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POLÍTICA EDITORIAL:

Os artigos são da inteira responsabilidade dos 
respectivos autores, cabendo ao Director a 
decisão final da publicação dos mesmos em 
conformidade com a Lei da Imprensa em vigor, 
e de acordo com o Estatuto Editorial que rege 
este órgão de informação para a promoção da 
dádiva de sangue.
Autoriza-se a transcrição de artigos desde que 
seja mencionada a sua fonte de origem, ou so-
licitada por escrito, caso contrário incorre-se na 
prática de plágio que é punível criminalmente.

ADASCA DEIXOU DE PROMOVER COLHEITAS DE SANGUE NOS 
BOMBEIROS VELHOS DE AVEIRO

A Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro, por decisão do 
Centro Regional de Sangue de Coimbra (CRSC)  deixou de realizar  Brigadas 
nos Bombeiros Velhos de Aveiro, onde tudo começou no ano de 2006.
Esta decisão deixa-nos profundamente magoados, na medida em que havia 
uma colaboração muito cordial entre as duas instituições e, agora por força de 
uma redução na ordem dos 60% de dadores nas Colheitas que ali vínhamos 
promovendo, fomos obrigados a abandonar aquele local.

O que nos aconteceu já era previsível no ano transacto, quando o supracitado CRSC começou 
às claras a encaminhar os dadores que se dirigiam às nossas brigadas para outros locais onde 
a ADASCA estava e continua a estar impedida de se deslocar, acabando por beneficiar quem 
nada fez e nada faz a favor dos dadores, ora isso contribuiu para engrossar a adesão a outras 
brigadas não promovidas por nós. 
É caso para perguntarmos: quem fica a ganhar pelo facto da ADASCA não poder promover 
Colheitas aos Domingos, quando as pessoas estão mais disponíveis? Certamente que esta 
associação não é, e os dadores muitos menos, pois estes terão alguma dificuldade em 
compreender estas diferenças, elas visam claramente prejudicar esta associação.
Os resultados desses procedimentos administrativos e com objectivos bem definidos estão á 
vista: destruir todo um trabalho que iniciámos no mês de Dezembro do  ano de 2006 naqueles 
Bombeiros. A ADASCA chegou a reunir em quase todas as Brigadas mais 100 pessoas por 
cada sessão, muitos deles nem sequer eram atendidos, tendo em conta a morosidade no 
atendimento. E agora? 
Ninguém quer assumir os erros que foram cometidos, porque resultaram em beneficio de 
outrem e, ainda nos pedem para trabalharmos mais, para beneficiar quem? Quem nada fez 
e nada faz em benefício dos dadores de sangue, mas, sem trabalho querem-nos ter lá de 
braço estendido? A continuar assim não contem connosco (comigo), porque o burro sente-se 
cansado, ferido, traído e irritado.
Pedimos desculpas aos nossos associados, não deixando porém de apelar à melhor 
compreensão dos colegas pelo eventual transtorno que esta alteração possa causar, 
apesar de tudo contamos com a vossa presença no Posto Fixo, pois ali as condições são 
boas, ainda que o espaço seja na verdade mais reduzido, em contrapartida podem dispor 
do Parque subterrâneo deixando ali as viaturas a título gratuito, como ainda de ventilação 
e televisor no Posto Fixo.
Com pouco mais de 4 anos de existência a ADASCA reúne nesta data cerca de 2316 dadores 
associados de pleno direito. Estes resultados podem motivar alguma inveja, mas, devem-se a 
um intenso trabalho e dedicação pessoal de uma excelente equipa, que vai ser renovada nas 
próximas eleições, pois estamos a caminhar para o fim do primeiro mandato.
Não só à Direcção dos Bombeiros, mas, a todos quantos nos apoiaram nas nossas necessidades, 
queremos expressar publicamente por este meio o nosso mais sincero OBRIGADO por todo o 
apoio que nos prestaram ao longo dos 4 anos, pois foi ali que iniciámos as nossas actividades 
e crescemos.
Sinto que devo deixar aqui dois pensamentos: “O dinheiro pode comprar o sangue, mas não 
a vida”, mais, não tenho que me sentir incomodado com que acima dou a conhecer “Porque é 
tão difícil dizer uma verdade mas é tão fácil dizer uma mentira e promover a discriminação”?
O atendimento aos dadores passa a ser feito no Posto Fixo da ADASCA, localizado no 1º. Piso 
do Mercado Municipal de Santiago aos 1º. e 3º. sábado de cada mês, 2ª. e 4ª. Sexta-feira de 
cada mês, entre as 9 e as 13 horas. 

*Joaquim Carlos
Presidente da Direcção da ADASCA

Editorial                                                                                                           Por Joaquim Carlos *

Recolha de Sangue nos Bombeiros Velhos



3

PORQUE FICA O BEBÉ 
AMARELINHO?

ICTERÍCIA NO RECÉM-NASCIDO

Quem da doença real 
De longe enfermo se sente 

Por segredo natural 
Fica são vendo somente 

Um volátil animal. 
Luís de Camões, “Carta a huma Dama” 

Por Dra. Sónia Silva * 

A palavra icterícia provém do grego Íkteros, nome dado a um 
pássaro de plumagem amarela, conhecida em Portugal pelos 
nomes de verdilhão e papa-figos. A este “volátil animal” se 
atribuía o dom de curar a icterícia. Bastava o doente encarar o 
pássaro e ficaria instantaneamente curado. Na medicina romana 
a icterícia era chamada de “doença real” porque, como descreve 
Celsus, o doente era colocado num “leito e quarto confortáveis, 
distraído por jogos, divertimentos e prazeres que dispõem o 
espírito às ideias alegres”.
 
O que é? 
Icterícia consiste na cor amarela da pele e mucosa devido à 
acumulação nestes locais de bilirrubina, um pigmento libertado 
na destruição das células vermelhas do sangue (os eritrócitos). 
A bilirrubina é depois metabolizada pelo fígado, excretada para 
o intestino, e finalmente eliminada nas fezes ou reabsorvida e 
eliminada na urina. Quando alguma parte deste processo está 
afectada, pode ocorrer icterícia. 
A maioria dos recém-nascidos (entre 60 a 80%) apresenta icterícia 
nos primeiros dias de vida, sem significar, contudo, a presença de 
alguma doença.

Quais as causas?
Habitualmente a icterícia no recém-nascido é fisiológica. Aparece 
após as primeiras 24 horas de vida, e desaparece de forma 
espontânea nas duas semanas seguintes. Resulta de mecanismos 
fisiológicos normais de adaptação da criança à vida extra-uterina, 
que levam ao aumento da produção de bilirrubina, diminuição da 
sua metabolização e eliminação (por imaturidade do fígado), e a 
um aumento da sua reabsorção no intestino. 
O aleitamento materno pode intensificar ou prolongar a icterícia 
fisiológica além das primeiras semanas de vida, sem que tenha 
consequências para a criança. O aleitamento materno é sempre o 
melhor para o bebé e só deve ser interrompido por recomendação 
médica.
O aparecimento de icterícia nas primeiras 24 horas ou persistência 
para além dos 14 dias de vida, icterícia grave ou associada a 
outros sinais/sintomas (febre, vómitos, recusa alimentar, aumento 
insuficiente de peso, prostração, irritabilidade, palidez, alteração 
da coloração das fezes e/ou da urina), torna necessária uma 
investigação para exclusão de outras causas menos frequentes. 

Destas destacam-se: 

hemólise: mais frequentemente por incompatibilidade sanguínea 
materno-fetal ABO ou Rh, isto é, quando a mãe tem anticorpos que 
provocam a destruição dos eritrócitos do filho;
- reabsorção de hematomas e hemorragias;
- defeitos enzimáticos do fígado;
- alterações na eliminação da bilirrubina (anomalias das vias 
biliares)

TEM A PALAVRA...

A dádiva de sangue é um grande gesto de solidariedade para 
com o próximo que nem conhecemos

Dr.ª Sónia Silva*

Como se detecta? 
Um teste simples consiste em observar a criança à luz natural e 
apertar suavemente com a ponta de um dedo a sua pele. Se ficar 
uma coloração amarela de base, a criança tem icterícia.
A alteração da cor progride da cabeça para os pés: é evidente 
inicialmente na cabeça, depois sucessivamente no tórax e membros 
superiores, abdómen, membros inferiores e finalmente nas palmas 
e plantas. Um bebé com icterícia ligeira pode estar amarelo apenas 
na face. Ao contrário, se tiver icterícia grave, estará amarelo em 
todo o corpo. 
Caso haja uma preocupação médica com a gravidade da icterícia, 
é feita uma determinação da bilirrubina, através de um aparelho 
que mede o valor na pele ou por meio de uma análise do sangue 
do bebé. 

Quando procurar o médico? 
Se após a alta da maternidade a cor amarela ficar mais forte e/ou 
atingir as pernas; 
- Se a icterícia não tiver desaparecido 15 dias depois; 
- Se a icterícia só surgir após a primeira semana de vida;
Se associado à icterícia o bebé tiver febre, vómitos, recusa alimentar, 
aumento insuficiente de peso, prostração, irritabilidade, palidez, 
alteração da coloração das fezes e/ou da urina.

Como tratar?
Na maioria das vezes a icterícia é ligeira e cede espontaneamente 
sem necessidade de nenhum tratamento específico. 
O principal objectivo do tratamento é evitar o acúmulo de bilirrubina 
no cérebro, o que acontece quando os seus valores no organismo 
são muito elevados. Nestas situações, pode utilizar-se uma técnica 
de tratamento com luz (a fototerapia), que facilita a eliminação 
deste pigmento do corpo. A pele do bebé é exposta a quantidades 
controladas de luz ultravioleta, fluorescente, de alta intensidade. 
Na maioria dos casos, a icterícia desaparece em poucos dias sem 
deixar sequelas. Deve manter-se a amamentação. 
Outras formas de tratamento (exsanguineotransfusão - substituir o 
sangue do bebé - ou o tratamento farmacológico) raramente são 
necessárias. Quando é identificada uma causa tratável de icterícia, 
o tratamento deve ser orientado nesse sentido. 

Médica Pediatra do Hospital Infante D. Pedro de Aveiro
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OPINIÃO
          Depoimento de duas jovens

                              “A minha primeira DÁDIVA”

Experiência como jovens dadoras de sangue
A consciencialização dos nossos deveres perante a sociedade conduz-nos à 
experiência de doar sangue. E esta experiência começa quando se chega ao 
posto da ADASCA e é-se bem recebido. Os enfermeiros que fazem a colheita 
são simpáticos e atenciosos, a agulha não dói, logo não custa nada. 

Mas mais importante que a experiência é a motivação. Porque é que um jovem se 
oferece para doar sangue? Decidimos ser dadoras de sangue pelo mesmo motivo 
que estamos inscritas como dadora de medula óssea, motivo esse poder ajudar 
alguém num momento mais complicado das suas vidas. E este será o motivo de 
qualquer pessoa, jovem ou não. 

Porque a picada da agulha nem se sente e quando terminada a doação partimos com 
uma sensação de missão cumprida, como heroínas apesar de desconhecidas. 
E isto dá, sem dúvida, uma grande satisfação. É por isto que nos voluntariamos como 
dadoras de sangue. 

Rita e Helena Martins

Por Diana Monteiro *
Durante toda a minha vida, tive medo de agulhas, nem para análises conseguia tirar 
sangue. Mas depois ouvi falar da Associação de Dadores de Sangue do Concelho de 
Aveiro (ADASCA), do qual a minha mãe faz parte e fui-me informar e disseram-me 
que já podia dar sangue. Mas, claro, ainda tive de ponderar, sobre o meu medo de 
agulhas e a minha possível ajuda. Ainda demorei algum tempo para me habituar á ideia 
de ser uma possível dadora de sangue. No dia 8 de Janeiro de 2011, fui com a minha 
mãe para ver qual era o procedimento e quando dei por mim já estava a dar sangue 
e devo dizer que o meu medo desapareceu, pois pensei que a minha ajuda valia/vale 
mais do que um simples medo de agulhas.
Aproveito para dizer que também fiz o rastreio de medula óssea. Adorei a experiência e 
vou continuar a adorar, porque na minha cabeça estão aquelas pessoas que precisam 
de ajuda e eu sei que o meu sangue, algum dia virá a ajudar uma ou mais dessas 
pessoas.
Por isso fica aqui uma pequena chamada de atenção, UM DIA PODE SER UM 
DE VOCÊS, e eu não estou só a falar de uma criança ou de um idoso, mas sim de 
todos os seres humanos, porque não são só estas pessoas que necessitam de sangue 
mas sim todos nós.
NÃO HESITE EM DAR SANGUE, SE PODE, DÊ, AO DAR ESTÁ A AJUDAR 
UM FAMILIAR OU ATÉ UM SIMPLES DESCONHECIDO, mas pense ESTÁ A 
AJUDAR UM SER HUMANO.

Sócia da ADASCA nº. 2213

Rita e Helena Martins

Diana Lemos
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SOCIEDADE

Convite          
Por Lúcia Borges *

A vida, quando vivida com entusiasmo, traz-nos 
novidade e descoberta. A euforia avassala a 
nossa verdadeira identidade e convida-nos a 
imaginar realidades vendáveis; surpreendendo-nos 
com factores nos tornam mais vulneráveis a 
catástrofes. 

A nossa maturidade e envolvimento afectivo, a 
busca pela perfeição e a dificuldade de não se 
conseguir reorganizar e ajustar a realidade, 
mascara o nosso envolvimento na luta pelo 
querer. Se caminhamos, ainda que lentamente, 
solidificamos a dimensão dos nossos sentimentos 
e da nossa conquista.

A crise económica, a crise ecológica, as catástrofes 
naturais, exercem desmotivação na criatividade e 
o lema nada se salva se ninguém faz nada é 
perpetuado dia após dia.   
A vida é feita de lutas, escolhas e conquistas, a 
cada momento, consciente ou inconscientemente.

Por falta de autoconhecimento ou até mesmo por 
medo de não saber lidar com a ansiedade que 
esta expectativa provoca, deixamos de escolher 
e lamentamos as consequências de nada se ter 
feito. O tempo é sempre curto para desenvolver os 
projectos que inventamos. É uma viagem, onde à 
pergunta, reiterada infinitas vezes, se vale a pena 
arriscar a nossa imaginação e realizar o que 
p l a n e a m o s ,  d e v e m o s  r e s p o n d e r  c o m  a 
exigência que nos permitirá conseguir a proeza de 
ultrapassar as dif iculdades que a crise nos 
apresenta.

Se entendermos por crise aquilo que foge à 
normalidade ou rotina e a caracterizarmos por 
uma situação que não estamos habituados a 
resolver, sem desesperar devemos planear, 
propor e arriscar, contrapondo, àquele lema nada 
se salva se ninguém faz nada, que o meu pouco, 
com o teu, salva o quase muito.

A ADASCA convida o leitor a estar atento, a 
integrar-se, a propor e a presentear a população 
com factos inovadores, capazes de surpreender 
nos momentos de crise.

Site: www.adasca.pt

*Directora do Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital 
Infante D. Pedro, EPE - Aveiro

Dr.ª Lúcia Borges
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ENTREVISTA COM ...

Dr.ª Lúcia Borges, Directora do Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Aveiro
Conduzida por: Joaquim M. C. Carlos *

Na sequência das edições anteriores, a 
TRIBUNA da ADASCA tem vindo e vai 
continuar a publicar um conjunto de 
entrevistas, todas relacionadas com a 
temática da dádiva de sangue, procurando 
assim prestar a melhor informação 
possível não só aos dadores de sangue 
como aos leitores no geral.
Doravante a identificação da revista e da 
nossa ilustre entrevistada segue com as 
siglas T.A e L.B. 

Tribuna da ADASCA – Há quantos 
anos está ligada profissionalmente ao 
Hospital Infante D. Pedro de Aveiro?
Lúcia Borges – Desde Fevereiro de 
1984. Iniciei a minha actividade médica 
neste Hospital, tendo exercido funções 
até Dezembro de 1990. Depois, de 
Janeiro de 1991 até Agosto de 1999, 
exerci clínica no Serviço de Hematologia 
e  Imuno-Hemote rap ia  do  Cen t ro 
Hospitalar de Coimbra (CHC). Regressei 
a este Hospital em Setembro de 1999, já 
como especialista de Imuno- hemoterapia. 
T.A – E como directora do Serviço de 
ImunoHemoterapia?
L.B - Desde 2003.

T.A – Ainda chegou a trabalhar com os 
seus antecessores, lembro-me do Dr. 
Quininha e o Dr. Alberto Ferreira Neves?
L.B - Não no mesmo serviço, mas sim 
no mesmo Hospital. Como anteriormente 

referi, desde Fevereiro de 1984 a 
Dezembro de 1990, exerci activida-
de médica, neste Hospital, antes de 
ingresso na especialidade de Imuno-
-Hemoterapia.

T.A – Em termos simples o que 
significa a o termo técnico Imuno-
Hemoterapia?
L.B - A Imuno-hemoterapia tem como 
objectivo orientar as solicitações de 
sangue e/ou derivados, quer nos 
diferentes serviços hospitalares quer 
nas instituições com os quais exista 
protocolo de cooperação, garantindo 
o uso racional de sangue e derivados, 
bem como orientar os doentes com 
patologia hematológica, nomeada-
mente patologia congénita ou adqui-
rida da coagulação.

T.A – Se falássemos um pouco 
da história deste Serviço como a 
descreveria?
L.B - Em Outubro de 1956, com a 
passagem à categoria de Hospital 
Regional, foi proposta a criação de 
especialidades médicas e cirúrgicas, 
e também de um Banco de Sangue. 

Em Novembro seguinte,  foram 
atribuídas instalações e material mais 
apropriado ao Banco de Sangue. Até 
1998, foram executadas colheitas de 
sangue em brigadas móveis no exterior 
e também no posto fixo do Serviço 
de Sangue do Hospital. A partir de 
então, as colheitas passaram a ser 
efectuadas somente no Hospital, o 
que veio a acontecer até Maio de 
2005, tendo sido desactivadas a 
partir dessa data.
Actualmente, a actividade do serviço é 
direccionada para o estudo analítico, 
atendimento a doentes do serviço e 
dos diversos serviços do Hospital. 
Garante a qualidade transfusional, 
do Hospi ta l  e Inst i tu ições com 
protocolo com o Hospital, muitas 
vezes com sacrifício mas sempre 
com muito empenho. Recebe e 
promove actividades de formação. 
Para dar uma ideia da evolução da 
quantidade de unidades de sangue 
transfundidas ao longo dos tempos, 
em 1971 foram 999, em 1981 foram 
1659, em 1991 foram 5306, e em 
2007 foram 7600.    

T.A – Lembra-se de algum aconteci-
mento que mais a tenha marcado ou 
sensibilizado?
L.B - Vários acontecimentos marcaram a 
história deste serviço. Todos os elementos 
que por ele passaram deixaram o vínculo 
de pedra preciosa, quer enquanto 
funcionários, quer enquanto colaborado-
res, quer enquanto doentes. Relativa-
mente ao período que pessoalmente 
posso testemunhar, recordo a presença 
do antigo Director de Serviço, Dr. José 
Leite, recordo as colheitas de sangue e 
o relacionamento com os dadores, recordo 
a comemoração do Dia Nacional do 
Dador de Sangue promovido pelo 
Hospital Infante D. Pedro, em 27/03/2008, 
com o lema “Chuva de Vida”, “Dar Sangue 
é Dar Vida”.

T.A – Tem saudades dos tempos em 
que aqui se realizavam colheitas de 
sangue?
L.B - Sim, claro.

T.A – Na al tura alguns dadores 
queixavam-se das condições existentes, 
atendendo à exiguidade do espaço. 
Na sua opinião isso teve alguma 
influência para que o hospital deixasse 
de efectuar colheitas de sangue?
L.B - Por esse motivo, não.

T.A – Calculo que não foi fácil digerir 
esta decisão pois não,  até pela 
convivência que tinha com os dadores? 
L.B - Sempre houve um bom relaciona-
mento com os dadores.

T.A – Ouve-se com frequência termos 
tais como inovar e modernizar deter-
minados sectores do IPS, como espe-
cialista na área de Imunohemoterapia 
e de certa maneira dependente do 
IPS, na sua opinião o que está bem e 
menos bem?
L.B - Não me compete opinar sobre 
outros serviços. No que diz respeito à 
relação do nosso Hospital com o IPS, 
posso afirmar que sempre temos tido 
uma excelente colaboração.

T.A – Quantos funcionários trabalham 
no Serviço de ImunoHemoterapia do 
Hospital?
L.B - Onze funcionários.

Dr.ª Lúcia Borges
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ENTREVISTA COM ...

Dr.ª Lúcia Borges, Directora do Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Aveiro
Conduzida por: Joaquim M. C. Carlos *

T.A – Na reunião que decorreu no dia 
15 de Março na Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos em 
Coimbra, o novo presidente do IPS 
colocou a hipótese dos hospitais que 
deixaram de fazer  colhei tas  de 
sangue, voltarem a fazê-lo. O hospital 
de Aveiro será um deles? Ou não há 
condições tal?
L.B - É um processo que, efectivamente, 
está a ser estudado, relativamente a 
diversos locais. Veremos…

T.A – Como é do seu conhecimento, 
a Associação de Dadores de Sangue 
do Concelho de Aveiro – ADASCA, 
comemorou no dia 6 de Fevereiro do 
ano em curso o seu 4º. Aniversário. 
Como encarou o surgimento desta 
associação quando o hospital deixou 
de efectuar colheitas?
L.B - Foi uma óptima medida para 
motivar e encaminhar dadores, alguns 
já existentes e outros novos dadores, 
obviamente com grande benefício para 
a população.

T.A – A Dra. Lúcia que desde o inicio 
da fundação da ADASCA tem acom-
panhado a suas actividades, até 
porque há uma estreita colaboração 
entre este Serviço e a referida asso-
ciação, na sua opinião o que ainda 
falta ser feito? 
L.B - Tanto quanto é do meu 
conhecimento, a ADASCA tem dado 
um contributo extremamente importante 
para a dádiva de sangue no concelho de 

Aveiro, sendo de louvar a dedicação 
e o espírito de iniciativa da sua 
Direcção.

T.A – A aprovação dos homossexuais 
e outros de orientação sexual 
reveladores de transmissão de 
doenças infecto-contagiosas, 
continuam a ser impedidos de 
doarem sangue de acordo com o 
questionário existente. No tempo em 
que aqui se fazia colheitas como 
é que a Dra. Lúcia lidava com esta 
questão?
L.B - Seguia as normas técnicas de 
orientação de colheitas.

T.A – Além de ser  associada da 
Associação Portuguesa de Imuno-
Hemoterapia é também assistente e 
conferencista em diversos congressos 
desta especialidade. Continua ou não 
a ser integralmente necessário o 
sangue humano para fins terapêuticos 
ou já existe alternativas seguras à 
transfusão de sangue?
L.B - O sangue humano, continua a ser 
indispensável na generalidade das 
s i t uações  pa ra  que  é  i nd i cada  a 
transfusão, apesar de actualmente haver 
alternativas para certos casos específicos.

T.A – Como é que Portugal se encontra 
neste momento em reserva de sangue 
e  d e r i v a d o s  p a r a  t r a t a m e n t o s 
terapêuticos? Não há preocupações 
nesta área?
L.B - Embora as necessidades de 
sangue sejam permanentes, verificam-se 
picos, habitualmente cíclicos, em que 
essas necessidades são maiores, sendo 
por isso indispensável aumentar a oferta 
nessas alturas.

T.A – Fala-se muito em sangue seguro 
para fins terapêuticos. Até que ponto 
os doentes podem confiar nesta 
garantia?
L.B - O sangue e os seus derivados que 
são administrados nos nossos hospitais 
são tratados, nas diversas fases do seu 
processamento (desde a dádiva até à 
administração), segundo as normas 
internacionais aplicáveis. A segurança 
transfusional  é uma preocupação 
permanente do sistema.
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OS PORTUGUESES DÃO POUCO SANGUE.

T.A - O Hospital de Aveiro tem sentido alguma dificuldade em manter o seu 
stock de sangue para satisfazer casos urgentes, na medida em que depende 
do IPS nesta área?
L.B - Normalmente, as necessidades são satisfeitas, embora haja momentos ou 
períodos em que se verificam maiores dificuldades de abastecimento. 
Nesses períodos, o stock de sangue é bastante inferior ao desejado. Em situações 
inesperadas, o IPS, tenta solucionar as urgentes, gerindo o stock, distribuindo-o 
consoante a necessidade e urgência de consumo. Há, pois, momentos muito 
difíceis, em que chega a ser necessário ir buscar sangue ao IPS (a Coimbra) 
duas e três vezes no mesmo dia para atender a situações urgentes, por não ter 
sido possível satisfazer integralmente os pedidos anteriores. 

T.A - Quantos doentes o Serviço de ImunoHemoterapia atende por dia?
L.B - Atende uma média de 38 doentes por dia.

T.A – Quer dirigir alguma mensagem aos nossos leitores?
L.B - Quero dizer o que sempre digo: dar sangue é dar vida. É alinhar no 
protocolo da Vida. É subscrever o perpetuar de uma corrente que passa de 
individual a comunitária. É revolucionar as nossas dificuldades, transformando-as 
em vitórias. Nunca é demais, em nome dos doentes e de todos os que os 
servem, agradecer a todos os dadores pela sua generosidade.

T.A – Obrigado por nos ter concedido esta entrevista, conte sempre 
connosco. 

*Director da Tribuna da ADASCA

Apenas 22 por cento dos cidadãos 
portugueses já deram sangue. 

Um número inferior à média dos 27 
países da União Europeia (UE), que se 
cifra nos 37 por cento.

Os números foram divulgados esta 
sexta-feira pelo Eurobarómetro, que 
revela que tanto em Portugal como na 
generalidade dos 27, são os homens os 
maiores dadores.

No que diz respeito à doação de órgãos, 
a situação muda de figura, com Portugal 
a registar 60 por cento de potenciais 
dadores, contra apenas 55 por cento da 
média europeia. 

Dadores de sangue em Portugal estão abaixo da média europeia
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SOCIEDADE

Alunos de Aveiro vencem concurso 
Nacional “Se eu fosse … Cientista”

Os alunos Marta Canha, 
Miguel Ferreira, Mário 
Ferreira, João Neves e 
Yuriy Muryn, constituem 
o grupo “Impulsos” e, 
a c o m p a n h a d o s  p e l o 
Professor Sérgio Ramos, 
da Escola Secundária 
Dr. Mário Sacramento, 
de Aveiro, têm trabal-
hado ao longo de vários 
meses com dinamismo, 
manifestando vontade 
de perceber e desbravar 
o desconhecido, acred-
itando que é possível 
compreender “fenómenos 
extraordinários”, sendo 
ousados, amorosos e 
investigadores. 
Querem percorrer os 
meandros dos factos, 
aproveitando a História 
e as biografias humanas 
que os interpelam. 

A n i m a d o s  p o r  e s t a 
vontade, empenhados e 
perseverantes, foram os 
vencedores do concurso 
“Se eu fosse…cientista”, 
com um trabalho sobre a 

vida e obra de Egas M o n i z ,  q u e  S é r g i o 
Ramos considerou um desafio. A prova final 
deste concurso, apoiado pelo Ministério da 
Educação e promovido pelo jornal “Ciência 
Hoje” e pela “Ciência Viva”, decorreu no dia 
21 de Maio de 2011, no Casino da Figueira da 
Foz, onde também teve lugar a entrega dos 
prémios, integrada na Gala da Ciência 2011. 

O grupo “Impulsos” venceu o concurso, que 
reuniu 246 equipas representantes de 
escolas de todo país. 

Pelos promotores do concurso, os elementos do 
“Impulsos” foram premiados com uma viagem 
ao CERN, em Genebra, e pelas famílias, amigos 
e comunidade escolar, foram premiados com 
gratidão e esperança nestes jovens, que, já 
hoje, arregaçam as mangas para trabalhar 
por um futuro melhor.

Entrega do Prémio
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DIVERSOS
INFORMAÇÃO PÚBLICA
MAPA DE COLHEITAS DE SANGUE ATÉ 

DEZEMBRO DE 2011
JUNHO
- Dias: 18 e 24 no Posto Fixo da ADASCA*
JULHO
- Dias: 2, 8, 16 e 22 no Posto Fixo da ADASCA*
JULHO
- Dia 30 Junta de Freguesia de S.Jacinto
AGOSTO
- Dias: 6, 12, 20 e 26 no Posto Fixo da ADASCA*
SETEMBRO
- Dias: 3, 9, 17 e 30 no Posto Fixo da ADASCA*
- Dia 22 na Renault de CACIA (Interna)
OUTUBRO
- Dias: 1, 7, 15 e 22 no Posto Fixo da ADASCA*
- Dia 20 na PT Inovação (Interna)
NOVEMBRO
- Dias: 5, 11, 19 e 25 no Posto Fixo da ADASCA*
DEZEMBRO
- Dias: 3, 9, 16, 17, 24 e 30 no Posto Fixo da ADASCA*

HORÁRIO: das 09h às 13 horas

LOCAL: Mercado de Santiago*
    (contamos com a sua presença e traga    
       um(a) amigo(a), nunca somos demais)

INFORMAÇÕES: 234 338 018 (SEDE)

www.adasca.pt - E.mail: geral@adasca.pt

BLOG: aveiro123-portaaberta.blogspot.com

APOIO: Câmara Municipal de Aveiro, Centro Regional 
de Sangue de Coimbra/IPS, HIP de Aveiro, Freguesia 
da Glória, Bombeiros Velhos de Aveiro e Comunicação 
Social Local.

 
Faça o seu rastreio auditivo, dia 24 de Junho 
entre as 9h:00 e as 13h:00 na Sede da ADASCA
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Senhor empresário lembramos que ...
Nos dias que correm, a publicidade em todas as suas formas é tão indespensável ao metabolismo 
económico da sociedade, como o oxigénio para os nossos pulmões. 
É sem dúvida um factor de progresso económico e social, traduzindo-se numa força invencível. 
Dê a conhecer o seu negócio através desta revista, apoiando assim uma causa social que deve ser 
respeitada por todos.

EMPRESAS SOLIDÁRIAS 



PRECISAMOS DO SEU APOIO
A ADASCA necessita do apoio de todos, para fazer face às despesas diárias, pois os 
nossos associados não pagam cotas nem jóias.
Os donativos em dinheiro podem ser efectuados através de meio de pagamento que 
permita a identificação do doador, designadamente por transferência bancária, cheque 
nominativo ou débito directo. 
*NIB da ADASCA: 0036 0189 99100051821.35, Montepio Geral, Balcão: 
Aveiro - Eucalipto, Rua de Anadia, n.º 10, Empreendimento Vila Jovem, 3810-208 Aveiro.
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