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 O orgulho e o ciúme são gémeos. A 
popularidade pode afectar a acção do líder. 
Os sentimentos de infalibilidade e 
indispensabilidade podem diminuir a sua 
eficácia e não é raro ver líderes cair em 
profunda depressão.
 Todas as pessoas têm de ter algum 
orgulho. É bom sentir orgulho de alguma 
vitória; é bom sentir orgulho dos nossos filhos 
no tocante ao seu bom comportamento ou 
acção; é saudável ter orgulho do nosso 
marido ou da nossa esposa. Mas o orgulho 
transforma-se em egotismo quando nos 
engrandecemos a nós próprios ao ponto de 
não termos mais lugar para os outros.
 O orgulho é de facto pernicioso quando 
nos envolvemos de tal modo em nós próprios 
que as outras pessoas deixam de contar. 
Devemos guardar-nos deste sentimento. Este 
tipo de orgulho ou egotismo é muito 
diferente de termos um saudável conceito de 
nós próprios. Neste caso, a pessoa mantém 
um equilíbrio entre a sua apreciação dos 
outros e de si própria.
 O líder que há muito vem sendo 
admirado torna-se particularmente 
vulnerável a este perigo. Pode exagerar 
quando os outros são promovidos, 
exonerados ou seleccionados para certas 
tarefas que ele esperava para si mesmo. O 
ciúme é então o fruto. Ele passa a desconfiar 
dos rivais.
 Uma deferência exagerada em relação 
aos líderes pode conduzir ao culto da 
personalidade. Quando o líder sucumbe à 
tentação da popularidade é susceptível de se 
tornar um sério problema porque essa 
mesma popularidade pode prejudicar a sua 
acção. O líder é mais eficiente quando é 
capaz de orientar as pessoas para o grupo ou 
organização que dirige. A sua lealdade deve 
ser em primeiro lugar para com o grupo. 
 Todos nós desejamos ser populares e não 
há qualquer virtude especial em ser 
impopular. Mas é necessário um equilibro. O 
líder deve ser respeitado e considerado para 
realizar melhor o seu trabalho, mas a 
popularidade pode ser adquirida por um 
preço demasiado elevado. 
 Quando não se paga o preço da 
humildade, as tentações de infalibilidade e 
indispensabilidade ficam à espreita. Quando 
as pessoas estão orgulhosas é fácil aceitarem 
a racionalização de que são menos capazes 
de cometer erros do que os outros. 
 A despeito da experiência e maturidade, 
os líderes falham muitas vezes em ver que 
todos nós somos propensos a cometer erros. 
«Afinal de contas, a minha opinião tem-se 
mostrado normalmente correcta», é o que 
muitos respondem. 
 O líder deve ter convicções e saber 
aquilo em que crê, mas isso é muito 

diferente da ilusão da infalibilidade. Os 
líderes que projectam esta noção não podem 
ser respeitados durante muito tempo pelos 
seus seguidores.
 Intimamente ligado com a infalibilidade 
está o sentimento de que a pessoa é 
insubstituível. Alguns líderes convêm-se de 
que a sua organização não consegue 
sobreviver sem eles e portanto agarram-se á 
autoridade, enquanto podem. Isso torna-se 
um perigo, porque o desenvolvimento e 
progresso podem ser prejudicados durante 
anos quando o manto da liderança deveria 
ter sido passado a alguma pessoa mais nova 
ou mais bem qualificada.
 O mito da indispensabilidade é muitas 
vezes perpetuado por pessoas animadas das 
melhores intenções. Frequentemente, as 
organizações enfrentam este problema em 
relação aos seus líderes mais velhos que se 
tornam gradualmente menos capazes com a 
idade para avaliarem objectivamente as suas 
contribuições, que vão arrastando os pés e, 
de facto, inconscientemente impedem, ou 
pelo menos atrasam, o crescimento e o 
desenvolvimento.
 Na longa história da humanidade, o 
poder tem sido aceite como uma 
característica básica da liderança. Em 
qualquer organização, incluindo algumas 
associações de dadores de sangue, quando a 
pessoa é investida de autoridade fica numa 
posição legítima para exercer controlo e 
influencia nem sempre saudável. Alguns 
transpiram vaidade por todo o lado, outros 
inchaços de orgulho, tornando-se perigosos 
nos relacionamentos.
 Para algumas pessoas isto é motivo de 
excessiva vaidade e conduz à autocracia. 
Esta atitude é perigosa e o líder tem de pagar 
um preço para não ser vitima desta tentação 
insidiosa.
 A crítica é um preço elevado pago pelos 
líderes. Se a pessoa não consegue enfrentar a 
crítica, isso significa que basicamente é 
imatura nas suas emoções. Esse defeito 
acabará por se revelar e impedir o seu 
progresso e o do grupo na direcção do alvo 
comum. Todo o líder tem de esperar alguma 
crítica, mas ela pode contribuir para o alvo 
supremo se o líder for capaz de a aceitar.
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 Criada em setembro de 2005, a marca 
EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo tem sido 
ao longo dos anos, uma referência no apoio 
à aprendizagem dos alunos, utilizando 
procedimentos e estratégias pedagógicas 
de elevada qualidade e exigência, 
orientadas para uma ótima relação 
Qualidade/Preço.

 N o s  C e n t r o s  d e  E s t u d o  d a  
EXPLICOLÂNDIA é incutido aos alunos um 
elevado sent ido de ex igência  e  
responsabi l idade individual,  para 
conseguirem superar não só as dificuldades 
de aprendizagem, como igualmente 
prepará-los para um ambiente escolar cada 
vez  mais  ex igente.  Outro  fator  
determinante para o sucesso da 
EXPLICOLÂNDIA, relaciona-se com o papel 
interventivo dos pais em todo o processo 
educativo, que lhes tem permitido alcançar 
elevadas taxas de sucesso.

 A EXPLICOLÂNDIA Aveiro constitui a 5º 
unidade da rede de Franchising e tem como 

 Para minorar os encargos financeiros, aceitamos publicidade ou patrocínio de 

qualquer entidade, desde que seja compatível e coerente com a sensibilização para a 

dádiva de sangue.
 Os interessados podem contactar-nos através dos meios disponíveis, consultado a 

ficha técnica que acompanha a edição desta revista.
 A publicidade em todas as formas, é hoje tão indispensável ao metabolismo económico 

da sociedade, como o oxigénio para os nossos pulmões. É um factor de progresso 

económico e social, traduzindo-se numa força invencível.
 Senhor empresário, anuncie os seus produtos ou as actividades da sua empresa nesta 

revista ou nosso site:www.adasca.pt. Não fique indiferente à concorrência, peça-nos 

uma tabela de preços de publicidade através do e-mail:geral@adasca.pt

Diretora de Unidade Susana Tavares. A 
marca encontra-se em expansão a nível 
nac iona l ,  pos su indo  7  un idades  
franchisadas, localizadas em Oeiras, 
Guimarães, Évora, Aveiro, Lisboa – 
Alvalade, Leiria e Torres Vedras, e 2 
unidades próprias em Sacavém e Lisboa 
(Home Study). Prosseguindo uma ambiciosa 
e s t r a t é g i a  d e  c r e s c i m e n t o ,  a  
EXPLICOLÂNDIA pretende ser uma 
referência nos serviços de educação de 
Aveiro, e ter a melhor rede de Centros de 
Estudo do País.

 Oferecemos um conjunto de serviços de 
apoio pedagógico como Explicações 
Individuais ou em Grupo, Preparação de 
Exames e Planos de Recuperação, 
Formações, para além dos serviços de Apoio 
Escolar e Mini-Turmas.
 Para além do Apoio Pedagógico, 
possu ímos a inda outros  serv iços  
complementares, tais como: Ateliers para 
Férias, Ocupação de Tempos Livres, 
Workshops, Cursos de Informática, Cursos 

de Línguas, Psicologia e Orientação 
Vocacional, Traduções, e Revisão de Textos

 Mas mais que ser um Centro de Estudos, 
a  marca desenvolveu também a 
EXPLICOLÂNDIA Solidária, que constitui a 
sua vertente de Responsabilidade Social. 
Deste modo a EXPLICOLÂNDIA Aveiro 
pretende realizar uma parceira local uma 
Instituição de Solidariedade Social, de 
modo a conseguirmos apoiar famílias 
carenciadas, disponibilizando os nossos 
serviços de educação, e outras atividades 
complementares.

 A marca EXPLICOLÂNDIA é um conceito 
de sucesso e tem uma identidade própria. 
Todos juntos trabalhamos diariamente para 
oferecer aos nossos alunos e formandos 
serviços educativos de elevada qualidade e 
exigência, tendo como objetivo fazer da 
EXPLICOLÂNDIA a melhor marca nacional 
em Serviços de Educação de Portugal. 

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

ApeloApeloApeloApelo

Susana Tavares
Diretora da unidade da

Explicolândia Aveiro

 
Explicolândia Aveiro.
Uma referência em Serviços de Educação

 
Explicolândia Aveiro.
Uma referência em Serviços de Educação
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ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento

constituindo a fecundação nos animais inferiores uma mera 

casualidade. Para a moral, diz o Prof. Aletrino, deve ser 

indiferente que essa evacuação se faça com uma pessoa do 

mesmo sexo ou do sexo diferente. O acto sexual perderia assim 

o seu carácter instintivo, original, porque o pensamento e a 

vontade o iam dominando cada vez mais.

 A mais ideal comunidade é possível somente na mais 

possível igualdade, e esta alcança-se somente com sexo igual. 

Não é a homossexualidade que deve ser atacada, diz o Dr. 

Aletrino, mas algumas outras faltas. O uranista não é 

pederasta; seria, por isso, ridículo exigir dele a virgindade, 

desde que se não exige aos heterossexuais. A vida sexual nunca 

pode figurar como fundamento para a condenação. Além disso, 

a pederastia é muito menos perigosa do que a prostituição.

 Quer Weninger que a homossexualidade e a pederastia, 

sejam consideradas como 

disposições perversas e não 

como doenças nem vícios, mas 

apenas como formas de 

transição anatómica.

 P a r a  C a r p e n t e r  a  

homossexualidade, isto é, «o 

sexo intermediário», é o 

produto do desenvolvimento 

progressivo da humanidade.

 Eulenburg considera o 

uranismo como uma anomalia 

psíquica. Os sentimentos 

sexuais «contrários» podem 

apresentar-se tanto em 

indivíduos psiquicamente 

doentes como nos psiquicamente sãos, mas, na maioria dos 

casos, manifestam-se em indivíduos, degeneradamente ou, 

pelo menos, nervosamente dispostos.

 No parecer de Krapelin a homossexualidade é uma doença 

em terreno quase congénito e, a miúdo, uma disposição 

psicopática hereditária.

 Forel olha a homossexualidade como um fenómeno 

mórbido: a maioria dos homossexuais é constituída de cínicos e 

voluptuosos.

Dr. Ladislau Thot

Condensado do Livro Psicopatologia Criminal

(Continua na próxima edição da Tribuna)

 C o n s i d e r a n d o  o  i n t e r e s s e  d e s t e  a s s u n t o  

sociocomportamental no mundo da dádiva de sangue, e dando 

cumprimento ao que assumimos na edição anterior, trazemos 

aos leitores a II Parte do tema. (NR)

 O Prof. Hirschfeld observa que, se em muitos homossexuais 

masculinos efeminados, se pode verificar também semelhante 

mania, isto é, a tendência a vestirem roupas femininas, esse 

desejo representa apenas neles um papel secundário, ao passo 

que, nos efeminados não invertidos, o seu papel é principal e 

exclusivo.

 A transvestimentação foi especialmente estudada por 

Nacke, que dela forneceu muitos dados interessantes. Em sua 

opinião a transvestimentação devia chamar-se mania do 

transvestir, porque se trata, com efeito, duma verdadeira 

mania de envergar roupas 

doutro sexo, embora nem 

sempre assim seja, porquanto 

alguns homens e algumas 

mulheres escolhem uma roupa 

fantasista do seu próprio sexo. 

(Assim por exemplo, o célebre 

pintor inglês, Lucas, quando 

trabalha no seu atelier, veste-

se de Hamlet). 

 O  f u n d a d o r  d a  

Psicanálise, o Prof. Freud, 

ens ina  também que  a  

inclinação para as perversões 

sexuais é congénita para cada 

homem.

 Mas, diz ele, mais tarde, ela é dominada, na maior parte 

dos homens, pelos sentimentos que lhe são criados pelo meio 

social: pudor, repugnância, compaixão, moralidade e 

autoridade. Mas, naqueles em que ela permanece, dá-se em 

retardo de evolução e um infantilismo, respectivamente. Além 

de que, a causa da homossexualidade para Freud, reside nas 

circunstancia do individuo ter permanecido na fase primitiva 

do auto-erotismo do amor. A criança está predisposta pela sua 

bissexualidade primitiva, composta de elementos diversos, a 

todas as perversões, inclusa a da inversão sexual.

 Segundo o psiquiatra holandês, Aletrino, o uranismo é uma 

variedade normal e é absolutamente falsa a afirmativa de que 

os homossexuais sejam anormais, por não servirem para a 

procriação: a filogénese, mesmo, demonstra, que, no 

primitivismo sexual a tendência era a evacuação do sémen, 

 
Teorias sobre a homossexualidade (2ª Parte)

 
Teorias sobre a homossexualidade (2ª Parte)

Pastelaria Veneza
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Ovos Moles e Artigos Regionais
Confeitaria para Casamentos e Baptizados
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EventosEventosEventosEventos

 V Convenção Nacional de V Convenção Nacional de

Dadores de Sangue Dadores de Sangue 

 V Convenção Nacional de

Dadores de Sangue 
 Aveiro, 24 de Outubro de 2015 

 Tema: Tema:
- O Futuro da Dádiva de Sangue e Incentivos- O Futuro da Dádiva de Sangue e Incentivos
 Tema:
- O Futuro da Dádiva de Sangue e Incentivos  
 Outros temas:  Outros temas: 
- O Futuro da Dádiva de Sangue em Portugal, Realidades e Desafios - O Futuro da Dádiva de Sangue em Portugal, Realidades e Desafios 
- Reposição da Isenção das Taxas Moderadoras nos Hospitais Públicos - Reposição da Isenção das Taxas Moderadoras nos Hospitais Públicos 
- Estatuto do Dador de Sangue - Estatuto do Dador de Sangue 
- O Seguro do Dador de Sangue - O Seguro do Dador de Sangue 
- Comunicações Livres - Comunicações Livres 

 
 Outros temas: 
- O Futuro da Dádiva de Sangue em Portugal, Realidades e Desafios 
- Reposição da Isenção das Taxas Moderadoras nos Hospitais Públicos 
- Estatuto do Dador de Sangue 
- O Seguro do Dador de Sangue 
- Comunicações Livres 

I
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Instituto Português
do Sangue e da
Transplantação, IP

  www.adasca.ptwww.adasca.pt www.adasca.pt   geral@adasca.pt | Tel. 964 470 432 - 234 095 331geral@adasca.pt | Tel. 964 470 432 - 234 095 331 geral@adasca.pt | Tel. 964 470 432 - 234 095 331
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Há semelhança dos anos anteriores a ADASCA comemorou o Dia 
Mundial do Dador de Sangue, em simultâneo com a IV Caminhada 
Solidária que percorreu algumas ruas da cidade de Aveiro, apesar 
da instabilidade do tempo, pois ora chovia ou fazia sol, 
reduzindo o percurso.
  
Num universo de 182 inscrições, apenas 80 fizeram questão de 
estar presentes até ao fim, fazendo deste dia, um dia 
inesquecível, imprimindo a dignidade que os dadores de sangue 
merecem.
  
Foi a primeira vez desde que a ADASCA existe, que comemorou o 
dia 14 de Junho em simultâneo com a uma caminhada no âmbito 
da Comemoração do Dia Mundial do Dador de Sangue data oficial 
por determinação da Organização Mundial da Saúde, num gesto 
de reconhecimento público pelo dador de sangue.
  
Dentro das condicionantes impostas pelo tempo, ficamos todos 
com a certeza que honramos a referida data e foi dada a melhor 
visibilidade possível à comemoração do Dia Mundial do Dador de 
Sangue em Aveiro, num gesto de apelo público pelo 
reconhecimento da dádiva de sangue, pela dignidade do dador, 
dizer basta à notória falta de respeito por quem paga para ser 
solidário, ainda pela reposição da isenção das taxas moderadoras 
nos hospitais públicos.
  
A RDP Internacional, uma rádio do grupo RTP, através da sua 
jornalista Salomé Andrade efectuou uma entrevista ao 
Presidente da Direcção da ADASCA inserida no programa "Abraço 
de Domingo" com emissão das 9h/13horas engrandecendo ainda 
mais o dia 14 de Junho, enquanto outros órgãos de comunicação 
social se disponibilizaram a dar mais uma vez cobertura a quem 
não nos resposta. As atitudes e os actos ficam com quem os 
pratica.
  
Em Portugal, a comemoração daquela data tem vindo a perder o 
seu real significado, a partir do momento que passou a ser 
restringida a grupos tipo jet-set... quiçá nem sequer dadores 
foram ou são. Com os tais não nos sentamos à mesa, o nosso lugar 
é junto de quem se disponibiliza para doar o seu sangue.

  
O divisionismo doentio reinante entre as associações de dadores, 
motivado pela existência de duas federações é para se manter. 
Dividir para reinar e alimentar a promiscuidade… até quando? 
Como pode ser possível o IPST sustentar financeiramente estas 
duas estruturas quando reduz os apoios às associações com base 
em equações incompreensíveis que desenvolvem as suas 
actividades com imensos sacrifícios no terreno? Sejamos claros: 
devem acabar estes apoios.
  
A Caminhada contou com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, 
a presença da Divisão de Transito da PSP de Aveiro, uma 
ambulância dos Bombeiros Velhos de Aveiro, um carro de apoio 
da Escola de Condução da Santa Joana, ainda com o apoio do 
senhor João Artista. A todos por este meio expressamos o nosso 
sincero obrigado.
  
Para o próximo ano há mais.
  
  
Joaquim Carlos
Presidente da Direcção da ADASCA
Aveiro, 16 de Junho de 2015

ADASCA Comemorou o Dia Mundial do Dador de Sangue
com IV Caminhada Solidária
ADASCA Comemorou o Dia Mundial do Dador de Sangue
com IV Caminhada Solidária

Aconteceu...Aconteceu...Aconteceu...Aconteceu...
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CHURRASQUEIRA - SNACK-BAR

Em 1909, Carlos Chagas, pesquisador do Instituto Osvaldo Cruz, 
descobriu uma doença infecciosa que acometia operários do 
interior de Minas Gerais. Esta, causada pelo protozoário 
Tripanosoma cruzi, é conhecida como doença de Chagas, em 
homenagem a quem a descreveu pela primeira vez.
 O mal de Chagas, como também é chamado, é transmitido, 
principalmente, por um insecto da Subfamília Triatominae, 

conhecido popularmente como barbeiro. Este animal de hábito 
nocturno se alimenta, exclusivamente, do sangue de animais 
vertebrados. Vive em frestas de casas de pau a pique, camas, 
colchões, depósitos, ninhos de aves, troncos de árvores, dentre 
outros locais, sendo que tem preferência por locais próximos à 
sua fonte de alimento.
Ao sugar o sangue de um animal com a doença, este insecto passa 
a carregar consigo o protozoário. Ao se alimentar novamente, 
desta vez de uma pessoa saudável, geralmente na região do 
rosto, ele pode transmitir a ela o parasita.
Esse processo se dá em razão do hábito que este tem de defecar 
após sua refeição. Como, geralmente, as pessoas costumam 
coçar a região onde foram picadas, tal acto permite com que os 
parasitas, presentes nas fezes, penetrem pela pele. Estes 
passam a viver, inicialmente, no sangue e, depois, nas fibras 
musculares, principalmente nas da região do coração, intestino 
e esófago.
A transfusão de sangue contaminado e transmissão de mãe para 
filho, durante a gravidez, são outras formas de se contrair a 
doença. Recentemente descobriu-se que pode ocorrer a 

infecção oral: são os casos daquelas pessoas que adquiriram a 
doença ao ingerirem caldo de cana ou açaí moído contendo, 
acidentalmente, o insecto. Acredita-se que houve, nesses casos, 
invasão activa do parasita, via aparelho digestivo.
Cerca de 20 dias após a sua primeira – e última – cópula, a fêmea 
libera, aproximadamente, 200 ovos, que eclodirão em mais ou 
menos 25 dias. Após o nascimento, esses pequenos seres sofrerão 
em torno de cinco mudas até atingirem o estágio adulto, 
formando novas colónias.
 Febre, mal-estar, falta de apetite, dor ganglionar, inchaço 
ocular e aumento do fígado e baço são alguns sintomas que 
podem aparecer inicialmente (fase aguda), embora existam 
casos em que a doença se apresenta de forma assintomática.
Em quadro crónico, o mal de Chagas pode destruir a musculatura 
dos órgãos atingidos (principalmente a do coração e do cérebro), 
provocando o aumento destes, de forma irreversível. Em muitos 
casos, somente essa fase é percebida pelo paciente, sendo que 
ela pode se manifestar décadas depois do indivíduo ter sido 
infectado pelo parasita.
O diagnóstico pode ser feito via exame de sangue do paciente na 
busca do parasita no próprio material colectado (microscopia) ou 
pela presença de anticorpos no soro (através de testes 
sorológicos). O tratamento, visando à eliminação dos parasitas, 
é satisfatório apenas no estágio inicial da doença, quando o 
tripanossoma ainda está no sangue. Na fase crónica, a 
terapêutica se direcciona para o controle de sintomas, evitando 
maiores complicações.
O controle populacional do barbeiro é a melhor forma de 
prevenir a doença de Chagas.

Por Mariana Araguaia, Graduada em Biologia. Equipe Brasil 
Escola
Fonte: http://www.brasilescola.com/doencas/doenca-de-
chagas.htm

SaúdeSaúdeSaúdeSaúde

Protozoário causador da doença

Carlos Chagas

Doença de ChagasDoença de Chagas
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 No Dia Mundial do Combate a Chagas, Lúcia Brum 
compartilha conhecimentos sobre esta doença negligenciada: 
Doença de Chagas
 
 “Sempre soube que queria trabalhar contribuindo para a 
vida das pessoas”, conta Lúcia Brum, referente em doenças 
infecciosas emergentes da organização humanitária 
internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). Formada em 
Medicina e mestre em Medicina Tropical, Lúcia estabeleceu-se 
por dois anos no Amazonas para conhecer o contexto 
epidemiológico do Brasil. Ali, sua intimidade com a doença de 
Chagas foi ganhando força. “No mestrado, a gente escuta dos 
professores que é preciso namorar todas as doenças durante o 
primeiro ano e casar quando nos apaixonarmos. Foi, então, que 
me casei com a doença de Chagas”. Já tendo actuado com 
populações negligenciadas em ocasiões anteriores – ela chegou 
a ficar embarcada por 45 dias 
nas fronteiras entre o Acre e o 
Peru atendendo, sozinha, 
uma população indígena de 
2.500 pessoas -, em 2009, 
Lúcia juntou-se a MSF. Hoje, 
no Dia Mundial do Combate à 
doença de Chagas, ela 
responde às perguntas 
enviadas por usuários das 
redes sociais sobre a doença, 
q u e ,  e m b o r a  p o u c o  
conhecida no resto do 
mundo, é, de longe, a mais 
letal doença parasitária da 
América Latina. Confira:

 1. Como a doença de 
Chagas é transmitida?
 As formas de transmissão de maior importância 
epidemiológica são: vectorial, por meio das fezes – e, não da 
picada, como a maioria das pessoas supõe - do barbeiro, insecto 
hospedeiro do parasita; por transfusão de sangue; de mãe para 
filho, de forma congénita; e oral por meio da ingestão de 
alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro.
 
 2. Como é diagnosticada?
 A doença tem duas fases: a aguda e a crónica. Embora o 
diagnóstico de ambas seja realizado por meio da análise 
laboratorial de amostras de sangue, há uma diferenciação: na 
fase aguda, o diagnóstico é feito por meio do isolamento do 
parasita (Trypanosoma cruzi) do sangue, enquanto na fase 
crónica, o diagnóstico é realizado pela detecção de anticorpos.  

 3. Uma pessoa pode estar infectada sem saber?
 Sim. Infelizmente, é muito comum, porque a maioria dos 

casos são assintomáticos, mesmo na fase aguda. Pode demorar 
até 20 anos para que uma pessoa descubra que tem um 
problema no coração ou no aparato digestivo. Ou, de repente, a 
pessoa pode doar sangue ou fazer um transplante e acaba 
descobrindo que tem a doença. Aproximadamente 90% das 
pessoas infectadas não sabem que têm a doença.

 4. Como se dá o tratamento? Houve avanços recentes?
 Hoje, temos apenas dois medicamentos disponíveis. No 
Brasil, somente um, o benzonidazol. Em outros lugares do 
mundo, pode-se encontrar o nifurtimox. Podemos citar como 
avanço recente a formulação pediátrica do benzonidazol, que é 
a adaptação do medicamento para crianças até 20 kg ou 
menores de 2 anos. Ano passado, tivemos o primeiro paciente 
tratado no mundo inteiro com a formulação pediátrica: no 
Paraguai, um bebé prematuro de 1,2 kg com infecção congénita 

foi submetido ao tratamento, 
e foi curado.
 
 5. Chagas têm cura? Existe 
vacina?
 A doença de Chagas tem 
cura. Quanto mais precoce 
for o diagnóstico e o quanto 
a n t e s  f o r  i n i c i a d o  o  
tratamento, maiores as 
chances. Quanto maior o 
tempo de infecção, menores 
as chances de cura e mais 
difícil será a demonstração 
d a  e f e c t i v i d a d e  d o  
tratamento, pois mesmo 
estando  curado,  você  
c o n t i n u a r á  g e r a n d o  

anticorpos. E essa é a grande dificuldade: não temos um teste 
de cura; o anticorpo pode ser detectado por 20 ou 30 anos. Essa 
limitação afecta também o desenvolvimento de novos 
tratamentos, pois não podemos medir a efectividade na fase 
crónica de longa duração. Mas, na fase aguda, a chance de cura 
é de praticamente 100%. Não existe vacina ainda, infelizmente.
 
 6. Quais as formas de evitar a transmissão? É possível 
erradicar a doença?
 Para erradicar a doença, teriam de ser eliminadas mais de 
100 espécies de mamíferos de pequeno e médio porte, que são 
os chamados “reservatórios” do parasita. Complicado, não? O 
que se pode fazer é interromper, controlar e vigiar os modos de 
transmissão nas áreas endémicas, melhorando as condições de 
moradia, ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento na 
atenção primária de saúde, controlando os bancos de sangue e 
as doações de órgãos. Ainda assim, erradicar o insecto 
transmissor é praticamente impossível, pois já foram

 
Médica responde a dúvidas sobre a doença de Chagas
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identificadas mais de 140 espécies de barbeiros, todas 
potencial transmissoras da 
doença.

 7. Quais os países em que a doença é mais prevalente?
 A doença é considerada endémica em 21 países. 
Actualmente, com a globalização, a doença já está presente 
em países considerados não endémicos, como Espanha, Japão 
França e Itália, entre outros, onde os imigrantes portadores 
crónicos da infecção podem transmiti-la pelo sangue, por 
transfusão, por exemplo, ou de mãe para filho.
 
 8. Quais as regiões mais vulneráveis à doença no Brasil? 
Como está a situação epidemiológica do país?
 O Brasil é considerado um país endémico, que, 
actualmente, vive um período de transição epidemiológica. Em 
2006, recebemos um certificado de interrupção da transmissão 
intradomiciliar pelo Triatoma infestans, que foi responsável por 
aproximadamente 80% dos casos nesse contexto. No Brasil, são 
aproximadamente 2 milhões de infectados crónicos, segundo 
estimativas oficiais, mas a principal preocupação, 
actualmente, é a transmissão oral na região amazónica, grande 
fonte de casos agudos, que são de notificação obrigatória no 
país, e devem receber tratamento de forma imediata. Quase 
90% dos novos casos são oriundos da Amazónia Legal.

 9. Sendo uma doença que afecta, principalmente, 
comunidades rurais, pessoas infectadas nas grandes 
metrópoles já vieram com a doença ou pode haver 
hospedeiros nas grandes cidades?
 Pode haver hospedeiros nas grandes cidades, sim, mas com 
o êxodo rural a partir dos anos 70, muitos dos infectados vivem 
hoje em centros urbanos. Mesmo longe de áreas endémicas, é 
importante lembrar que são possíveis transmissões por 
transfusão de sangue, congénitas e por transplantes de órgãos.
 
 10. Uma pessoa com a doença de Chagas pode receber 
um transplante de coração? E como seria sua vida pós-
transplante? A doença infectaria seu novo coração?
 Para pacientes que estão em estágios avançados da doença, 
com danos cardíacos graves e refractários ao tratamento, esse 
é o único recurso, a última esperança. O transplante aumenta 
em torno de 80% a expectativa de vida dessa pessoa, que pode 
viver com qualidade em torno de 10 anos mais. Já há estudos 
que mostram que a evolução do transplantado com Chagas é tão 
boa ou melhor do que os transplantes realizados por outras 
causas. Sim, é possível que o parasita infecte o novo órgão, 
mas, caso isso aconteça, será depois de passados cerca de 20 

anos. 
 
11. É verdade que a doença pode ser transmitida por grãos 
contaminados, como feijão e lentilha, e que, por isso, temos 
que deixá-los imersos em vinagre por 15 minutos?
 As possibilidades de transmissão da doença de Chagas são, 
como já falamos, por via vectorial (contacto directo com as 
fezes do barbeiro, pois não se transmite pela picada) oral, 
congénita ou por transfusão de sangue. Para os grãos 
transmitirem a doença, seria preciso que estivessem 
contaminados com as fezes do barbeiro, contendo o parasita, e 
que fossem ingeridos crus. Além de o parasita precisar de um 
hospedeiro para sobreviver, o cozimento dos grãos citados, que 
não são comumente consumidos crus, eliminaria a 
possibilidade de transmissão.
 
 12. Qual seria a melhor estratégia a ser tomada pelas 
autoridades brasileiras para que a doença deixe de ser 
negligenciada?
 O Brasil sempre desempenhou um papel de vanguarda em 
pesquisa e vem contribuindo muito, exportando essa expertise 
para outros países. Praticamente tudo o que se conhece sobre a 
doença de Chagas é resultante de pesquisas realizadas no ou 
lideradas pelo país.

 13. Como o Brasil pode ajudar a levar o tratamento da 
doença aos demais países da América Latina?
Há anos, o Brasil tem sido fundamental para o acesso ao 
tratamento para a doença de Chagas, uma vez que produz e 
distribui o benzonidazol para o mundo inteiro. O país tem de 
continuar, justamente, garantindo essa produção de forma 
sustentável e acessível para as pessoas afectadas pela doença, 
que são, principalmente, populações de baixa renda e de 
regiões essencialmente rurais.

 14. Existem recursos para tratamento da doença nas 
áreas de actuação de MSF?
 O acesso a diagnóstico e tratamento é extremamente 
limitado, contexto comum nas doenças negligenciadas. Na 
Bolívia, por exemplo, os serviços de saúde são pagos e a maioria 
das pessoas infectadas não tem recursos financeiros. A gente, 
como MSF, defende o diagnóstico e o tratamento gratuito na 
atenção primária como um direito humano de acesso à saúde.

Fonte: http://www.msf.org.br/noticias/medica-responde-
duvidas-sobre-doenca-de-chagas

SaúdeSaúdeSaúdeSaúde
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 Relatório do grupo de trabalho do Instituto 
Português do Sangue deverá recomendar 
exclusão temporária, e não definitiva, dos 
homossexuais e bissexuais das listas de 
dadores.
A versão definitiva do relatório ainda não está 
concluída, mas o texto final já foi 
genericamente aprovado na semana passada: o 

Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST) prepara-se para rever os 
critérios da dádiva de sangue e, segundo o 
jornal Público, deverá alterar a política que 
proíbe homossexuais e bissexuais de fazer 
donativos.
 O teor do texto aprovado pelos sete 
membros do grupo de trabalho constituído pelo 
IPST ainda não é conhecido, mas o presidente 
do conselho diretivo da instituição, Hélder 
Trindade, já tinha admitido que as 
recomendações deveriam ser alteradas no 
sentido de aliviar a proibição aos "homens que 
têm sexo com homens". Esta recomendação 
poderá depois ser aceite ou não pelo Ministério 
da Saúde, que receberá a versão definitiva do 
relatório, a redigir nos próximos dias, escreve o 
Público.
 "Portugal vai com certeza mudar, assim que 
tivermos os resultados do grupo de trabalho", 
declarou Hélder Trindade, sobre o período 
durante o qual um homossexual ou bissexual 

será proibido de dar sangue, num debate no 
passado mês de junho. No Reino Unido, desde 
2011 que os homo e bissexuais são autorizados 
a dar sangue, desde que estejam pelo menos 12 
meses sem praticar sexo anal, com ou sem 
preservativo.
 Alterar os critérios de exclusão implicará 
um maior universo de dadores de sangue, que 
passará a incluir maior número de pessoas 
seropositivas entre os potenciais dadores. 
Assim, deverá ser necessário alterar os 
inquéritos de triagem, colocando aos dadores 
questões que poderão ser consideradas 
"melindrosas".
 Em Portugal, os homossexuais estão 
atualmente proibidos de dar sangue. E o 
manual do IPST de outubro de 2014 indica que 
os infetados com VIH/Sida estão igualmente 
proibidos de qualquer dádiva, acrescentado 
uma "suspensão temporária" - sem indicar de 
quanto tempo - para aqueles que estão numa 
relação estável com um seropositivo. Já quem 
tenha tido uma relação ocasional com um 
seropositivo fica impedido de dar sangue até 
seis meses após o último contacto.

DN.pt de 03 Agosto 2015
Fonte: 
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.as
px?content_id=4712615

SociedadeSociedadeSociedadeSociedade

Instituto Português do Sangue poderá permitir
dádivas de homossexuais
Instituto Português do Sangue poderá permitir
dádivas de homossexuais

Fotografia © Gerardo Santos/Globalimagens
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