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O assunto além de delicado é também

Por Joaquim M. C. Carlos *
- “Na necessidade de apresentarmos o
maior equilíbrio possível no pool de grupos sanguíneos existentes nos Bancos
de Sangue disponíveis para satisfazer
todos os doentes que dele necessitam,
seja qual for o seu grupo sanguíneo, temos nesta altura do ano a necessidade
de aumentar esse pool, nomeadamente,
para os grupos sanguíneo O- e A- (negativos) e O+ e A+ (positivos).
Como têm conhecimento dos grupos sanguíneos dos dadores que habitualmente integram as vossas sessões
de colheita de sangue, apelo à vossa
colaboração e solidariedade no sentido de os tentarem contactar para, se
reunirem as condições necessárias e
suficientes para doarem o seu sangue
e o fazerem nos próximos dias.
Como sei que o espírito de entreajuda é uma “marca” da vossa Associação
Humanitária estou certa que iremos
em conjunto “melhorar,” os stock dos
grupos sanguíneos, acima referenciados para ajudar os doentes que mais
precisam do nosso apoio”, subscreve
Dra. Maria Helena Gonçalves, assistente
graduada sénior de imuno-hemoterapia.
Conclusão, a ADASCA há dois anos
que suspende as sessões de colheitas
nos últimos 15 dias do mês de Agosto,
a fim de proporcionar algum descanso
aos elementos da direcção. Não é um
luxo, sim uma necessidade psicofísica.
Há quem fique escandalizado. Provavelmente desconhece que somos todos voluntários. Decorrido este período de tempo, as sessões de colheitas regressam à
normalidade, como é possível verificar
no site www.adasca.pt, espaço agenda.
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OPINIÃO

A PANDEMIA COVID-19

Por Dr. Humberto Rocha*

A Pandemia Covid-19 é um assunto que se tornou comum nas
conversas do dia-a-dia.
Pouco ou nada haverá a acrescentar ao que já foi dito, face ao
conhecimento actual da infecção pelo Coronavirus.
No entanto fazer um apanhado
geral desta doença, numa altura
crucial, em que se deu o regresso dos alunos à escola, com aulas presenciais, poderá ajudar a
tomar atitudes que melhorem a
nossa atuação, perante um vírus
que apresenta uma transmissão
infeciosa muito elevada.
E não será com atoardas populistas de Trump de que dentro de
2 semanas terá disponível uma
vacina, ou confiança em vacina russa, sem terem sido feitos
todos os ensaios que garantam
uma elevada eficácia aliada a
uma segurança confirmada, que
vão ajudar a erradicar esta Pandemia.
Também não será saudável,
será mesmo alarmante, afirmar,
sem base científica, de que a
doença ficará para sempre.
Vamos esperar que laborató-

rios experientes possam, num
período razoavelmente curto,
encontrar a vacina que dê protecção duradoura contra o vírus.
Embora esteja provado que os
idosos e doentes crónicos correm maiores riscos, ninguém
nem nenhum País está isento de
ser infetado.
A transmissão da Covid-19 é
feita por pessoa infectada pelo
SARS-CoV-2 (novo Coronavírus)
ou ao tocar em objectos ou superfícies contaminadas.
Por isso é necessário que todos cumpram as regras que evitem ou diminuam esse contágio:
1.
O uso da máscara é absolutamente obrigatório (possivelmente mesmo na rua) e colocada de maneira correcta, bem
ajustada ao nariz e face. A viseira
pode ser usada, complementarmente, mas não substitui a máscara;
2.
A higiene das mãos,
usando abundante água e sabão, sempre que se toca em objetos ou se entra e sai de casa.
Ter em conta que o gel desinfetante é bom, mas como solução
de recurso, quando não há possibilidade de lavar as mãos;
3.
A distância física, de 2
metros, é outra norma que deve
ser rigorosamente respeitada.
Há espaços em que será difícil conseguir este afastamento,
como nas escolas e transportes
públicos, mas, deve ser um objectivo a atingir;
4.
A etiqueta respiratória,
protegendo a saída de gotículas
da boca, provocada por tosse ou
espirros, com um lenço ou o antebraço e não com a mão;
5.
A desinfecção frequente
de objectos ou superfícies ex-

postas, onde o vírus pode permanecer activo durante horas
ou dias.
Os sintomas da Covid-19 são
tão variados, que vão desde a
ausência de manifestações até
Pneumonia grave, mas manifesta-se, a maior parte das vezes,
por febre, tosse, dores de garganta, perda de olfacto e paladar e, mais raramente, vómitos e
diarreia.
Por esta razão a chegada do
Outono e Inverno, com o aparecimento das gripes, com sintomas semelhantes, pode mascarar os sintomas do Covid-19, pelo
que é aconselhável a vacinação
das populações, o mais cedo
possível.
O período de incubação da
doença, de acordo com os dados científicos actuais vai de 1 a
14 dias.
Quando em isolamento, a pessoa não pode sair de casa e, se
possível, deve permanecer numa
divisão separada.
Era muito importante que os
testes diagnóstico fossem generalizados e de resultado rápido,
para haver um diagnóstico quase imediato e a pessoa ser isolada, evitando mais contágios.
A espectativa é de que num
espaço relativamente curto seja
disponibilizada uma vacina eficaz e segura, mas distribuída de
forma igualitária e universal por
pobres e ricos, não distinguindo
países, raças ou posição social.
Essa é a esperança com que
toda a Humanidade sonha.
*Dr. Humberto Rocha é médico e
Presidente da Assembleia Geral da
ADASCA.
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A ROTA DO SANGUE
Por mm3 existem 250 a 350
mil plaquetas.
A fibrina é uma substância,
substância que está dissolvida
no plasma e dá consistência ao
rolhão de plaquetas.

Sangue total

O SANGUE
O sangue é obtido através de
dádivas voluntárias e não remuneradas, efectuadas por pessoas
em execelentes condições de
saúde.
O doente tem o direito de receber sangue seguro e eficaz.
Recordamos que no ano de
2000 a Organização Mundial
da Saúde (OMS) dedicou o dia
7 de Abril (Dia Mundial da Saúde) ao dador de sangue com o
lema: “Sangue seguro começa
em mim”.
O sangue é um líquido orgânico formado por várias células,
todas elas com origem na Medula Óssea, e com funções tão
específicas e variadas que dificilmente o homem conseguirá
artificialmente produzir um líquido de tamanha riqueza.
Os glóbulos vermelhos são
as células mais abundantes no
sangue circulante e têm como
função transportar o oxigénio
dos pulmões a todas as células
do nosso corpo.
Por mm3 de sangue existem
cerca de 5 a 6 milhões de glóbulos vermelhos.
Os glóbulos brancos em cir4
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culação nos nossos vasos sanguíneos, são células especializadas em defender o organismo
contra infecções.
Algumas destas células têm a
capacidade de produzir anticorpos cuja função é proteger o organismo de novas infecções. Por
mm3 de sangue existem cerca
de 10 mil glóbulos brancos.
As plaquetas são pequenos
corpúsculos celulares que participam na função de coagular o
sangue e estancam as hemorragias. As plaquetas aderem umas
às outras e formam o rolhão de
plaquetas.

Uma dádiva de sangue consiste na colheita de cerca de 450ml
de sangue. É uma quantidade
que pode ser doada com segurança por pessoas com mais de
50kgs de peso.

Separação de componentes
Os glóbulos vermelhos, as
plaquetas e o plasma têm pesos
diferentes. Quando o sangue total é centrifugado estes componentes ocupam níveis diferentes no saco onde foi colhido.

Glóbulos Vermelhos
É o componente a que nos referimos quando se fala numa transfusão de sangue. Pode ser conservado até 42 dias a uma temperatura
entre os +2ºC e os +6ºC.

Plaquetas
Os tratamentos contra o cancro atingem as células malignas, mas também são lesivos
para as outras células e por isso
muitas vezes torna-se necessário transfundir plaquetas.

Podem ser
5 dias a uma
trolada entre
24ºC, sendo
agitadas.

conservadas até
temperatura conos +20ºC e os +
constantemente

Plasma
Possui inúmeras substâncias
importantes para a nossa saúde. É dele que se retiram, por
exemplo, os factores de coagulação que faltam aos hemofílicos.
Pode ser armazenado até 2
anos, desde que conservado a

temperaturas negativas abaixo
dos -25ºC.

Controlo Analítico
O controlo analítico das unidades colhidas é um dos três
pilares em que assenta a segurança transfusional. Dadores
informados e esclarecidos e
uma criteriosa selecção de dadores são os outros dois.
Todas as unidades colheitas
são analisadas, obrigatoriamente e por diferentes métodos, para rastreio de agentes de
doenças transmissíveis, entre
os quais:
*Vírus da sida
*Vírus da Hepatite B
*Vírus da Hepatite C
*Sífilis
Para além destas, são efectuadas análises para determinação
do grupo sanguíneo e testes de
controlo de qualidade para garantir a segurança de todos os
componentes sanguíneos.

Agradecemos a sua dádiva
Se tiver qualquer dúvida
ou questão, coloque-a os
técnicos do IPST amavelmente
procurarão esclarecê-lo.
Caso pretenda mais informa-

ções não hesite em contactar
a Associação de Dadores de
Sangue do Concelho de Aveiro
(ADASCA) pelo meio que mais
adequado para si.
Sede: Mercado Municipal de
Santiago, 1º. Piso, Loja G.
Telef: 234 095 331 C/encº. gratuito.
Tlm: 964 470 432
E-mail:geral@adasca.pt
Coordenadas GPS: N 40.62659
W-8.65133
Por fim, as sessões de colheitas de sangue no Posto Fixo da
ADASCA decorrem todas 4ª.s e
6ª.s feiras entre as 15 horas e
as 19:30 horas. O atendimento
é feito por ordem de chegada.
Faça-se acompanhar do Cartão de Cidadão, ou Cartão Nacional de Dador de Sangue,
para que o atendimento seja o
mais breve possível.
Dúvidas? Aceda ao site:
www.adasca.pt.
Fonte: Folheto do IPS
Texto adaptado
(Artigo escrito de acordo com
anterior ortografia)
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POESIA * LITERATURA

AMIZADE

Poema de Euclides Cavaco

Se cultivar a amizade
Primasse em prioridade
Neste mundo sem bonança
Havia mais harmonia
E a humanidade seria
Um paraíso de esperança.

Uma amizade capaz
Que inspire o mundo a ter paz
De que ele tanto carece
Que não permitisse a guerra
Nem o ódio que há na terra
E um novo mundo comece.

Onde nós os seres humanos
Abraçássemos planos
Duma nova dimensão
Compartilhando a amizade
Em qualquer sociedade
Sem ter discriminação.

Pra que o mundo turbulento
Fosse menos violento
Com mais solidariedade.
No mais perfeito sentido
Ver o mundo inteiro unido
A comungar a AMIZADE!...

A Vida

Poema de Euclides Cavaco

Procura viver a vida
Nesta passagem terrena
Com conta, peso e medida
Pra que viver valha a pena.

É tão breve a existência
Tenta fazê-la brilhar
Vive-a com inteligência
Sem nada desperdiçar.

Vive em paz e sê afável
Preserva-a como um jardim
O que não é saudável
Apressa da vida o fim.

A vida é um curto espaço
Deste infinito roteiro.
Uma proposta te faço
Vive a vida a tempo inteiro.

Faz da vida uma canção
E entoa-a com alegria
Pra que o mundo em coesão
Cante a tua melodia.

Com toda a fragilidade
Mesmo assim a vida é bela
Preciso é que a humanidade
Saiba em perfeição vivê-la !...

O Hospital, o Doente e o Dador

Manuel Dias da Silva

Transposta a porta, começa, pela esperança,
a transferir a sua luz, para o fundo do interior,
onde se refugia, íntimo, o conhecimento
que não ousa difundir. A transfusão, que a
solidariedade, de um dador, tornou possível,
insuflou um outro olhar e um sossego de maré,
a crescerem contra a noite incorporada. Agora,
o esforço é de abstracção, na onda do pensamento,
que tenta criar uma nova racionalidade, uma
outra realidade ausente do tempo, até que,
finalmente, assuma a mudança. Se existir.
Manuel Dias da Silva, Lic. Engª Electrotécnica, pela FCTUCoimbra. Trabalhou na indústria cimenteira, durante vinte
anos, ligado à área da Manutenção. De 1993 a 1999, foi responsável pelas Livrarias Bertrand, em Coimbra. De Setembro de
1999 a Agosto de 2010, exerceu as funções de Director Executivo da Fundação João Jacinto de Magalhães, coordenando
as actividades culturais e editoriais da Universidade de Aveiro (UA). Integrou, desde a mesma data, a Comissão Instaladora do Programa para o Ensino Politécnico Norte / Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção Entre
Douro e Vouga, criada na UA. Foi membro da Comissão para as Comemorações dos 30 Anos da UA.
Fez conferências, sobre vários temas, e tem tido uma intensa actividade associativa, cultural e de voluntariado. Realizou
os diaporamas A Cegonha Branca e Fernão Mendes Pinto. Publicou cinco livros de poesia: Silêncio e Outros Temas;
Cantos de Amanhecer; A Gola do Tempo; o Som dos Lagares e A Delicada Teia de Ariadne.
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Está na Hora?!
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CAMPANHA DE OUTONO
para a dádiva de sangue
Outubro 2020

O

Quar tas e Sextas-feiras

-

A
O+ A+

15:00h – 19:30h
Dia 17 de Outubro (Sábado)

9:00h – 13:00h

POSTO FIXO DA ADASCA
Mercado Municipal de Santiago, 1º Piso. Aveiro

Telef: 234 095 151
Tel.: 964 470 432
www.adasca.pt

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

|

O apelo aos dadores não regulares, para que “aproveitem esta
época de verão para fazer as suas
dádivas, permitirá que os doentes
tenham o verão com a sua doença, mas sem correr mais riscos,
e o ISPT esteja tranquilo”, assim
como os hospitais.

Quem pode doar sangue

VAMOS AUMENTAR
OS GRUPOS
SANGUÍNEOS:

-

Requisitos para a
dádiva de sangue

www.adasca.pt

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 3 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

