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Quem é que se lembra, que no dia 14 de Junho comemorou-se o Dia
Mundial do Dador de Sangue? A imprensa de dimensão nacional, pouca importância lhe deu. O jornal Público, na sua edição do dia 15 do
mesmo mês, na página 19, cedeu uma coluna para publicar um comunicado de determinada federação, dando conta que Portugal perdeu
40 mil dadores regulares entre 2011 e 2021. Que fonte forneceu estes
números? O IPST? Temos dúvidas sobre a sua veracidade, assim como
a quantidade de associações que alega representar.
O título da notícia não deixa de ser curioso: “Dadores de sangue querem dia de dispensa”. Quantos dadores estão a pedir?
Olha quem fala – neste caso quem escreveu o dito comunicado! Recordamos que, quando se passou da intenção aos factos, para que
um estatuto do dador ganhasse forma jurídica, tornou-se necessário
promover uma campanha para angariação de assinaturas nos locais
de colheitas de sangue.
(Continuar ler: Pág. 2)
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(Continuação):
Tal iniciativa não foi bem acolhida
pelas federações, nem por muitas associações, quiçá federadas. A ADASCA
desde a primeira hora que se associou
tendo conseguido umas centenas. O
mesmo aconteceu com diversas deslocações à Assembleia da República,
para reuniões com diversos deputados
da Comissão Parlamentar da área da
Saúde. Na foto que aqui disponibilizamos vemos alguns do verdadeiros
obreiros do estatuto do dador.
Determinado Amigo e colega tornou público o seu sentimento de inconformismo
através do comentário na rede
social Facebook que tomamos
a liberdade de transcrever:
- “Afinal onde estão os iluminados? Tinha prometido a
mim próprio não mais falar sobre os Dadores e a Dádiva de
Sangue. Mas, ontem (leia-se
dia 15 de Junho às 12:35 horas) o copo
encheu quando à noite leio em rodapé
numa estação televisiva que Portugal
perdeu na última década cerca de quarenta mil Dadores efectivos.
Não venham com desculpas da pandemia que agora é moda de remédio
para tudo. Só pasmo, pois o tempo acaba por nos dar razão sobre os alertas
que continuadamente íamos lançando,
onde defendíamos a Dignificação do
Dador assim como alertávamos para o
risco de vir a faltar sangue.
Os iluminados, mas a quem eu classifico de parasitas (qual liberdade de
expressão à semelhança da famosa carta aberta datada do dia 17 de Junho de
2015), foram se apoderando da estrutura e com febre de poder e oportunismo,

Por Joaquim Carlos *
prometendo tudo e mais alguma coisa
acabaram por destruir o valoroso trabalho realizado por Homens e Mulheres
sérios e com espírito de solidariedade
para com os doentes, tinham feito um
trabalho de grandeza onde estávamos
perto da auto-suficiência de Sangue.
Alguns desses Homens e Mulheres
hoje já não estão entre nós, pois partiram para o Além, mas lembro alguns
felizmente entre nós como Mário de
Freitas, Alves Ribeiro, Joaquim Carlos,
Aires Oliveira, Zé Manel da Sangfer e
Moreira Alves.
Hoje pergunto: onde estão os iluminados? Nas telas das televisões em
dias de festa? O que fizeram até hoje?
Temos a resposta, deixaram perder-se
quarenta mil Dadores de Sangue efectivos e não mobilizaram ninguém. Chego a ter pena dos tempos perdidos em

prol de um ideal.” (JSP).
Afinal quem é o porta-voz do IPST?
Elogiam-se entre si, homenageiam-se
uns aos outros. Dúvidas houvessem:
Heróis são aqueles que nos traíram,
e mentiram em pleno tribunal. Tudo
pode acontecer, há que silenciar os
que incomodam ou não alinham com
os esquemas.
Aos dadores de sangue que conhecem o trabalho da ADASCA, ao longo
destes anos, podem contar sempre
connosco, e nós convosco.
*Director do InfoADASCA
NB: O editorial e restantes artigos não
reflecte a opinião dos membros da Direcção da ADASCA, tão somente do seu Director.
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Dislipidemia – como baixar os níveis de Colesterol?
A Dislipidemia é um dos principais fatores de risco cardiovasculares, estando presente em cerca de
56% da população portuguesa acima dos 18 anos (aproximadamente
4,5 milhões de portugueses), sendo
muito mais frequentes em pessoas
mais idosas.
O colesterol é uma substância
naturalmente produzida em grande parte pelo fígado, mas também
absorvida da dieta pelo intestino e
que desempenha funções em todas as células do corpo. No entanto, quando existem elevações dos
valores de colesterol ou triglicéridos, nomeadamente no colesterol
total ≥ 200mg/dL, colesterol-LDL
(“mau” colesterol) ≥130mg/dL ou
triglicéridos ≥150 mg/dL, falamos
em dislipidemia.
Esta doença habitualmente é silenciosa, não causando, por si só,
sintomas. Contudo, encontra-se
associada ao aumento do risco de
enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) ou
doença arterial periférica. É importante não esquecer que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal,
sendo responsáveis por 32% dos
óbitos. Desta forma, a vigilância e
o tratamento são de grande importância de modo a prevenir o risco
de mortalidade.
O passo mais importante para
controlar os seus níveis de coles-

terol começa com a alteração do
estilo de vida. Ao optar por estratégias de alimentação e exercício
que ajudem a diminuir o colesterol,
estará a diminuir o risco de eventos cardiovasculares. Alguns dos
conselhos mais importantes são:
- Não fumar;
- Evitar o consumo de bebidas
alcoólicas;
- Aumentar o consumo de cereais
integrais, vegetais, fruta e fibras solúveis, como por exemplo, o arroz
vermelho e a soja, pois ajudam a
eliminar o colesterol;
- Diminuir o consumo de batata,
arroz, massa e pão refinado;
- Diminuir o consumo de carnes
vermelhas, manteiga e queijos gordos;

- Evitar o consumo de produtos
de charcutaria e alimentos pré-cozinhados;
- Privilegiar o consumo de carnes “magras”, como o peru, frango e
coelho, sem pele pois esta tem uma
elevada percentagem de gordura;
- Privilegiar alimentos ricos em
ómega 3, como as sardinhas, a cavala, o salmão e o óleo de soja;
- Preferir sempre o azeite e outras
gorduras polinsaturadas;
- Cozinhar a vapor ou grelhar os
alimentos;
- Evitar fritos ou assados;
- Preferir molhos à base de iogurte e evitar natas e maionese;
- Praticar, pelo menos, 30 a 60
minutos diários de exercício físico
leve a moderado, 5 ou mais dias
por semana;
- Controlar o peso (idealmente
apresentar um Índice de Massa
Corporal 20-25kg/m2).
Apesar destas medidas, há casos
em pode será necessário associar
o tratamento farmacológico, de forma a complementar estas medidas,
nomeadamente com a toma de estatinas ou fibratos, de forma a obter
um controlo mais adequado e sustentado dos níveis de colesterol.
Dr. Flávio Pereira
Médico Interno de Medicina Interna
Centro Hospitalar do Baixo Vouga,
Aveiro

PRECISAMOS DO SEU APOIO
A A DA S C A n e c e s s i t a d o a p o i o d e t o d o s ,

para fazer face às despesas diárias, pois os nossos associados
não pagam quotas nem jóias.
Os donativos em dinheiro podem ser efetuados através de meio de pagamento que permita a identificação do doador,
designamente por transferência bancária, cheque nominativo ou débito direto.

*NIB da ADASCA: 0036 0189 9910 0051 8213 5,
Montepio Geral, Balcão: Aveiro – Eucalipto, Rua de Anadia, nº 10, Empreendimento Vila Jovem, 3810-208 Aveiro.
Mais Informações: Tel.: 234 095 331

|

e-mail: geral@adasca.pt

|

www.adasca.pt
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DIABETES MELLITUS TIPO 2 SOU DIABÉTICO: POSSO DOAR SANGUE?
A Diabetes mellitus (DM) tipo 2
é uma doença metabólica crónica
que atinge cerca de 13% da população portuguesa. Caracteriza-se
pela elevação da concentração de
açúcar no sangue (hiperglicemia)
em consequência da ação anormal
da insulina, a hormona que permite
a entrada do açúcar nas células de
forma a poder ser utilizado como
fonte de energia.
A DM tipo 2 afeta, sobretudo,
adultos com idade superior a 40
anos, obesos (ou com excesso de
peso) e sedentários havendo, ainda, um contributo de história familiar.
Apesar de frequentemente “não
doer”, sintomas como excesso de
sede, necessidade frequente de
urinar, aumento da fome com perda de peso associada e/ou cansaço e tonturas devem alertar o
doente para recorrer ao Médico
Assistente.
A complicação mais frequente da
DM tipo 2 é a arterosclerose, com
compromisso do fluxo sanguíneo
no coração, artérias dos olhos, rins,
nervos e pernas. Em consequência, o doente poderá experenciar
eventos cardiovasculares como
enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral; cegueira;
alterações da função dos rins com
eventual necessidade de diálise;
alterações sensitivas dos membros; dificuldade de cicatrização e
amputação de membros.
A adoção de um estilo de vida
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diárias pelo menos 30 minutos;
Não fumar e não consumir bebidas alcoólicas;
Em complemento e de acordo
com o seu Médico, pode ser necessário o tratamento farmacológico
com comprimidos ou injetáveis,
nomeadamente a insulinoterapia.

SOU DIABÉTICO, POSSO DOAR
SANGUE?

saudável é um dos pilares de tratamento da DM tipo 2. Como pode
colocá-la em prática?
Fazer 5-6 refeições por dia, evitando jejuns prolongados;
Consumo diário de vegetais e
frutas (2 a 3 peças do tamanho do
punho fechado);
Consumo diário de alimentos ricos em fibra (ex. pão escuro, arroz
integral, polpa e pele comestível da
fruta);
Evite o consumo de alimentos
ricos em gorduras (ex. enchidos,
manteiga, patês, carnes gordas, fritos, aperitivos, etc);
Evite o consumo de alimentos
ricos em açucares ou a adição de
açúcar a determinados alimentos
(ex. mel, marmelada/compotas, chocolate, gomas, sumos e refrigerantes, bolos);
Caminhadas a passo vigoroso

As pessoas com DM tipo 2 sem
complicações, com bom controlo
da doença e que não estejam a
fazer insulina (ou outros fármacos
injetáveis), podem doar sangue.
No entanto, se o doente iniciar
terapêutica injetável (como a insulina), se houver alguma complicação decorrente da doença ou mau
controlo glicémico, a doação de
sangue já não é permitida.
Desta forma, se é diabético e
pretende doar sangue, cumpra as
medidas de estilo de vida, o tratamento proposto pelo seu Médico
Assistente, assim como o seguimento regular em consulta.
Dra. Carolina Amado.
Médica Interna de Medicina Interna do
Centro Hospitalar Baixo Vouga,
Aveiro

Leia o infoADASCA no site:
www.adasca.pt
ou peça-o pelo e-mail:
geral@adasca.pt

SOCIEDADE

DIA MUNDIAL DO DADOR DE SANGUE
14 DE JUNHO DE 2021
Embora em Portugal o Dia Nacional
do Dador de Sangue se comemore a 27
de março, comemora-se a 14 de junho
o Dia Mundial do Dador de Sangue.
Esta iniciativa, da Organização
Mundial da Saúde, tem como objetivo
sensibilizar a nível global para a necessidade de sangue e componentes
sanguíneos e por outro lado agradecer o contributo inestimável dos dadores de sangue voluntários, anónimos
e não remunerados, para os sistemas
de saúde nacionais. O sangue e componentes sanguíneos salvam todos
os dias, em todo o mundo, milhões de
vidas e melhoram a saúde e a qualidade de vida de muitos doentes.
Este ano o tema do Dia Mundial
do Dador de Sangue é “Dê sangue e
mantenha o mundo a bater”. A mensagem destaca a contribuição essencial
dos dadores de sangue para manter o
mundo a pulsar, salvando vidas e melhorando a saúde de outras pessoas.
Reforça o apelo para que mais pessoas em todo o mundo deem sangue
regularmente e contribuam para uma
saúde melhor. Um foco especial da

regular e gratuita; encorajar os jovens
a abraçar este chamamento e inspirar
outros a fazer o mesmo e celebrar o
papel dos jovens como parceiros na
promoção da saúde.
Em 2021 a nossa vontade de agradecer aos dadores de sangue e reconhecer a sua importância não só se mantêm intacta como poderemos mesmo
dizer que cresceu, uma vez que nem a
pandemia nem o confinamento demoveram aqueles que exercem este ato
de cidadania e amor ao próximo.

campanha deste ano é o papel dos
jovens, sendo este grupo populacional, cheio de idealismo, entusiasmo
e criatividade, extremamente importante para desenvolver iniciativas que
visam a obtenção de sangue seguro.
Em Portugal para mantermos a reserva estratégica nacional necessitamos que os dadores façam a sua
dádiva de forma regular e faseada ao
longo do tempo.
Queremos pois neste dia agradecer
aos dadores de sangue e criar uma
consciência pública mais ampla sobre
a necessidade da dádiva de sangue

Assim o Conselho Diretivo do IPST,
neste dia Mundial do Dador, agradece a
todos os dadores de sangue, nomeadamente aos dadores da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do concelho
de Aveiro, ADASCA, e aos seus dirigentes
na pessoa do Presidente desta associação Sr. Joaquim Manuel da Conceição
Carlos, pelos valiosos serviços prestados
à comunidade. A transfusão de sangue
depende de um gesto que é a dádiva e
de uma vontade que é a solidariedade.
Dra. Maria Antónia Escoval
Presidente do Conselho Diretivo do IPST
Lisboa, 14 de junho de 2021
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POESIA * LITERATURA

CRIANÇA
*Dra. Lúcia Borges
No ventre da Natureza,
Com ternura e missão,
Cuido de ti
Em busca de perfeição.

Ensinaste-me a brincar
Quando zangada te ralhava
E ao longo da jornada
Modelaste o meu pensar:
Ama e saberás brincar.

Salto precipícios e veredas,
Corro veloz com ternura,
Anseio chegar a ti,
Abraçar-te com doçura.

Amar, abraçar, crescer
É ser presente, é viver.
*Dra. Lúcia Borges
Directora do Serviço de Imuno-hemoterapia
do Centro Hospitalar do Baixo Vouga

FILANTROPIA
*Euclides Cavaco
Quem neste mundo dedica
Sua vida em prol de alguém
Seus direitos abdica
Por amor fazendo o bem.

Se a nobre filantropia
Tivesse em nós mais primor
O nosso mundo seria
De certo muito melhor.

O verdadeiro altruísmo
É o dar sem exigir
Gesto de puro humanismo
Sem lograr nada atingir.

Que os corações motivados
Por esta filosofia
Sejam sempre iluminados
À luz da filantropia!...

*Euclides Cavaco
Poeta, Radialista e Declamador

CANSA SENTIR QUANDO SE PENSA
*Fernando Pessoa
Cansa sentir quando se pensa.
No ar da noite a madrugar
Há uma solidão imensa
Que tem por corpo o frio do ar.

Tudo isto me parece tudo.
E é uma noite a ter um fim
Um negro astral silêncio surdo
E não poder viver assim.

Neste momento insone e triste
Em que não sei quem hei-de ser,
Pesa-me o informe real que existe
Na noite antes de amanhecer.

(Tudo isto me parece tudo.
Mas noite, frio, negror sem fim,
Mundo mudo, silêncio mudo Ah, nada é isto, nada é assim!)
(Fonte: Fernando Pessoa, in ‘Cancioneiro’)

*Fernando Pessoa
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Requisitos
para a dádiva
de sangue

Mapa para 2021
Rua de Ovar | Mercado Municipal de Santiago, Loja G-1º. Piso
Contactos: 964 470 432 (Sede); 234 095 331 (Sede)
Quartas-feiras e Sextas - feiras
15h00 - 19h30 (na Sede)
- Julho 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30
- Agosto 4, 6, 11, 13, 18 e 20
- Setembro 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29
- Outubro 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29
- Novembro 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
- Dezembro 3, 10, 15, 17, 22 e 29
- Dias 1 e 8 de Dezembro | 9h00 - 13h00
- Dia 24 de Outubro (Domingo) | Cacia (Aveiro) Salão da Junta | 9h00 - 13h00

PERGUNTAS FREQUENTES
Como é feito o reconhecimento público
do dador de sangue?
A criação das medalhas e diploma
de dador de sangue inserem-se no reconhecimento público aos dadores de
sangue, estabelecido pela Lei nº 37/2012
(Estatuto do Dador de Sangue) e regulamentado pela Portaria nº 124-A/2013;
e assim galardoar a sua dedicação inerente à dádiva de sangue, tendo os seguintes graus:
Diploma das 10 dádivas – Concedido
pelo Presidente do Conselho Diretivo do
IPST,IP aos dadores que tenham completado 10 dádivas.
Medalha cobreada - Concedida pelo
Ministro da Saúde aos dadores que tenham completado 20 dádivas.
Medalha prateada - Concedida pelo
Ministro da Saúde aos dadores que tenham completado 40 dádivas.
Medalha dourada - Concedida pelo
Ministro da Saúde aos dadores que te-

nham completado 60 dádivas.
Medalha dourada (100 dádivas) Concedida pelo Ministro da Saúde aos
dadores que tenham completado 100
dádivas.
Ao IPST,IP compete o processamento
e emissão dos galardões, sendo o pedido feito pelo serviço responsável pela
colheita ou pelas organizações de dadores de sangue.
As medalhas são acompanhadas de
certificado.
Em regra, os galardões são enviados para
a entidade que os requisitou procedendo
esta, posteriormente, à sua entrega.
A emissão e processamento dos galardões envolve diversas entidades, sendo
por isso um processo algo moroso.
*Fonte: Site do IPST

O apelo aos dadores não
regulares, para que façam as
suas dádivas, permitirá que os
doentes não tenham que esperar pelo seu tratamento ou
pelo adiamento, e o ISPT esteja tranquilo, assim como os
hospitais.

Quem pode doar sangue

Podem doar sangue todas
as pessoas com bom estado
de saúde, com hábitos de vida
saudáveis, peso igual ou superior a 50 kg e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.
Para uma primeira dádiva, o
limite de idade é 60 anos.
A dádiva de sangue é benévola e não remunerada. A doação de sangue pode ser feita
de quatro em quatro meses pelas mulheres e de três em três
meses pelos homens.

Cuidados a ter na dádiva
de sangue

Antes:
Deverá hidratar-se com líquidos como água ou chá no dia
anterior e no próprio dia;
Deverá evitar grandes períodos de exposição solar;
Deverá tomar o pequeno almoço se der sangue no período da manhã;
Se der sangue após o almoço deverá aguardar 2:30 horas
para completar a digestão.
Após:
Deverá continuar a hidratação;
Deverá evitar grande períodos de exposição solar;
Deverá evitar exercícios físicos.
Se o leitor preenche este requisitos, sinta-se desde já convidado a comparecer no Posto
Fixo da ADASCA.
Convidamos a aceder ao site
www.adasca.pt

