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A edição do Boletim infoADASCA marca uma nova janela de
oportunidade no mundo da dádiva de sangue, não só devido ao
aspeto gráfico, mas também ao
respetivo conteúdo, dado tratar-se de uma iniciativa promovida
pela única Associação de Dadores de Sangue existente no Concelho de Aveiro.
Através desta edição, pretendemos dar a conhecer as actividades desenvolvidas pela ADASCA,
que têm passado despercebidas
à imprensa de fações, utilizando
uma classificação objetiva.
A pandemia não afetou a sociedade apenas nas áreas epidemiológica e financeira. A crise de valores morais e sociais acentuou o
egoísmo e individualismo exacerbados, minando assim o terreno
da solidariedade, atitude que nos
preocupa imenso. Perante tais
tendências, não cruzámos os bra-

ços; pelo contrário, procuramos
fazer a diferença.
Com a edição do Boletim, composto por oito páginas, visamos
dar a conhecer as iniciativas que
a ADASCA promove em prol da
comunidade, nomeadamente as
que visam a transfusão de sangue
e seus derivados. Cumpre-nos
agradecer o apoio do Conselho
Directivo do IPST, bem como a
confiança que a Câmara Municipal de Aveiro deposita em nós.
Por vezes, teremos sido considerados irreverentes, ao dizer o
que outros também pensam, sempre pela defesa e respeito integral
dos direitos dos dadores de sangue nossos associados, principal
razão da existência desta organização.
Sentimo-nos muito honrados
com a gentileza dos leitores que
dedicam o seu tempo à leitura
deste Boletim, esperando que ele
lhes seja útil e que nos enviem sugestões.
Em resumo, prometemos seguir
o conselho do escritor Thomas
D’Ansembourg: ”Deixe de ser simpático: Seja verdadeiro.”
* Director

Campanha de Verão 2020
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FOI NOTÍCIA

Líder do IPST admite “surpresa” com
quebra de 7% nas dádivas de sangue
A quebra de apenas 7% das dádivas de sangue no primeiro semestre de 2020, muito marcado
pela pandemia de covid-19, surpreendeu o Instituto Português
do Sangue e da Transplantação
(IPST), admitiu hoje a presidente
do organismo, Maria Antónia Escoval.
“Foi também uma surpresa,
porque no início da pandemia
implementámos um conjunto de
medidas que alteravam muito os
nossos procedimentos e apelámos aos nossos dadores. Estamos sempre condicionados pela
resposta que os dadores possam
dar e não é que nos surpreenda,
mas foi uma resposta espetacular. Os nossos dadores não tiveram receio e corresponderam às
necessidades do país”, afirmou à
Lusa.
Os números apresentados pelo
IPST no lançamento da nova
campanha, intitulada “Dê Sangue
— Ajude a Vida a Vencer”, foram
alcançados ao abrigo de um plano de contingência implementado em março para garantir a segurança e a sustentabilidade da
dádiva durante o surto do novo
coronavírus. Com a permanência
do SARS-CoV-2 na realidade portuguesa no médio prazo, Maria
Antónia Escoval confirmou a manutenção dos cuidados especiais.
“Vamos manter os procedimentos que estamos a adotar, quer
para a segurança da transfusão,
quer para a segurança dos nossos profissionais e dadores. Iremo-nos adaptando ao evoluir da
situação e vamos atualizando o
plano de contingência. No que se
refere à segurança de dadores e
profissionais, neste momento não

podemos alterar as normas que
foram instituídas”, explicou.
Todavia, a presidente do IPST
anunciou também uma “nova
atualização” ao plano de contingência em agosto e que vai consistir “na adequação de algumas
normas de segurança para dadores e para profissionais, na atuali-

vamos fazer uma [análise], dentro
do âmbito da lei da investigação.
Penso que todos os passos foram
tomados para que venhamos a ter
sucesso”, referiu, considerando ser
“muito prematuro” definir um horizonte temporal para a apresentação de resultados.
Portugal contabiliza pelo me-

zação do critério de cura — porque ainda se considerava a cura
após duas análises por RT-PCR
negativas -, e na atualização aos
procedimentos de colheita de
plasma convalescente”.
Sobre a utilização do plasma de
doentes recuperados da covid-19,
a líder do organismo público realçou-a como “uma opção para o
tratamento” e enfatizou o significado da constituição de um grupo de peritos para o acompanhamento desta investigação clínica e
que reúne elementos do IPST, da
Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.
“Seguimos todos os passos que
tinham de ser seguidos. Disponibilizámos um procedimento, neste
momento temos acesso às análises, nomeadamente à realização
dos anticorpos neutralizantes, e

nos 1.712 mortos associados à covid-19 em 49.692 casos confirmados de infeção, segundo o último
boletim
da Direção-Geral da Saúde
(DGS).
Fonte: NAOM
NR: Espantoso, nem uma palavra dirigida aos dirigentes associativos, principalmente àqueles
que não cancelaram sessões de
colheitas de sangue em período
mais critico como a ADASCA em
Aveiro.
Já estamos habituados à ingratidão!
Aí está o verbo indicativo do
pretérito perfeito: Nós fizemos. O
quê?
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Sangue: fonte de vida
Dar sangue é dar vida. Esta é
uma das frases promocionais
que o tempo fez entrar na nossa
memória. Nos dias que correm,
dar sangue é cada vez mais importante. Porque as solicitações
são cada vez maiores. Em média,
são cinco a seis os litros de sangue que nos correm pelo corpo.
Uma fonte de vida... e de alguns
problemas.
O sangue é um tecido constituído por várias células sanguíneas, suspensas num líquido
que se chama plasma. O plasma
é constituído por água, sais minerais, moléculas hidrossolúveis
como por exemplo a glucose e
proteínas. As células sanguíneas
são os Glóbulos Vermelhos ou
Eritrócitos, os Glóbulos Brancos
ou Leucócitos e as Plaquetas. É a
medula óssea que se encarrega
da sua produção, sendo constantemente renovadas.
São várias as funções do sangue, todas elas de grande importância para o vital funcionamento
do corpo humano. Algumas dessas funções são bem complexas,
entre as quais o transporte de
oxigénio, nutrientes, hormonas,
dióxido de carbono e outros produtos do catabolismo.

Os componentes
Os Glóbulos Vermelhos ou Eritrócitos têm a particularidade
de serem elásticos e deformáveis, permitindo assim um fluxo
normal dentro dos vasos sanguíneos. Têm na sua membrana exterior elementos que são
específicos para cada indivíduo,
são herdados de pais para filhos,
e permitem diferenciar as células
de uma pessoa das de outra pessoa – são os grupos sanguíneos.
4
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Os mais importantes na transfusão sanguínea são o sistema
ABO e Rh.
Os Glóbulos Brancos, ou Leucócitos, podem ser classificados
de acordo com as diferentes
morfologias e funções – Granulócitos Neutrófilos, Eosinófilos e
Linfócitos. Têm um papel muito
importante na defesa do organismo contra os vários agentes
infecciosos.
As Plaquetas são as células
mais pequenas do sangue, tendo cerca de 1/3 do diâmetro dos
Glóbulos Vermelhos. São elas
que actuam de imediato quando
há uma hemorragia, formando o
rolhão plaquetário tendo um papel muito importante na coagulação sanguínea.

A importância de dar sangue
O sangue não se fabrica artificialmente e só o ser humano o
pode dar. Assim dito, facilmente
se percebe que o sangue é um
bem escasso. Por esta razão, o
sangue existente nos serviços
hospitalares depende inteiramente do gesto de cada um.

Todos os anos, com regularidade, as autoridades de saúde
lançam campanhas de recolha
de sangue. O gesto é rápido e
demonstra preocupação pelos
outros. Dar sangue é, pois, um
gesto de vida, verdadeiramente
essencial, porque alguns minutos perdidos na nossa vida podem ser suficientes para salvar
outras.
O sangue é necessário todos
os dias, pois todos os dias existem doentes com anemia, pacientes que vão ser submetidos
a cirurgia, acidentados com hemorragias, doentes oncológicos que fazem tratamento com
quimioterapia,
transplantes,
etc., que necessitam de fazer
tratamento com componentes
sanguíneos.
Enquanto um doente com
anemia pode necessitar de uma
ou duas unidades de sangue,
um doente com transplante de
fígado pode necessitar de mais
de 20 unidades e um doente
com leucemia pode necessitar
de mais de 100 unidades.

O que o dador deve saber
Cada indivíduo tem em circulação 5 a 6 litros de sangue,
dependendo da superfície corporal. Uma unidade de sangue
representa 450ml. Mas o sangue doado é rapidamente re-

dos componentes sanguíneos.
O sistema de sacos contém
anti-coagulante para que o sangue não coagule e substâncias
nutrientes para prolongar a viabilidade dos eritrócitos durante o
armazenamento.

Daí não haver qualquer problema em dar com alguma frequência 3 a 4 vezes por ano, dependendo do sexo e constituição física do dador é a mais recomendada.
posto pelo nosso organismo.
Outro aspecto importante a
ressaltar: não existe qualquer
possibilidade de contrair doenças através da dádiva de sangue,
porque todo o material utilizado
na recolha é estéril e descartável – é usado uma única vez -,
garantindo assim por completo a
saúde de quem, voluntariamente,
se dispôs a um gesto benemérito.

O que acontece depois
O sangue proveniente de
uma unidade total vai ser posteriormente separado nos seus
constituintes: Glóbulos Vermelhos, Plasma e Plaquetas, com
o objectivo de uma maior rentabilização e eficácia na terapêutica dos doentes com componentes sanguíneos, de acordo
com a deficiência que apresentam.
Assim, uma dádiva de sangue
pode beneficiar pelo menos três
doentes.
O sistema de sacos múltiplos
para onde o sangue é colhido
permite que todo o processo seja
feito em circuito fechado e estéril,
garantindo assim a segurança e
qualidade máximas na obtenção

Numa primeira centrifugação
vão ser separados os eritrócitos
e um plasma rico em plaquetas.
Numa segunda centrifugação
obtêm-se as plaquetas e o plasma.
Cada saco contém o componente que foi separado – Concentrado de Eritrócitos, Concentrado de Plaquetas e Plasma
Fresco. Estes componentes têm
indicações clínicas específicas.
O Concentrado de Eritrócitos
tem indicação para doentes com
anemia, o Concentrado de Plaquetas para doentes com deficiência de plaquetas, e o Plasma
Fresco para doentes com deficiência de factores da coagulação.
Paralelamente, cada dádiva
é submetida a um conjunto de
análises laboratoriais que tecnicamente garantem a melhor
qualidade do sangue a transfundir, de acordo com o estado da
arte em cada momento.

Receber o seu próprio sangue
A situação mais frequente é o
nosso sangue ser aproveitado
para salvar outras vidas. Mas há
casos em que o sangue que da-

mos é o mesmo que recebemos.
A Transfusão Autóloga ou Autotransfusão consiste num processo de colheita prévia de sangue
de um doente que vai ser operado para posterior administração,
durante ou após a cirurgia. Neste
caso o dador é o próprio doente.
Podem integrar um programa
de Transfusão Autóloga doentes com bom estado geral e sem
anemia, com valores de hemoglobina igual ou superior a 11g/
dl. Os critérios de aceitação são
mais flexíveis pois o dador é o
próprio doente. O médico de
Imunohemoterapia vai avaliar a
situação clínica do doente antes
de lhe ser colhido o sangue. Não
há limite de idade e as crianças
também podem entrar num programa de Transfusão Autóloga.
As unidades de sangue colhidas
vão ser submetidas aos testes
analíticos, de acordo com a legislação existente para o sangue
homólogo.
Além de permitir poupar sangue aos serviços hospitalares,
este processo em que o doente
recebe o seu próprio sangue tem
inúmeras vantagens, para já não
falar nos benefícios especiais
para os doentes com grupos
sanguíneos raros ou para que
têm determinadas crenças religiosas.
Assim, se vai ser operado, e tem
um bom estado geral, contacte
o seu médico assistente para
saber se está em condições de
se submeter a um programa de
Transfusão Autóloga. É necessário saber a data da intervenção
cirúrgica e o número de unidades de sangue previstas para a
operação.
(página 6)
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Estatuto editorial
O BOLETIM InfoADASCA da Associação de Dadores de Sangue
do Concelho de Aveiro (ADASCA) não se encontra inscrito na
ERC, cumprindo todavia o estipulado na Lei da Imprensa.
Nesta conformidade, pública-se o Estatuto Editorial por que
este Boletim se orienta, com base
na Declaração Universal dos Direitos do Homem, Constituição
da República Portuguesa, Estatuto do Jornalista, Lei da Imprensa e demais legislação aplicável,
como por exemplo, o Código
Deontológico dos Jornalistas, diferenciando-se pela natureza do
seu projecto editorial, de modo a
atingir os objectivos visados, na
área da sensibilização para a dádiva de sangue.
3 – O BOLETIM InfoADASCA
é um órgão de informação da
ADASCA, sem fins lucrativos,
distribuído gratuitamente, dependendo do apoio financeiro
do IPST, pessoas singulares,
empresas e entidades que a ela
se queiram associar, mediante a
inserção de publicidade ou patrocínios, em termos a acordar.

4 – O BOLETIM InfoADASCA é
um órgão de informação aberto
à participação de todos os dadores de sangue, a especialistas
das diversas áreas da saúde, no
sentido de promover um debate
construtivo de ideias e opiniões
sobre assuntos considerados
pertinentes para a dádiva de
sangue ou outros de interesse
público.
5 – O BOLETIM InfoADASCA
é um sinal positivo dos tempos
que correm, visando divulgar
a evolução de conhecimentos
das Ciências Médicas, em que
a dádiva de sangue continua a
ser imprescindível, no sentido
de melhorar a qualidade de vida
aos doentes.
6 – O BOLETIM InfoADASCA,
através da publicação de artigos de opinião, transcrições,
reportagens e entrevistas, entre outros assuntos, tem como
objectivo promover uma cultura de cidadania responsável
perante a dádiva de sangue,
sem distinção de nacionalidades ou convicções religiosas.
7 – O BOLETIM InfoADASCA,
em princípio, manifesta abertu-

ra a sugestões, críticas, comentários e textos de opinião que
respeitem o presente Estatuto,
isentos de termos ofensivos, com
base no respeito pela Lei em vigor e dignidade dos dadores de
sangue.
8 – Os artigos são da inteira
responsabilidade dos respectivos autores, cabendo ao Director
a decisão sobre a sua publicação, em conformidade com a Lei
da Imprensa, de acordo com o
Estatuto que rege este órgão de
comunicação e informação, no
âmbito da promoção da dádiva
de sangue.
9 – O BOLETIM INFOADASCA,
na qualidade de órgão de comunicação social: assume-se como
defensor dos dadores de sangue,
desde que estes apresentem
queixas devidamente fundamentadas.
10 – Autoriza-se a transcrição
de citações e artigos publicados,
desde que seja mencionada a
sua fonte de informação ou tenha sido autorizada por escrito;
caso contrário, os seus autores
incorrem na prática de plágio criminalmente punível.

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

