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Santarém participa em colheita que dá origem a quatro transplantes.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) participou, no mês de novembro, em mais um 
processo de colheita de órgãos, que resultou num transplante bipulmonar, 
respondendo a um pedido urgente já com extensão internacional, num transplante 
hepático e em dois transplantes renais.

Segundo Custódio Fidalgo, coordenador hospitalar de doação do HDS, com este 
procedimento «quatro pessoas tiveram acesso à possibilidade de uma qualidade de 
vida melhor».

O médico, que também é responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos do HDS, 
conta que o hospital iniciou o seu programa de doação/colheita de órgãos em dador 
em morte cerebral há cerca de duas décadas e que participa, em média, em quatro a 
cinco colheitas por ano.
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O responsável explica que o processo de colheita envolve sempre a participação de 
uma equipa multidisciplinar do HDS, que participa não só na intervenção e 
recuperação de pessoas em situação crítica ou, quando tal não é possível, na 
deteção, avaliação, tratamento e manutenção de potenciais dadores.

Custódio Fidalgo defende que é necessário efetuar uma contínua sensibilização da 
população e dos profissionais de saúde para a doação e uma eficaz organização dos 
processos de colheita, de modo a «garantir uma melhoria contínua nesta atividade e 
permitir salvar e melhorar a qualidade de vida de muitos doentes».

Para saber mais, consulte:
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Testes rápidos antigénio

Farmácias vão poder alargar horário para a realização de testes.
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Vacinação contra a Covid-19

Mais de 95 mil crianças vacinadas nos dias 18 e 19 de dezembro.
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Testes de rastreio à Covid-19

Cova da Beira disponibiliza rastreio antes do Natal e Ano Novo.
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Privacidade  - Termos de 
Utilização

Page 2 of 2HDS | Colheita de órgãos – SNS

21/12/2021https://www.sns.gov.pt/noticias/2021/12/14/hds-colheita-de-orgaos/?utm_term=Portal...


