ABO Rh

Data:
ºC
/min.
mmHg
mmHg
min.

Data:

ml

Dose:

terapêutica / profilaxia

ºC
/min.
mmHg
mmHg
min.
Data:

Dose:

terapêutica / profilaxia
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Formulário F. Formulário de informações do dador (Eurotransplant, adaptada da
versão em inglês), página 3
Centro dador

ID do dador

N.º ET do dador

ABO Rh

Data de nascimento

Valores laboratoriais
Data / Hora

Unidades

Hb
Ht
Leucócitos
Plaquetas
Eritrócitos
Na+*
K+*
Ca2+
ClGlicose
Creatinina
Ureia
LDH
CPK
CKMB
Troponina T
Troponina I
ASAT/SGOT
ALAT/SGPT
γGT
Bilirrubina total
Bilirrubina
direta
Fosfatase
Alcalina
Amilase
Lipase
HBa1C
Proteínas
Totais
Albumina
Fibrinogénio
Quick / PT
INR
TTPa
AT III
CRP

g/dl
%
x 109/l
x 109/l
x 1012/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
μmol/l
mmol/l
U/l
U/l
U/l
μg/l
μg/l
U/l
U/l
U/l
μmol/l
μmol/l

X 1,6
X 100

Valores de
referência
12,16 g/dl
40-54 %

x 17,9
x 0,011
x6
x 0,016
x 0,016
x 0,016

70-110 mg/dl
07-1,5 mg/dl
18-54 mg/dl
0,8-3,8 μkat/l
0-2,5 μkat/l
<0,08 μkat/l

0-35 U/l
0-35 U/l
0-30 U/l
3,4-20,4 μmol/l
0-4 μmol/l

x 0,016
x 0,016
x 0,016
x 0,058
x 0,058

0-0,58 μkat/l
0-0,58 μkat/l
0-0,50 μkat/l
0,2-1,2 mg/dl
0,2-1,2 mg/dl

U/l

40-130 U/l

x 0,016

0,64-2,1 μkat/l

U/l
U/l
%
g/l

0-130 U/l
0-160 U/l
4-6 %
60-80 g/l

x 0,016
x 0,016

0-2,17 μkat/l
0-2,66 μkat/l

x 0,10

6-8 g/dl

g/l
g/l
%

25-60 g/l
1,5-3,5 g/l
70-100 %
0,9-1,1
26-34 seg.
70-120 %
< 8 mg/l

x 100

60-65 %
150-350 mg/dl
10-13 seg.

x 0,10

< 0,8 mg/dl

seg.
%
mg/l

Valores de
referência
7,5-11 mmol/l
0,4-0,54
4,0-11,0 x 109/l
130-400 x 109/l
3,5-5,9 x 1012/l
135-147 mmol/l
3,5-5,0 mmol/l
2,2-2,55 mmol/l
95-105 mmol/l
3,9-6,1 mmol/l
62-132 μmol/l
3 – 9 mmol/l
50-240 U/l
0-150 U/l
<5 U/l <10%cpk
< 0,1 μg/l

calc. →

Gases sanguíneos e Ventilação
Data
Hora
FiO2 (%)
PEEP
pH
pCO2
pO2
HCO3
BE
O2 sat.

Valores
referência
100 %
+5
cm
H2O

de

Valores
referência

Durante 10
minutos

mmHg/kPa
mmHg/kPa
mmol/l
mmol/l
%

7,35-7,45
35-45 mmHg
80-100 mmHg
21-25 mmol/l

4,6-6,0 kPa
9,5-13,5 kPa

96-100 %
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Formulário F. Formulário de informações do dador (Eurotransplant, adaptada da
versão em inglês), página 4
ID do dador

Centro dador
Bacteriologia
Urina

data:

Traqueia

data:

Sangue

data:

Outros

data:

N.º ET do dador
Urocultura
Glicose:
Proteínas:
Sedimento:
eritrócitos:
leucócitos:
cil.:
bactérias:
outros:

ABO Rh
Data/Hora

Data de nascimento
Data/Hora

Especial

Outros Diagnósticos
Radiografia de Data/Hora:
tórax
ECG
Data/Hora:
Ecocardiograma

Data/Hora:

Broncoscopia

Data/Hora:

Medições pulmonares
1. Lobo direito ao CPA direito……___________cm
2. Lobo esquerdo ao CPA esquerdo……___________cm
3. CPA direito ao CPA esquerdo......... ___________cm
4.
Lobo
direito
ao
diafragma
direito……___________cm
5.
Lobo
esquerdo
ao
diafragma
esquerdo……___________cm
6. Largura do tórax ao nível do arco aórtico
________cm
Raio X a 1 m (expiratória final) / CPA = ângulo costofrénico
Ecografia abdominal
Data/Hora:
Outros Diagnósticos
Observações gerais

Nota: este formulário é utilizado na área Eurotransplant se a notificação de dador for impossível por
formato eletrónico online. A desvantagem é que, em muitos campos, o texto que é introduzido tem de
ser traduzido. A vantagem é que, na Áustria, Bélgica, Croácia, Alemanha, Luxemburgo, Eslovénia e
Holanda, existe um formulário, portanto, todos sabem onde procurar a informação. Uma futura
combinação de todos os formulários (A-H) facilitaria a comunicação, sem ter de se traduzir tudo. Isto
simplificaria o trabalho por haver campos padronizados, onde seria possível uma sobreposição para a
maioria das línguas da UE. É possível identificar expressões médicas especializadas na maioria das línguas
europeias com algum apoio especializado, embora a terminologia de classificação possa ser difícil de
distinguir (por exemplo, ligeira, moderada, grave).
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As características do dador descritas no formulário de informações do dador acima deverão ser baseadas
nas considerações apresentadas nas tabelas que se seguem, para potenciar os valores informativos dos
dados apresentados.

Formulário F. Formulário de informações do dador: observações e valor informativo dos
dados colhidos
Dados gerais, história clínica
Identificação do grupo sanguíneo e do HLA
Virologia/Microbiologia

Idade, altura, peso

Causa de morte

Intervalo de tempo entre a admissão no
hospital, na unidade de cuidados intensivos,
o início da ventilação e a certificação da
morte
Paragens cardíacas/reanimação

Períodos de hipotensão/choque

Informações gerais/observações

História de hipertensão arterial

Observações, valor informativo
Relevante
para
alocação
(por
exemplo,
compatibilidade do grupo sanguíneo).
Devem ser conhecidos todos os detalhes do risco de
transmissão de agentes patogénicos (ver Capítulo 5).
As variáveis podem determinar ainda mais a alocação
de órgãos (por exemplo, D+/R+ são compatíveis em
caso de infeção por VHC no dador).
Antes de ser implantado qualquer enxerto, devem ter
sido realizados os testes anti-HIV-1 ou 2 (incl. HIV-1Ag), anti-HCV, anti-HBc e HBsAg. Além disso, deverão
estar disponíveis os testes anti-CMV, anti-EBV, antiToxoplasmose, TPHA ou equivalente ao antiTreponema pallidum.
Descrever a condição física de um dador (por exemplo,
adipositas como factor de risco cardiovascular) A idade
avançada é indicativa de morbidades adicionais. Os
dados determinam a alocação de órgãos
(compatibilidade de tamanho, compatibilidade de
idade).
Uma descrição precisa ajuda a excluir ou identificar
riscos adicionais (lesão cerebral primária ou
secundária traumática ou atraumática).
Estimar no momento da admissão a possibilidade de
recuperação de períodos críticos primários ou de
contração de infeções hospitalares.
O conhecimento sobre a recuperação de qualquer
paragem cardíaca é importante. Para cada paragem
cardíaca, deverá ser indicada a duração da assistolia, a
duração da reanimação cardiopulmonar e do
tratamento, bem como o estado hemodinâmico
posterior. Deverá ser indicado o tipo de técnicas
utilizadas (por exemplo, mecânica, desfibrilação,
medicação).
Na DPC, deverão ser registados com exatidão os dados
relativos à hora de paragem cardíaca final, à
determinação da morte e do período de ausência de
sensibilidade ao toque.
Os períodos de hipotensão ou choque deverão ser
registados com os valores de pressão arterial sistólica
e de pressão arterial média, bem como a medicação
administrada.
Breve resumo das principais informações sobre os
dados reais e a história clínica do dador. Isto deverá
abranger todas as informações referidas abaixo.
A duração e tipologia, assim como a qualidade/o
sucesso do tratamento, podem indicar ou excluir
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História de diabetes

História de tabagismo

História de abuso de álcool

História de abuso de drogas

danos em órgãos (rim, coração, pâncreas, risco de
arteriosclerose). A extensão da hipertrofia ventricular
esquerda na ecocardiografia é indicativa da qualidade
dos cuidados de longo prazo. Podem ser obtidas
informações valiosas através do contacto com o
médico de família ou com familiares ou através de
outras fontes.
O tipo da diabetes, a duração e tipologia, assim como
a qualidade/o sucesso do tratamento, podem indicar
ou excluir danos em órgãos (rim, coração, risco de
arteriosclerose, risco de esteatose hepática,
obesidade, pâncreas, intestino). Podem ser obtidas
informações valiosas através do contacto com o
médico de família, especialmente sobre valores
laboratoriais de HbA1c, testes de tolerância à glicose,
testes de função renal, exclusão de proteinúria e
outras intervenções médicas devido à diabetes. A
diabetes tipo II em idosos é um diagnóstico frequente
que precisa de ser clarificado. Frequentemente,
poderá não ter sido ainda diagnosticada devido ao
facto de a pessoa falecida não ter consultado um
médico a tempo.
A necessidade de insulina por parte de um dador na
unidade de cuidados intensivos não é representativa
de história de diabetes.
A duração e o nível do tabagismo (maços-ano) podem
ser indicativos de, ou excluir, danos em órgãos
(coração (CAD), risco de arteriosclerose).
A duração e o nível do alcoolismo podem ser
indicativos de, ou excluir, danos em órgãos (rins,
coração, pâncreas, intestino, risco de arteriosclerose).
O abuso crónico de álcool em combinação com
subnutrição e/ou tabagismo é factor de risco elevado.
São necessários testes extensivos de virologia em caso
de abuso de drogas (por exemplo, abuso de drogas por
via intravenosa, partilha de agulhas, inalação de
cocaína por via intranasal, drogas orais ou recreativas
com efeitos nos hábitos de vida, com o risco de
múltiplos parceiros sexuais). Para além disto, deverá
ser considerada a existência de danos em órgãos
devido ao abuso de substâncias.
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História de outras doenças ou fatores de risco de
um potencial mau funcionamento de órgãos.

Medicação antes da admissão no hospital
(utilização de longo prazo)
Comentários sobre condições de vida, contactos
sociais, descrição das funções profissionais,
viagens, imigração, residência no estrangeiro,
passatempos privados, animais de estimação,
prisão, CSM, contactos sexuais.
Questionário uniformizado sobre a saúde do
dador

A informação sobre obesidade, hipertensão
arterial, arteriosclerose, esclerose coronária,
diabetes revela pistas sobre os efeitos
secundários
destas
doenças:
duração,
tratamento, qualidade do tratamento e os dados
laboratoriais coexistentes são úteis.
Hepatite B/Hepatite C: o padrão da infeção, o
tratamento (medicação) e a resposta virológica ao
tratamento (carga viral por TAN, genótipo) são
informativos em conjunto com a história clínica.
Malignidade: espécie de tumor (histologia),
estádio primário, tratamento do tumor,
acompanhamento, exclusão de metástases,
estádio durante o acompanhamento, duração do
período de sobrevivência sem recidivas e
evidência de recidivas. Nos tumores cerebrais
primários existe evidência suficiente de que é
improvável a sobrevivência sem recidivas.
Alguns tipos de medicação crónica podem ser
indicativos de danos em órgãos.
A informação sobre o ambiente social e os riscos
comportamentais é útil. No entanto, esta é por
vezes difícil de obter porque os familiares mais
próximos poderão não saber tudo.
Esta é uma lista de verificação complementar.
Ajuda a não descurar aspetos importantes.
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Parâmetros hemodinâmicos
Parâmetro hemodinâmico

Observações, valor informativo

Temperatura corporal

A descida da temperatura corporal é comum em
caso de DMC. Por vezes, ocorre febre devido a
SIRS, mas as subidas devido a infeção devem ser
excluídos. Uma temperatura corporal baixa pode
tornar impossível a certificação de morte
cerebral.
Depois da falência do nódulo vagal em DMC é
assumido o ritmo sinusal autónomo do coração
(num intervalo alargado, taquicardia de cerca de
100/min em adultos). Ocorrem arritmias durante,
ou logo após, a herniação do tronco cerebral.
Substituto da qualidade da perfusão de órgãos; a
considerar em associação aos vasopressores
utilizados e à diurese. Considerar o ajuste à idade
no caso de crianças e a necessidade de aumentar
a pressão de perfusão de órgãos no caso de
hipertensão arterial preexistente sem tratamento
adequado.
Indica a qualidade do funcionamento renal se o
dador estiver estável do ponto de vista
hemodinâmico e se existir carga de volume
apropriado. A poliúria pode ser devida a diabetes
insípida, glicose sérica elevada ou recuperação de
lesão renal aguda.
Obrigatória correção para PEEP. Marcador
substituto do enchimento venoso e da função
cardíaca direita. Antes de se tirarem quaisquer
conclusões, a qualidade da medição deve ser
assegurada. Em caso de problemas de
manutenção, é preferível uma monitorização
invasiva por ser mais informativa (PICCO,
Ecocardiografia,
Cateterismo
da
artéria
pulmonar).
Pode ser calculada por meio de ecocardiografia
quando não está disponível qualquer medição
invasiva.

Frequência cardíaca

Pressão sanguínea arterial

Diurese nas últimas 24 horas – com revisão das
últimas 72 horas
Diurese na última hora

Pressão venosa central

Pressão da artéria pulmonar

Medicação durante o internamento atual na unidade de cuidados intensivos
Parâmetro

Observações, valor informativo

Qualquer medicação

Deve ter-se conhecimento sobre o tipo de
medicação, o regime posológico e a dose.
Indicativos do tipo de hemodinâmica obtida. A
informação sobre a dose administrada durante o
regime posológico é interessante em termos
dos parâmetros hemodinâmicos. A medicação
utilizada durante a reanimação cardíaca deverá
ser registada separadamente.
Concentrado de eritrócitos, plasma fresco
congelado e concentrado de plaquetas

Adrenalina,
Noradrenalina,
Dopamina,
Dobutamina, Vasopressina, outros fármacos
vasopressores ou inotrópicos

Transfusões de sangue
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Expansores de plasma

Outros produtos derivados do sangue
Antibióticos

Antidiuréticos
Diuréticos

Insulina

Esteroides
Outra medicação

(trombócitos). As unidades administradas ao
longo do tempo devem ser consideradas no
contexto dos parâmetros hemodinâmicos e das
doenças da coagulação e hemorrágicas.
O tipo, a dose e a duração do substituto podem
fornecer informação sobre a estabilização
hemodinâmica e a lesão renal.
Medicação para correção do estado da
coagulação.
A indicação, o tipo e a duração da medicação
antibiótica, antifúngica ou antiviral e o sucesso no
tratamento de infeções. O tratamento deverá ser
confirmado de acordo com o antibiograma e os
padrões de resistência.
Tratamento da diabetes insípida no contexto da
diurese e sódio sérico.
Os requisitos para início da diurese ou correção
de líquidos devido a sobrecarga devem ser
registados. Doses administradas ao longo do
tempo. A considerar em termos de diurese e
parâmetros laboratoriais da função renal.
O metabolismo da glicose está frequentemente
desregulado após admissão em unidades de
cuidados intensivos.
Tratamento da SIRS.
Relatórios de outra medicação relevante.

Exames imagiológicos e biópsias
Broncoscopia

Observações, valor informativo

Estado dos brônquios e da traqueia

Orifícios periféricos bloqueados ou secreções
purulentas podem indicar infeção. Uma
hemorragia ou ulceração pode ter diversas
causas; considerar uma inflamação crónica
adicional devido a história de tabagismo.
Qualquer tumor detetado requer análise
histológica antes da implantação de qualquer
órgão.
A aspiração é uma das principais causas de
pneumonia. A perda de consciência não
controlada ou qualquer intubação de emergência
está associada a riscos de aspiração (do conteúdo
gástrico). Isto justifica uma broncoscopia
exploratória. A limpeza das vias respiratórias pode
proporcionar ao pulmão uma hipótese de
recuperação.
Secreções com origem no orifício brônquico
periférico indicam infeção no tecido periférico do
pulmão (purulentas, com sangue, limpas).
Identificação de colonização ou infeção (por
exemplo, bactérias ou fungos e respetivo padrão
de resistência a agentes antimicrobiológicos).

Sinais de aspiração ou pneumonia

Secreções localizadas e respetivas descrições

Secreção ou BAL enviada ao laboratório de
microbiologia
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Ecocardiografia

Parâmetros
investigação

hemodinâmicos

Função ventricular global e
(direita/esquerda)
Estado arterial (direito/esquerdo)

Valor informativo

durante

a

morfologia

Distúrbios do movimento regional da parede
ventricular

Válvula aórtica
Válvula mitral

A ecocardiografia não é adequada para dadores
com instabilidade hemodinâmica com o objetivo
de tomar uma decisão sobre a adequação do
coração para transplantação.
Deve ter-se conhecimento sobre os valores de HF,
MAP, CVP, etc. e o tipo de tratamento
(vasopressores, medicação inotrópica).
Em caso de DMC, devido à falência do tónus vagal,
uma taquicardia sinusal de cerca de 100 BPM é
um resultado normal e não deverá excluir um
exame mais aprofundado do dador.
Deverá ser descrito o estado funcional dos
ventrículos esquerdo e direito (função sistólica,
função diastólica). A medição precisa da fração de
ejeção (EF) ou da fração de encurtamento (FS) é
importante. Deverá ser descrito o estado dos
quatro segmentos
do coração (por exemplo, hipertrofia, dilatação).
Deverão ser efetuadas as medições:
– do septo interventricular (espessura diastólica e
sistólica: IVSd, IVSs);
– da parede posterior do ventrículo esquerdo
(espessura diastólica e sistólica);
– do diâmetro do ventrículo esquerdo (diastólica
e sistólica: LVEDD, LVEDS);
– do diâmetro do ventrículo direito (diastólica e
sistólica: RVEDD, RVEDS);
– do diâmetro do átrio esquerdo (LA);
– fração de ejeção do ventrículo esquerdo e
direito
(LVEF, RVEF);
A hipertrofia do ventrículo esquerdo é indicativa
da qualidade do tratamento da hipertensão
arterial se tiverem sido excluídas outras
patologias.
Um bom funcionamento do ventrículo direito,
com hipertrofia devido a hipertensão pulmonar
secundária a doença pulmonar, não exclui a
transplantação, pois muitos recetores de coração
sofrem de hipertrofia pulmonar. Ventrículo
direito
As descrições exatas de distúrbios do movimento
são úteis para distinguir entre uma lesão
neurocardíaca temporária e danos irreversíveis.
Os distúrbios do movimento menores podem não
excluir o coração da transplantação –
especialmente se for observada uma melhoria na
avaliação contínua.
Nos dadores idosos, um relaxamento diastólico
ligeiramente debilitado é um resultado frequente
devido à “rigidez” do miocárdio relacionada com
a idade.
Uma insuficiência de 1.º grau é observada com
relativa frequência nos corações em recuperação
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Válvula pulmonar
Válvula tricúspide

Raiz da aorta e aorta ascendente

Hipertensão pulmonar

Efusão pericárdica
Avaliação contínua

de uma lesão neurocardíaca aguda em caso de
DMC. Isto não exclui a transplantação. Qualquer
insuficiência que ultrapasse o 1.º grau, estenose,
calcificação ou outras alterações morfológicas
(por exemplo, aumento da espessura de um
folheto valvular) são críticas e devem ser descritas
adequadamente (a medição da pressão ou da
velocidade de fluxo transvalvular será útil).
Deverão ser medidos os diâmetros. A artéria aorta
dilatada
é um fator de risco para aneurisma latente. Placas
na aorta ascendente são altamente suscetíveis de
desenvolver esclerose das artérias coronárias.
Se indicado, a pressão sistólica calculada (elevada)
da artéria pulmonar deverá ser validada por
outros métodos.
Uma descrição exata é útil para explicar a situação
hemodinâmica.
Devem ser realizadas reavaliações depois de ser
assegurada a estabilidade hemodinâmica. A
recuperação
funcional
de
uma
lesão
neurocardíaca reversível deverá ser avaliada no
caso de distúrbios do movimento da parede.

Eletrocardiograma

Observações, valor informativo

Ritmo sinusal
Complexo QRS
Segmento ST
Onda T

A
taquicardia
sinusal
e
extra-sístoles
supraventriculares são compatíveis com morte
cerebral. Deverão ser excluídas as arritmias que
não estão relacionadas com o evento agudo de
herniação do tronco cerebral. Após lesão cerebral,
poderá
ocorrer
temporariamente
um
prolongamento do intervalo QT, um desvio do
segmento ST ou ondas T negativas.
A fibrilação auricular, extra-sístoles ventriculares
persistentes ou a deformação do complexo QRS,
assim como outros dados anormais persistentes
são indicativos de lesões cardíacas não
relacionadas apenas com um evento cerebral.
O exame mais recente é o mais representativo.
A hipertrofia do ventrículo (esquerdo) deverá ser
conﬁrmada por ecocardiografia.

Hipertrofia

Angiografia coronária

Observações, valor informativo

Esclerose coronária e estenose

O estreitamento e a forma de estenose (diâmetro
e comprimento) e a afetação dos vasos deverão
ser descritos, assim como a forma da estrutura
intravascular (RCX, LCX, LCA, RIVA e respetivas
ramificações).
Os parâmetros funcionais deverão ser obtidos se
não estiver disponível uma ecocardiografia
adequada e se estiver a ser efetuado o exame dos
vasos coronários de qualquer modo (por exemplo,
válvula aórtica, LVEF, LVEDV, LVEDP, movimento

Parâmetros funcionais (laevocardiografia)
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anormal da parede do ventrículo esquerdo,
hipertrofia do ventrículo esquerdo).

Radiografia de tórax

Observações, valor informativo

Avaliação padrão

A radiografia de tórax no leito não consegue
excluir pequenos tumores ou pequenas
alterações no parênquima pulmonar.
Não é necessário para a compatibilização padrão
de doador e recetor. No entanto, é útil em casos
de malformações da cavidade torácica do
potencial recetor ou no caso de dadores
extremamente obesos (pulmões pequenos
comparativamente à massa corporal).

Medição das dimensões pulmonares

TAC-tórax/abdómen

Observações, valor informativo

Coração/vasos

Traumatismo, hematoma, a descrição dos vasos
coronários é possível através de angiografia por
TAC.
Verificação de tumores menores e gânglios
linfáticos anormais para excluir doenças malignas
e pneumonite. Elevada sensibilidade para efusão,
pneumonia, atelectasia, pneumotórax, embolia e
alterações nos vasos. A recuperação de uma
contusão pulmonar é possível após um intervalo
de tempo prolongado (dias).
Verificação de tumores menores e gânglios
linfáticos anormais para excluir doenças malignas,
lesões por traumatismo, descrição da raiz do
mesentério e calcificação da aorta. A TAC
abdominal é equivalente à ecografia abdominal.

Pulmão

Descrição do órgão

Ecografia abdominal

Observações, valor informativo

Aorta

Aneurisma e placas arterioscleróticas são
indicativos de arteriosclerose sistémica (isto é, as
artérias coronárias podem também estar
afetadas).
Descrição padrão juntamente com medição
quantitativa de comprimento, largura e massa do
parênquima (espessura). Registar: tumor e
quistos.
Descrição padrão juntamente com comparação
da ecogenicidade do parênquima hepático e renal
(probabilidade
acrescida de esteatose macrovesicular em casos
de ecogenicidade não homogénea ou aumentada
do parênquima hepático). Registar: quistos,
tumor, colestase.
A descrição padrão deverá incluir, se possível,
uma declaração sobre a gordura intraparênquima.

Rim

Fígado

Pâncreas

Líquido no abdómen, efusão pleural, evidência de
hematoma, linfoma

Deverá investigar-se.
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Biópsia hepática e renal

Observações, valor informativo

Fígado

Diferenciar entre esteatose macrovesicular (factor
de risco de disfunção primária) e esteatose
microvesicular. A percentagem de células afetadas
deverá ser documentada. Deverá reportar-se a
extensão da fibrose, inflamação, colestase e
quaisquer outros resultados.
Considerar erro de amostragem (por exemplo,
cirrose nodular), assim como resultados não
representativos obtidos em biópsias de material
colhido na zona subcapsular do fígado.
O número de glomérulos analisados deverá ser
reportado.
No
mínimo,
deverão
ser
documentados os graus de glomeruloesclerose,
fibrose
intersticial,
arteriosclerose/arteriolosclerose
e
atrofia/necrose tubular. Atualmente, não existe
consenso relativamente à pertinência das biópsias
em termos de prognóstico.
Isto deverá ser discutido com o patologista que
realizar a investigação.

Rim

Meio de transporte da amostra
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Valores laboratoriais

+++

Pulmão

Leucócitos

Coração

+++

Intestino

Hct

Pâncreas

+++

Fígado

Básico

Hb

Rim

Parâmetro

Os valores laboratoriais são informativos apenas após medição
contínua, analisados no contexto de todos os outros parâmetros
do dador para avaliação do funcionamento dos órgãos (+++
importante, + útil).

Os hospitais deverão utilizar
intervalos de valores de
referência ajustados ao seu
ambiente local. Além disso,
deverá também ser considerado
o ajuste à idade e ao sexo. Não
foram ainda publicados
intervalos de valores de
referência aceitáveis para DMC e
DPC.
Intervalo
Observações
de
referência
em adultos
saudáveis
vivos
7,5-11
Nos cuidados
mmol/l ou
intensivos, o limiar
12-16 g/dl
para transfusão de
medicamentos é
reduzido para 7-10
mg/dl de acordo
com a idade e o
estado cardíaco.
Até este intervalo,
a hemodiluição é
aceitável.
0,4-0,54 ou Nos cuidados
40-54 %
intensivos, o limiar
para transfusão de
medicamentos é
reduzido em 25%30% de acordo
com a idade e o
estado cardíaco.
Até este intervalo,
a hemodiluição é
aceitável.
4,0-11,0 ×
A elevação aguda
109/L
derivada da
herniação do
tronco cerebral
(portanto, não
relevante para
monitorização de
infeção); elevação
em caso de
inflamação
(múltiplas causas).
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Plaquetas

+++

130-400 ×
109/L

Eritrócitos

Número
aumentado após
lesão cerebral,
número reduzido
devido a
hemorragia ou
doença da
coagulação ou
sépsis. A indicação
de substituição
existe apenas no
caso
de hemorragia
devido a
trombocitopenia.

3,5-5,9 ×
1012/L

Na+ *

+++

135-147
mmol/L

Considerar
Diabetes insípida.

K+ *

+++

3,5-5,0
mmol/L

Considerar a
função renal.

Ca2+

2,2-2,55
mmol/l
95-105
mmol/L
3,9-6,1
mmol/L ou
70-110
mg/ dL

ClGlicose

+++

Creatinina

+++

+++

Ureia

+++

+++

LDH (IFCC 37 °C)

+++

+

+

+

Mulheres:
0,8-1,2
mg/ dl;
Homens:
0,8-1,4
mg/dl

+

+

+

3-9
mmol/L e
18-54
mg/dL
< 250 U/L

A
descompensação
aguda durante
terapêutica
intensiva não é
representativa do
período anterior à
admissão no
hospital.
Dependente da
carga de fluidos.
Valor aumentado
na insuficiência
renal ou devido a
lesões musculares
ou insuficiência
cardíaca (crónica)
(ver também
Ureia).
Ver Creatinina.

Lesão tecidual.
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CPK (IFCC
37 °C)

+++

CKMB

+++

+

+

Troponina T ou
Troponina I

ASAT/SGOT (IFCC
37 °C)

+++

+++

+++

ALAT/ SGPT (IFCC
37 °C)

+++

+++

+++

Bilirrubina total

+++

Bilirrubina direta

+

Fosfatase Alcalina
(IFCC
37 °C)

+

Mulheres:
< 140 U/l;
Homens: <
174 U/l
Verificar
valores de
referência
locais

+++

< 0,1 μg/L
ou < 0,1
ng/ mL

+++

Mulheres:
< 35 U/l;
Homens: <
50 U/l
Mulheres:
< 38 U/l;
Homens: <
55 U/l
3,4-20,4
μmol/L ou
0,2-1,2
mg/ dL

0-4 μmol/L
ou 0-0,2
mg/ dL
< 120-130
U/L

Troponina mais
sensível/específica
para lesão do
miocárdio; CKMB
elevada devido a
lesão cerebral.
Valores > 1,5-5
ng/ml suscetíveis
de desenvolver
enfarte do
miocárdio (valores
elevados em DMC
com coração
transplantado
após reanimação
cardíaca ou dano
devido a lesão
cerebral/morte).
Lesão do
miocárdio ou lesão
hepática > (ver
ALAT).
Lesões hepáticas.

Considerar se o
valor estiver
aumentado em
caso de
traumatismo e
politransfusão
devido a
hemorragia ou
lesão hepática.

Lesão hepática ou
óssea ou valor
fisiologicamente
aumentado em
crianças em
crescimento.
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Amilase

Verificar
valores de
referência
locais

Lipase

+++

HbA1c

+

+++

Verificar
valores de
referência
locais

4-6 %

Proteínas Totais

+

60-80 g/L
ou 6-8 g/dL
25-60 g/L
ou 2,5-6,0
1,5-3,5 g/L
ou 150-350
mg/dL

Albumina

+

Fibrinogénio

+

Quick/PT

+++

70-100 %
10-13 seg.

INR

+

0,9-1,1

Indeterminado
(infusão de HAE,
traumatismo
craniano). O
intervalo de
valores de
referência varia
entre hospitais,
pois não há uma
medição padrão.
Apenas a amilase
pancreática é
específica.
O intervalo de
valores de
referência varia
entre hospitais,
pois não há uma
medição padrão,
mas é mais
específico do que
no caso da
amilase.
Geralmente não
está disponível 24
h/365 dias.
Considerar
hemodiluição
Considerar
hemodiluição
Valor aumentado
devido a lesão
cerebral ou
inflamação.
Valor distorcido na
sequência de
hemorragia ou
doenças da
coagulação devido
a lesão cerebral ou
tratamento
anticoagulante
após correção por
transfusão de
plasma fresco
congelado
Medição não
ajustada à função
hepática. Utilizado
no tratamento
anticoagulante em
pessoas com
função hepática
normal.
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TTPa

+++

26-34 seg.

AT III

+

CRP

+++

+

FiO2

+++

+

PEEP

+++

pH

+++

paCO2

+++

paO2

+++

+

70-120 %

+

< 8 mg/L
ou < 0,8
mg/ dL

+++

7,35-7,45

+

+

+

+

+

+

35-45
mmHg ou
4,6-6,0 kPa

+

80-100
mmHg ou
9,5-13,5
kPa

Valor distorcido
em caso de
doenças da
coagulação e
hemorrágicas
devido a lesão
cerebral ou
tratamento
anticoagulante
após correção por
transfusão de
plasma fresco
congelado.
Deve ser
considerada no
contexto de
doenças
hemorrágicas,
assim como da
função hepática.
A elevação aguda
derivada da
herniação do
tronco cerebral
não é relevante
para
monitorização de
infeção.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória, assim
como de outros
eventos agudos.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória.
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paO2 / FiO2

+++

>250

HCO3

+++

21-25
mmol/l

BE

+++

-2 a +3
mmol/l

Saturação de O2

+++

96-100 %

Lactato

+++

Colinesterase

+

+++

Procalcitonina

+

Pro-BNP

+

+

+

+

5-20 mg/dl
ou 0,55-2,2
mmol/l

4,9-12,0
kU/L
Verificar
valores de
referência
locais

Verificar
valores de
referência
locais

Índice de
oxigenação
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória, assim
como de outros
eventos agudos.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória, assim
como de outros
eventos agudos.
Deve ser
considerado no
contexto de
terapêutica
respiratória.
Indica lesão
tecidual devido a
metabolismo
anaeróbio, sépsis,
medicação com
metformina,
choque,
insuficiência
hepática ou renal
aguda.
Síntese hepática
A elevação aguda
derivada da
herniação do
tronco cerebral
não é relevante
para
monitorização de
infeção.
Marcador não
avaliado em
populações após
morte cerebral.
Pode ser indicativo
de insuficiência
cardíaca direita,
mas distorcido por
sobrecarga de
líquidos ou lesão
renal aguda.
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Hemocultura

+

+

Cultura de urina

+

+

BAL- cultura

+

Outras culturas

+

Bactérias
multirresistentes

+

Glicose na urina

+

+

+

+

+

Estéril

Estéril

+

Estéril

Estéril

+

+

+

+

+

+

Flora
normal
sem
resistência
Negativo

Proteínas na
urina

< 10 mg/dL

Relação proteínas
na urina /
creatinina
urinária
Hb na urina

< 0,02

Sedimento
urinário

Leucócitos
< 25/μl e
Eritrócitos
< 2/μl

Nitritos na urina

Negativo

Negativo

Bactérias e fungos;
padrão de
resistência
antimicrobiológica.
Bactérias e fungos;
padrão de
resistência
antimicrobiológica.
Bactérias e fungos;
padrão de
resistência
antimicrobiológica.
Bactérias e fungos;
padrão de
resistência
antimicrobiológica.
A despistagem é
útil.

Depende da
glicose no sangue;
lesão renal.
É possível uma
proteinúria ligeira
devido ao cateter
uretral; lesão renal
< 0,5 aceitável,
> 1,0 pode ser
indicativo de lesão
renal.
É possível uma
micro-hematúria
ligeira devido ao
cateter uretral.
Exclusão de
hematúria ou
bacteriúria
relevante ou de
lesão no túbulo ou
nos glomérulos.
É possível uma
infeção bacteriana
do trato urinário.
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Depuração da
creatinina
estimada ou TFGe

Depende
da idade,
raça e sexo

Depuração da
creatinina
medida ou TFGc

Anti-HIV-1/2

Não
reativo

Anti-HCV

Não
reativo

As estimativas da
depuração da
creatinina, ou taxa
de filtração
glomerular
estimada (TFGe),
foram
desenvolvidas para
despistagem de
doentes em
ambulatório em
estado estável sem
alterações
hemodinâmicas.
Portanto, as
estimativas podem
ser inapropriadas
Após estabilização
hemodinâmica de
um dador, a
recuperação da
função renal pode
ser avaliada por
esta medição
(após uma hora).
O teste deverá
abranger todos os
subtipos do vírus
VIH e incluir o HIV1-p24-Ag.
Em caso de um
verdadeiro
resultado positivo,
o VIH será
transmitido
através de
qualquer órgão.
Em caso de um
verdadeiro
resultado positivo,
o VHC será
transmitido
através de
qualquer órgão
quando existir
viremia (se for
reativo ao ARN do
VHC). Dependendo
do Estadomembro, podem
ocorrer resultados
reativos, pois a
infeção por VHC
pode ser
endémica.
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HBsAg

Não
reativo

Anti-HBc

Não
reativo

Anti-CMV;
Anti-EBV;
Antitoxoplasmose

Ver
observação

Em caso de um
verdadeiro
resultado positivo,
o VHB será
transmitido
através de
qualquer órgão
quando existir
viremia (se for
reativo ao ARN do
VHB).
Em caso de um
verdadeiro
resultado positivo,
o VHB será
transmitido
através do fígado.
A viremia
raramente existe
(se for reativo ao
ARN do VHB).
Dependendo do
Estado-membro,
podem ocorrer
resultados
reativos, pois a
infeção por VHB
pode ser
endémica.
Dependendo do
Estado-membro e
da idade, podem
ocorrer resultados
reativos, pois a
infeção pode ser
endémica. A
determinação de
IgG será
apropriada para o
CMV. Os
resultados do
teste determinam
a alocação do
órgão ou a
necessidade de
quimioprofilaxia
no recetor.
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Teste da Sífilis

Testes adicionais
para detetar
infeções

Culturas
microbiológicas

Não
reativo

Considerar a
coinfecção por
outras doenças
sexualmente
transmissíveis. Um
resultado inicial
reativo na
despistagem (por
exemplo, pesquisa
de TPHA) deverá
ser verificado por
um teste de
confirmação.
A indicação
existente depende
da incidência de
doenças na
população. Pode
abranger infeções
como Malária,
HTLV-1, Doença de
Chagas, etc.
As culturas
microbiológicas
(sangue, urina,
BAL, outros locais
ou feridas) devem
ser testadas para
detetar bactérias
ou fungos com um
padrão de
resistência a
fármacos sempre
que sejam
detetados agentes
patogénicos.
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Dados numéricos para as características do dador: os intervalos de valores são dados
como referência dos valores mínimos e máximos a esperar
Variável (unidade)
Idade (anos)
Tempo na UCI
(dias)
Massa corporal
(kg)
Dimensões
corporais (cm)
IMC (kg/m2)
PEEP (cmH2O)

Intervalo
0-100
0-60

Observações

2-250

Obesidade

30-220

Recém-nascido – adulto

paO2/FiO2 (com
rácio paO2/FiO2
em mmHg)
paO2 (mmHg)
FIO2 (%)
pH
Norepinefrina
(μg/kg/min)
Epinefrina
(μg/kg/min)
Dobutamina
(μg/kg/min)
Dopamina
Sangue (Unidades
durante 1 hora)
Pressão arterial
sistólica (mmHg)
Pressão arterial
diastólica (mmHg)

25-760

1-250

Depende da pressão arterial sistólica

CVP (mmHg)
Frequência
cardíaca (1/min)
Diurese/24 h (ml)
Temperatura (°C)
Reanimação (min.)
Períodos
hipotensivos (min.)
Períodos
hipertensivos
(min.)
CK (U/l)

–10 to +50
10-300

Deve ser corrigido para PEEP
A fibrilação cardíaca deverá ser registada separadamente

0-30000
25-45
0-180
0-4500

É ainda possível a confusão entre “l” e “ml” (calcular ml/kg/h)

0-4500

Num evento

4-80 000

CK-MB (U/l)

4-20 000

Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de μkat/l/s quando se
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de μkat/l/s quando se
utilizam unidades SI

Troponina T (μg/l)
Troponina I (μg/L)
ASAT/GOT (U/l)

0-100
0-500
4-15 000

5-90
0-30

Durante ventilação de longo prazo sem procedimento de
recrutamento alveolar
Se FiO2 for 1,0, máximo determinável de 760 mmHg

20-760
21-100
6,0-8,0
0-10

Abaixo de 20 mmHg não há sobrevivência celular

0-10

Exceto medicação utilizada para reanimação cardíaca

Exceto medicação utilizada para reanimação cardíaca

0-40
0-40
0-100

Plasma fresco congelado, concentrados de eritrócitos ou
plaquetas (trombócitos)

20-400

Num evento
Num evento

Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de μkat/l/s quando se
utilizam unidades SI
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ALAT/GPT (U/l)

4-15 000

yGT (U/l)

4-10 000

AP (U/l)

4-10 000

LDH (U/l)

4-20 000

Amilase (U/l)

4-10 000

Lipase (U/l)

2-10 000

Na (mmol/l)

100-220

K (mmol/l)
Glicose (mmol/l)

2-12
2-37

Creatinina (μmol/l)

12-1 600

Bilirrubina (μmol/l)

3-600

Leucócitos (109/l)

0,25-500

Trombócitos
(109/l)
CRP (mg/l)
Proteínas (g/l)
Albumina (g/l)
Fibrinogénio (g/l)
Quick (%)
INR
TTPa (seg.)
HbA1c (%)

5-1 500
1-3 000
10-50
10-150
0,1-20
5-140
0,5-12
10-100
2,5-20

Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI
Por vezes é reportado em nkat/l/s em vez de
utilizam unidades SI

μkat/l/s quando se
μkat/l/s quando se
μkat/l/s quando se
μkat/l/s quando se
μkat/l/s quando se
μkat/l/s quando se
μkat/l/s quando se

São improváveis valores de < 10 mg/dl = < 2,1 mmol/l (separação
de valores devido à confusão possível entre mg/dl e mmol/l)
São improváveis valores de < 0,13 mg/dl = < 12 μmol/l (separação
de valores devido à confusão possível entre mg/dl e mmol/l)
Não pode ser excluída a confusão entre μmol/l e mg/dl, embora os
valores de > 3 mg/dl = > 51 μmol/l sejam atípicos em caso de DMC
sem explicação da história.
Em caso de leucemia são possíveis valores de > 500 109/l = >
500.000/s, os quais necessitam de uma documentação adequada
da história do dador

Não pode ser excluída a confusão entre mg/l and mg/dl
10 * g/dL = g/L
10 * g/dL = g/L
Não pode ser excluída a confusão entre mg/dl, g/dl and g/l
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Formulário G: Questionário para dados médicos (Alemanha, adaptada da versão em
inglês), página 1
Questionário médico do dador
Identidade do dador
Nome dos entrevistadores
(Médico/Coordenador)
Nome da pessoa entrevistada
Relação com o dador
Morada / Telefone
As respostas deverão ser dadas no melhor do conhecimento do entrevistado
1. Tem conhecimento de algum tratamento que o/a seu/sua familiar
 sim
estivesse a fazer nos últimos 12 meses?
Em caso afirmativo, qual foi o motivo desse tratamento?

 não

 Não sei

 sim

 não

 Não sei

Ele ou ela foi tratado/a como doente internado/a num hospital?
Nome do hospital / enfermaria:

 sim

 não

 Não sei

O/A seu/sua familiar tinha alguma doença ou fez alguma cirurgia?
Em caso afirmativo, quais?

 sim

 não

 Não sei

 sim
 sim
 sim
 sim
 sim
 sim
 sim
 sim
 sim
 sim

 não
 não
 não
 não
 não
 não
 não
 não
 não
 não

 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei

 sim
 sim

 não
 não

 Não sei
 Não sei

 sim

 não

 Não sei

 sim
 sim
 sim
 sim
 sim
 sim

 não
 não
 não
 não
 não
 não

 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei

Ele ou ela foi tratado/a como doente de ambulatório?
Qual era o nome do médico assistente ou médico de família?
Morada do médico consultado:

2.

Indique abaixo quaisquer doenças ou cirurgias que o/a seu/sua
familiar tenha sofrido no passado
-Diabetes
-Hipertensão
-Doença cardíaca coronária
-Doenças infeciosas
-Hepatite
-Tuberculose
-Doenças sexualmente transmissíveis
-Alguma história de doença neurológica ou psiquiátrica?
-Alguma história de doença autoimune?
-Alguma história de doença inexplicável?
-Alguma história de doença do sangue (por exemplo, leucemia,
doenças da coagulação, hemofilia)?
-Algum procedimento cirúrgico no passado?
-Em caso afirmativo, especifique e indique cicatrizes no diagrama
anexo.

3.

Alguma vez foi diagnosticado um tumor maligno ao/à seu/sua
familiar? Em caso afirmativo, qual?
-cancro da mama
-melanoma ou cancro da pele
-cancro dos intestino ou cancro do cólon
-cancro da próstata ou cancro dos testículos
-tumor ginecológico
-outros tumores malignos
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Formulário G: Questionário para dados médicos (Alemanha, adaptada da versão em
inglês), página 2
4.

Sabe se o/a seu/sua familiar tomou alguma das seguintes
substâncias regularmente?
- Medicamentos prescritos?


sim

sim

sim


não

não

não

 Não sei


sim


não

 Não sei

- Medicamentos sem prescrição médica ou outras
substâncias, tais como analgésicos, estimulantes,
anfetaminas, LSD ou outras substâncias como marijuana e
cocaína?


sim


não

 Não sei

- Algum consumo de drogas injetáveis no passado ou
recentemente (incluindo injeções em veias, músculos ou sob
a pele) para fins não médicos?


sim


não

 Não sei

- Alguma tatuagem, algum piercing nas orelhas ou no corpo
ou tratamento de acupuntura nos últimos 12 meses?


sim


não

 Não sei

- Em caso afirmativo, foram utilizadas agulhas esterilizadas e
foram realizados num ambiente profissional?


sim


não

 Não sei


sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim


não

não

não

não

não

não

não

não

não

 Não sei

- Em caso afirmativo, quais e em que quantidade?
- Produtos de tabaco?

 Não sei
 Não sei

- Em caso afirmativo, quais e em que quantidade?
- Bebidas alcoólicas?
- Em caso afirmativo, quais e em que quantidade?

5.

Sabe se o/a seu/sua familiar sentiu algum dos seguintes
sintomas nos últimos meses?
- Febre
- Suores
- Dores de cabeça
- Perda de peso
- Diarreia
- Gânglios linfáticos inchados
- Dismenorreia

6.

O/A seu/sua familiar pertencia a algum dos seguintes grupos
de risco de SIDA/VIH?
- prostituição

 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
 Não sei
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- estadia na prisão
- ligações ao ambiente homossexual?

7.

- estadia prolongada numa região em que o VIH é
prevalente?
O/A seu/sua familiar recebeu transfusões de sangue nos
últimos 12 meses?
Em caso afirmativo, onde?

8.

O/A seu/sua familiar era dador/a de sangue?


sim

sim

sim

sim


não

não

não

não

 Não sei


sim


não

 Não sei


sim


não

 Não sei


sim


não

 Não sei


sim

sim


não

não

 Não sei

 Não sei
 Não sei
 Não sei

Em caso afirmativo, em que banco de sangue?
9.

O/A seu/sua familiar fez alguma viagem a um país
estrangeiro nos trópicos ou na Europa Oriental nos últimos
12 meses?
Em caso afirmativo, a qual?
- Qual foi a duração da sua estadia no estrangeiro?

10.

11.

O/A seu/sua familiar recebeu alguma vacinação nas últimas 4
semanas?
Em caso afirmativo, quais?
- [especialmente vacinas vivas como febre amarela, sarampo,
varíola, varicela ou encefalite transmitida por carraças (TBE)].
Tanto quanto é do seu conhecimento, o/a seu/sua familiar
foi alguma vez mordido/a ou ferido/a por um animal (raiva)?
Em caso afirmativo, por que animal?

 Não sei

Formulário H: Notificação de incidentes adversos (Eslovénia, adaptada da versão em
inglês)
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Slovenija-transplant em
colaboração com Eurotransplant

Formulário de notificação de
Reações e/ou Incidentes
Adversos Graves (SARE)
RELATÓRIO FINAL

Relatório elaborado pelo
coordenador
(nome e apelido)
Número da notificação de SARE
(ETDN/ETRN)1
Preencher um campo para notificação de SARE
Tipo de SARE (ver abaixo2)

OB 83 ODP 002
Ligação: OP 42 ODK 001
Edição: versão 002
Em vigor desde: 25.5.2010
Página 1 de 1

Data do relatório

Estado-membro do
Eurotransplant
Breve Descrição de SARE

ESLOVÉNIA

Especificação (ver
abaixo3)

Data de deteção de SARE

Data de
notificação ao
CA

Tipo de órgão
envolvido

Dador ou recetor afetado (D/R)

Classificação do caso
(ver abaixo4)

Desfecho
clínico
(escolher a
opção)
recuperação
total
sequelas
menores
sequelas
graves
morte

Ações corretivas
tomadas pelo
estabelecimento
notificador (N/S)

Estado da investigação
(Concluída/Pendente)

Observações adicionais

Conclusão final

1Número

da notificação de IAG: preencher o número ET de um dador (ETDN) e, em caso de reação, o número do recetor (ETRN)

2Etapa

em que o incidente ocorreu: Caracterização do dador, Alocação, Colheita, Acondicionamento, Transporte, Materiais,
Acompanhamento, Outros (especificar)
3Especificação:

4Classificação:

Defeito nos órgãos, Falha no equipamento, Erro humano, Outro (especificar)

Insignificante, Menor, Significativo, Major, Grave (especificar)
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Questionário modelo
Formulário I. Estabelecer procedimentos para a colheita e disseminação de dados
sobre atividades de transplantação fora de um sistema de transplantação nacional
Inquérito entre equipas de transplantes
A identidade dos doentes é alguma vez solicitada?
Ano:
Identificação da equipa de transplantes:
Hospital: Departamento:
Nome do chefe do departamento de transplantes
Nome da pessoa que preenche o questionário:
Número de doentes registados na lista de espera:
Tem conhecimento de algum doente da sua lista que se tenha deslocado ao
estrangeiro para receber um órgão fora do sistema nacional aprovado durante o ano
transato:
SIM  NÃO 
Em caso afirmativo:
Número total de doentes:
Relativamente a esses doentes:
País(es) em que a transplantação(ões) foi/foram
realizada(s):_________________________________________________________
Ainda acompanha esses
doentes?________________________________________________________
Sabe se estiveram envolvidos dadores vivos ou falecidos?
_______________________________________________________________
Observações específicas:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Anexo 4. Membros do grupo de trabalho ad hoc para a elaboração
da 5.ª edição do Guia para a qualidade e segurança dos órgãos
para transplantação (31/12/2012)

Argentina
LATTES Roberta
Departamento de Transplantes
Instituto de Nefrologia
Cabello 3889
Buenos Aires
roberta.lattes@gmail.com

-

Bélgica
COLENBIE Luc
Serviço Público Federal - Ministério da
Saúde
Place Victor Horta 40-10
1060 Brussels
luc.colenbie@health.belgium.be
HANTSON Philippe
Cliniques Universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200 Brussels
philippe.hantson@uclouvain.be
Finlândia
SALMELA Kaija
Hospital da Universidade de Helsínquia
Hartmaninkatu 4 E
FIN-PL 220 00029 HUS
kaija.salmela@hus.fi
França
THUONG Marie
Agence de la biomedicine
1, avenue du Stade de France
93212 La Plaine Saint Denis
marie.thuong@biomedecine.fr
Alemanha
FISCHER-FROEHLICH Carl-Ludwig
Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO)

Kriegerstrasse 6
70191 Stuttgart
carl-ludwig.fischer-froehlich@dso.de
KIRSTE Günter
Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO)
Deutschherrnufer 52
60594 Frankfurt
gkirste@web.de
MOENCH Kerstin
Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO)
Haifa Allee 2
55128 Mainz
kerstin.moench@dso.de
BÖSEBECK Detlef
Deutsche Stiftung Organtransplantation
Straße des 17. Juni 106-108
10623 Berlin
detlef.boesebeck@dso.de
HEIM Albert
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Virologie/OE 5320
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
heim.Albert@mh-hannover.de
Itália
COZZI Emanuele
Università degli Studi di Padova
Via 8 Febbraio 2
35122 Padova
emanuele.cozzi@unipd.it
GRIGIONI Walter Franco
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Universidade de Bolonha - Faculdade de
Medicina
Viale Ercolani 4 to 2
40138 Bologna
franco.grigioni@aosp.bo.it
GROSSI Paolo
Università degli Studi del Insubria
Ospedale di Circolo Fondazione Macchi
Viale Borri 57
21100 Varese
paolo.grossi@uninsubria.it
D'ERRICO Antonia
Universidade de Bolonha
Viale Ercolany 4 to 2
40138 Bologna
derrico@orsola-malpighi.med.unibo.it
PROCACCIO Francesco
Unidade de Cuidados Intensivos de
Neurologia, Hospital
da Cidade Universitária
Piazzale Stefani, 1
37124 Verona
francesco.procaccio@ospedaleunivero
na.it
Países Baixos
RAMLOCHAN TEWARIE
RAMSARANSING Aartie
Fundação Holandesa de Transplantação
Postbus 2304
2301 Leiden
a.tewarie@transplantatiestichting.nl
Noruega
ØYEN Ole
Rikshospitalet
Universidade de Oslo
Sognsvannveien 20
0027 Oslo
ole.oyen@ous-hf.no

Hospital

da

PFEFFER Per
Rikshopitalet Hospital da Universidade

Torjusbakken 17D
0027 Oslo
per.pfeffer@gmail.com
Portugal
PINTO DA SILVA Jose Davide
Hospital de Santo António
Largo prof. Abel Salazar
4099-001 Porto
minizezinho@sapo.pt

Espanha
DOMINGUEZ-GIL Beatriz
Organização Nacional de Transplantes
(ONT)
C. Sinesio Delgado 6
Pabellon 3
28029 Madrid
bdominguez@msssi.es
MARAZUELA Rosario
Organización Nacional de Transplantes
(ONT)
C. Sinesio Delgado 6
Pabellon 3
28029 Madrid
rmarazuela@msssi.es
MATESANZ Rafael
Organización Nacional de Trasplantes
C_Sinesio Delgado 6-Pabellón 3
28029 Madrid
rmatesanz@msssi.es
Turquia
DALGIC Aydin
Gazi Univesitesi Tip Fakultesi
06500 Besevler Ankara
adalgic@yahoo.com
Estados Unidos da América
ISON Michael G. Northwestern
Centro Universitário
Abrangente de Transplantes
676 N. St. Clair Str.
60611 Chicago
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mgison@northwe stern.edu
KÜHNERT Matthew
Centers for Disease Control
Prevention (CDC)
1600 Clifton Road, Mailstop A-07,
Atlanta, GA 30333
mgk8@cdc.gov
KOTTON Camille
Massachusetts General Hospital
55 Fruit Str
02114 Boston
ckotton@partners.org

and

MYER Kevin
United Network for Organ Sharing
(UNOS)
700 North 4th Str.
23218 Richmond, Virginia
kevin.myer@unos.org
PRUETT Timothy
United Network for Organ Sharing
(UNOS)
University of Minnesota
55409 Minneapolis
tlpruett@umn.edu

306

Guia para a qualidade e segurança dos órgãos para transplantação

Anexo 5. Membros do Comité Europeu (Acordo Parcial) para a
Transplantação de Órgãos (CD-P-TO) (31/12/2012)
Presidente
NANNI COSTA Alessandro
Centro Nacional de Transplantes de
Itália
Via Giano della Bella 34
IT-00162 ROMA
cnt@iss.it
Secretariado

MUYLLE Ludo (suplente)
Agência Federal para Produtos
Medicinais e de Saúde
(AFMPS) Eurostation
Blok II
Place Victor Horta 40, Boîte 10
BE-1060 BRUSSELS
ludo.muylle@fagg.afms.be

LOPEZ FRAGA Marta
Direção Europeia da Qualidade dos
Medicamentos e dos Cuidados de Saúde
(EDQM),
Conselho da Europa
7, allée Kastner
F-67081 Strasbourg
marta.fraga@edqm.eu

Bulgária
GICHEVA Maria
Agência Executiva Búlgara para a
Transplantação
112, Bratya Miladinovi
Str. BG-1202 SOFIA
iat@bgtransplant.bg

Membros
Áustria

Croácia

MUEHLBACHER Ferdinand
Universidade Médica de Viena Hospital Geral
Währinger Gürtel 18-20
AT-1090 WIEN
transplantsekretariat@meduniwien.ac.at

BUSIC Mirela
Ministério da Saúde e do Bem-Estar
Social
Ksaver 200a
HR-10000 ZAGREB
mirela.busic@mzss.hr

Bélgica
RALEY Lydia
COLENBIE Luc
Serviço Público Federal - Ministério da
Saúde
Place Victor Horta 40/10
BE-1060 BRUSSELS
luc.colenbie@gezonheid.belgie.be

Centro Regional de Desenvolvimento da
Saúde (RHDC)
Dominikanska 1
HR-21220 ZEDNO TROGIR
raley.lydia@gmail.com
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Chipre
HADJIANASTASSIOU Vassilis
Hospital Geral de Nicosia
215 Nicosia Limassol Old Road CY2029 STROVOLOS
vhadjianastassiou@mphs.moh.gov.cy

República Checa

Hartmaninkatu 4 E
FI-PL 220 00029 HUS
kaija.salmela@hus.fi
França
LAOUABDIA-SELLAMI Karim
Agence de la biomedicine
1, avenue du Stade de France
F-93212 ST DENIS LA PLAINE
karim.laouabdia@biomedecine.fr

BREZOVSKY Pavel
Centro Nacional de Coordenação de
Transplantes
Ruska 85
CZ-100 05 PRAHA 10
brezovsky@kst.cz

THUONG Marie (suplente)
Agence de la biomedicine
1, avenue du Stade de France
FR-93212 ST DENIS LA PLAINE
marie.thuong@biomedecine.fr

Dinamarca
TESKRAT Fewzi (suplente)
CARLSEN Jorn
Hospital da Universidade Nacional
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 COPENHAGEN
carlsen@rh.dk

Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
(ANSM)
143-147, boulevard Anatole France
FR-93285 ST DENIS LA PLAINE
fewzi.teskrat@ansm.sante.fr

Alemanha
Estónia
KIRSTE Günter
DMITRIEV Peeter
Hospital da Universidade de Tartu
L. Puusepa 8
EE-51014 TARTU
peeter.dmitriev@kliinikum.ee

Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO)
Deutschherrnufer 52
60594 Frankfurt
gkirste@web.de

Finlândia

TÖNJES Ralf Reinhard (suplente)

SALMELA Kaija

Paul Ehrlich Institut
Paul Ehrlich Institut Strasse 51-59
DE-63225 LANGEN

Hospital da Universidade de Helsínquia
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ralf.toenjes@pei.de Greece

IE-7 DUBLIN
jegan@mater.ie

Grécia
HATZIS Anastasios

Itália

Organização Helénica de Transplante
5 Anastasiou Tsoha
GR-11521 ATHENS
ahatzis@eom.gr

COZZI Emanuele
Université degli Studi di Padova
Via 8 Febbraio 2
IT-35122 PADOVA
emanuele.cozzi@unipd.it

GAKIS Dimitrios (suplente)
Organização Helénica de Transplante
49 Koustantinoupoleos Str.
GR-54642 THESSALONIKI
dmgakis@gmail.com

Hungria

CHATZIXIROS Efstratios (suplente)
Centro Nacional de Transplantes de
Itália
Via Giano della Bella 34
IT-00162 ROMA
cnt.international@iss.it

LANGER Robert Semmelweis
Letónia
Universidade
Baross u. 23
HU-1082 BUDAPEST
langer@hotmail.com

Islândia

TRUSHKOV Sergey
Centro de Transplantação da Letónia
Pilsonu 13
LV-1002 RIGA
sergejs@transplanation.lv

MAGNUSSON Sveinn
Luxemburgo
Ministério da Saúde
Hafnarhusid vid Tryggvagotu
IS-150 REYKJAVIK
sveinn.magnusson@vel.is

Irlanda

JOME Laurent
Ministério da Saúde
Villa Louvigny - Allée Marconi
LU-2935 LUXEMBOURG
laurent.jome@ms.etat.lu

EGAN Jim
Malta
Direção Clínica do HSE para Doação de
Órgãos e Transplantação
Hospital Mater

ZARB ADAMI Joseph
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Hospital Mater Dei
Tal_Qroqq. I/o Msida
MT-2090 MALTA
joseph.zarb-adami@gov.mt

BOLOTINHA Catarina
Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, IP
Avenida Miguel Bombarda, n.° 6
PT-1000-208 LISBOA
catarina.bolotinha@ipst.min-saude.pt

Países Baixos
HAASE-KROMWIJK Bernadette

Roménia
Fundação Holandesa de Transplantação
Plesmanlaan 100
NL-2332 CB LEIDEN
b.haase@transplantatiestichting.nl

Noruega

ZOTA Victor
Agência Nacional de Transplantação
Str. Constantin Caracas, No. 2-8, Et. 4
RO-BUCARESTI
victorzota@gmail.com

ØYEN Ole

República Eslovaca
Rikshospitalet
Universidade de Oslo
Sognsvannsveien 20
NO-0027 OSLO
ole.oyen@ous-hf.no

Hospital

da
DANNINGER Filip
Chirurgicka Klinika SZU
Dererova FNsp Limbova 5
SK-833 03 BRATISLAVA
danninger.filip@gmail.com

Polónia
DANIELEWICZ Roman

Eslovénia

Centro Polaco de Coordenação de
Transplantação
87 Jerozolimskie Str. PL-02 001
VARSÓVIA
rdanielewicz@poltransplant.pl

AVSEC Danica Slovenija
Transplante
Zaloska Cesta 7
SI-1000 LJUBLJANA
danica.avsec@slovenija-transplant.si

Portugal
Espanha
AMIL Margarida
MATESANZ Rafael
Ministério da Saúde - ASST
Alameda Dom Afonso Henriques, 45-3
PT-1049-005 LISBOA
margarida.amil@gmail.com

Organización Nacional de Trasplantes
C_Sinesio Delgado 6-Pabellón 3
ES-28029 MADRID
rmatesanz@msssi.es
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Turquia
DOMINGUEZ-GIL Beatriz (suplente)

KEMALOGLU Bahri

Organización Nacional de Trasplantes
C_Sinesio Delgado 6-Pabellón 3
ES-28029 MADRID
bdominguez@msssi.es

Ministério da Saúde
Ruzgarli Caddesi, Plevne Sokak No. 7/21
TR-06050 ULUS ANKARA
bahri.kemaloglu@saglik.gov.tr

MARAZUELA Rosario (suplente)

SEYHAN Türkay (suplente)

Organización Nacional de Trasplantes
C_Sinesio Delgado 6-Pabellón 3
ES-28029 MADRID
rmarazuela@msssi.es

Ministério da Saúde
Ruzgarli Caddesi, Plevne Sokak No. 7/21
TR-06050 ULUS ANKARA
turkay.seyhan@saglik.gov.tr

Suécia

Reino Unido

GRANKVIST Erica

NEUBERGER James

Comissão Nacional de Saúde e BemEstar
Ralambsvagen 3
SE-10630 STOCKHOLM
grankvist.erica@socialstyrelsen.se

NHS Blood and Transplant
Fox Den Road
Stoke Gifford
UK-BS34 8RR BRISTOL
james.neuberger@nhsbt.nhs.uk

ERICZON Bo-Goran (suplente)

Observadores

Cirurgia de Transplante
Karoliinsska
KI Huddinge Sjukhus
SE-1412 86 STOCKHOLM
Bo-goran.ericzon@ki.se

Instituto

Suíça

Albânia
KOSOVRASTI Denis
Ministério da Saúde
Bulevardi Bajram Curry No. 1
AL-TIRANA
denis.kosovrasti@moh.gov.al

MOREL Philippe
Arménia
Hôpitaux Universitaires de Genève
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil
CH-1211 GENEVE 14
philippe.morel@hcuge.ch

SARKISSIAN Ashot
Centro Médico Unificado de Arabkir
Mamikonyants 30
AM 0014 YEREVAN
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ash_sarkissian@yahoo.com
ARIAS-DIAZ Javier (suplente)
Azerbaijão
KADIROV Aydin Vali
Ministério da Saúde
1 M. Mirgasimov
AZ-1A BAKU
ayan_79@list.ru

Instituto de Salud Carlos III
Avenida Monforte de Lemos 5
ES-28029 MADRID
javardi@isciii.es

Fundação DTI
MANYALICH Marti

Bielorrússia
RUMO Aleh
Centro Republicano de Transplantação
de Órgãos e Tecidos
Semashko Str. 8
BY-220116 MINSK
olegrumm@tut.by

Parc Cientific Barcelona Universitat de
Barcelona
Baldiri i Reixac 4-8
ES-08028 BARCELONA Espanha
marti.manyalich@dtifoundation.com

ESOT
(Sociedade
Europeia
Transplante de Órgãos)

de

Canadá
AGBANYO Francisca

PLOEG Rutger

Centro de Avaliação Biológica
3rd floor Rm 3379 AL 0603C3
1000 Eglantine Driveway
CA-K1A OK9 OTTAWA, ONTARIO
francisc a_agbanyo @hc sc.gc.ca

Centro de Transplante de Oxford
Hospital Churchill
UK-OX3 7LJ OXFORD
Reino Unido
rutger.ploeg@nds.ox.ac.uk

DH-BIO (Comité de Bioética, Conselho
da Europa)

Comissão Europeia
LEBORGNE Hélène

GEFENAS
Eugenijus Vilnius
University Vilnius
Str. 33
LT-2001 VILNIUS
eugenijus.gefenas@mf.vu.lt

Direção-Geral da Saúde e
Consumidores
Rue Froissart 101
BE-1049 BRUSSELS
helene.le-borgne@ec.europa.eu

dos

SISKA Ioana-Raluca
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Direção-Geral da Saúde
Consumidores
Rue Froissart 101
BE-1049 BRUSSELS
raluca.siska@ec.europa.eu

e

dos

Fundação Internacional Eurotransplant

Israel
ASHKENAZI Tamar
Centro Nacional de Transplantes
Noah Mozes S. 15
IL-67442 TEL AVIV
tamar.ashkenazi@moh.health.gov.il

RAHMEL Axel
Moldávia
Fundação Internacional Eurotransplant
PO Box 2304
NL-2301 LEIDEN
a.rahmel@eurotransplant.org
OOSTERLEE Arie
Fundação Internacional Eurotransplant
PO Box 2304
NL-2301 LEIDEN
a.oosterlee@eurotransplant.org

CODREANU Igor
Agência de Transplantação
N. Testemitanu 29
MD-2025 CHIŞINĂU
renalfoundation@yahoo.com

Scandiatransplant
Geórgia
TOMADZE Gia
Organização de Transplantação da
Georgia
9 Tsinandali Str.
Clínica de Cirurgia Geral, Hospital da
Cidade 1
GE-0144 TBILISI
giatomadze@global-erty.net

HOCKERSTEDT Krister
Clínica de Transplantação e cirurgia
Hepática
FI-00130 HELSINKI
hrister.hockerstedt@hus.fi

TTS (The Transplantation Society - A
Sociedade de Transplantação)
DELMONICO Francis

Santa Sé
Mgr RALLO Vito
Enviado Especial da Santa Sé no
Conselho da Europa
2, rue Le Nôtre
FR-67000 STRASBOURG
saint.siege.strg@wanadoo.fr

Harvard Medical School [Faculdade de
Medicina de Harvard]
US-02114 BOSTON
francis_delmonico@neob.org

Federação Russa
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GABBASOVA Lyalya
Ministério
da
Saúde
e
Desenvolvimento Social
Bilg. 3, Rakhmanovskiy per.
RU-127994 MOSCOW
gabbasovala@rosminzdrav.ru

PRUETT Timothy
do

United Network for Organ Sharing
University of Minnesota
US-55409 MINNEAPOLIS
Estados Unidos da América
tlpruett@umn.edu

NIKOLAEV German

MYER Kevin

Centro Federal do Coração, Sangue e
Endocrinologia de Almazov
2 Akkuratova Str.
RU-197341 SAINT-PETERSBURG
g-nikolaev@list.ru

United Network for Organ Sharing
700 North 4th Str.
US-23218 RICHMOND, VIRGINIA
kevin.myer@unos.org

Estados Unidos da América
Ucrânia
WITTEN Celia
NYKONENKO Oleksandr
ZMAPO - Ministério da Saúde
Blvd. Vintera 20
UA-69096 ZAPORIZHYA
adminzmapo@gmail.com
SOBOKAR Vitaliy
ZMAPO - Ministério da Saúde
Blvd. Vintera 20
UA-69096 ZAPORIZHYA
priba@meta.ua

FDA - Food and Drug Administration
[Agência Americana dos Medicamentos
e da Alimentação]
1401 Rockville Pike
Woodmont 1, HFM 700
US-MD 20852 ROCKVILLE
celia.witten@fda.hhs.gov
OMS (Organização Mundial de Saúde)
NOEL Luc
20, avenue Appia
CH-1211 GENEVA 27
noell@who.int

UNOS (United Network for Organ
Sharing [Rede Unida para a Partilha de
Órgãos])
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formulário deve acompanhar os órgãos, 65
Fórum de Amesterdão para a doação de rins, 67
Fórum de Vancouver para a doação em vida de
outros órgãos que não o rim, 67
Frequência cardíaca, 74, 283, 290, 308
Função hepática, 58
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Medição da pressão venosa central, 74
Medição da temperatura corporal central, 74
Medição invasiva da pressão arterial, 74
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Infeção por prião, 53
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infeções sistémicas graves, 55
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objetivos principais, 7
órgãos provenientes de dadores vivos, 69
Oximetria de pulso, 74
PaCO2, 84
padrão clínico principal da maior parte dos doentes
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pâncreas, 7, 8, 21, 61, 62, 90, 175, 180, 195, 199,
200, 201, 207, 228, 229, 230, 278, 287
PaO2, 84
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PEEP mínima, 61, 84

riscos de infeção, 47, 97

PEEP mínima de 5,0 cm H2O, 61

rotulagem correta, 90

Peso corporal, 62

Seropositividade VIH, 54

Polineuropatia Amiloidótica Familiar, 70, 234

sobrerregulação das citocinas pró-inflamatórias, 78

poliúria persistente, 79

solução de 5% de glicose, 79, 82

potássio, 82

soluções sem eletrólitos, 79, 82

potencial dador, 25, 31, 33, 40, 44, 45, 49, 60, 67, 68,
72, 73, 77, 100, 111, 126, 229, 233, 235, 243, 248,
268

superfície corporal, 69

preparações dos ilhéus a transplantar, 91

taquiarritmias,, 73

preservação das estruturas vasculares, 89

técnica microcirúrgica, 57

Pressão arterial média, 74

temperatura corporal > 35 oC, 82

Pressão de Oclusão da Artéria Pulmonar, 75

Temperatura corporal central, 74

Pressão venosa central, 74, 290

tempestade autonómica, 72, 73

Princípios Orientadores da OMS sobre a
transplantação de células, tecidos e órgãos
humanos, 67

tempos de isquemia quente, 90

suplementos hormonais exógenos, 79

terapêutica intensiva e consistente para os dadores
de órgãos, 72

processo de doação e transplantação aplicado aos
ACV, 64

transfusão de concentrado de eritrocitos, 85

proteção das pessoas, 68

transplantação das células dos ilhéus pancreáticos,
90

proteção dos pulmões a transplantar, 84
Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos
Humanos e Biomedicina, sobre a Transplantação
de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 67
raios-X torácicos, 60
Raiva, 53, 153
registos de dadores vivos, 69
Reposição da HAD, 78
Reposição suficiente do volume de fluido, 79
resistência vascular elevada, 73
ressonância magnética, 62, 202, 264
resultado da transplantação, 67
risco de prião, 55

transplantação de mãos, 64
transplantação de um único pulmão, 61
transplantação sequencial ou “em dominó, 70
transplantação total do pâncreas, 61
transplante de rim, 7, 22, 182, 188
transplantes intestinais, 63
Triiodotironina (T3), 79
tuberculose ativa, 54, 131, 156
ultrassonografia do pâncreas, 62
uso de vacinas vivas, 55
vasopressores, 80, 81, 290, 293
ventilação mecânica adequada, 66
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viabilidade dos órgãos, 87

Volume da urina, 74

Vírus da encefalite equina do Oeste e do Leste, 53
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