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A Reconhecida há mais de 25 anos, a Aférese 
é uma forma especial de doar componentes 
do sangue. Signifi cando ‘extracção’, a dádiva 
é mais selecti va, dado que o procedimento 
é efectuado recorrendo a equipamentos 
especiais - os ‘separadores celulares’ - 
programados para colherem apenas o(s) 
componente(s) sanguíneo(s) seleccionado(s). 
A recolha demora cerca de uma hora e, para 
esta dádiva, é necessário ter pelo menos 
uma veia com bom calibre pelo que, antes da 
dádiva, as condições das veias são verifi cadas 
e o número de plaquetas será naturalmente 
restabelecido cerca de 48h após a colheita.

de uma vida 
para outra
de uma vida de uma vida de uma vida 

Na sala de espera, Ana Maria 
revelou que, desde então, repete o 

feito com uma incrível periodicidade. Por 
vezes, até sem a aprovação da família: 

“eles preocupam-se, porque já ti ve alguns 
problemas relacionados com as veias. Mas 

venho dar com alegria! É como se desse 
um bocado de pão a quem tem fome... 

Nem todos podem doar, e se os médicos 
me consideram apta, sinto que tenho de aproveitar, enquanto ainda puder fazê-lo...” 

Momentos antes de entrar na sala da colheita, em conversa paralela, uma voz afi rmava que 
relati vamente à sensação fí sica, após a doação convencional, se senti a muito mais débil do 
que após a dádiva por Aférese. O que acaba por ser justi fi cável, por moti vos já enunciados.

S��� �� E�����3

No entanto, quando confrontada com 
esta questão, Ana Maria assume que 

nem sente diferença nem “o menor 
desconforto quer numa, quer noutra.  Aliás, 
o que sinto é, sim, um ‘senti mento de alma’, 
sabe? É algo interior, que só quem já senti u 
‘dor da vida’ consegue entender”, um valor 

intenso e uma sensação única que acaba 
por apelar à iniciati va da dádiva de sangue, 

independentemente da ti pologia da colheita.

S��� �� C�������4

Na verdade, a dádiva de plaquetas pode 
ser realizada com mais regularidade 

do que a dádiva de sangue total 
convencional. Se por um lado, os restantes 

componentes sanguíneos são devolvidos ao 
dador, por outro, as plaquetas renovam-se 
com rapidez e este é um dos moti vos para 

que Ana Maria prefi ra a Aférese: “Gosto 
mais! Poder fazê-lo com maior frequência faz senti r-me mais realizada. Principalmente, porque 

sei que há muita gente a precisar....! E também sei que são precisas muitas dádivas para se 
conseguir que a quanti dade necessária de plaquetas equivalha uma dádiva por Aférese.” 

M������ �� A������5

T���� � F���������: Gabriela Cunha

A������:

Ana Maria, é dadora há já alguns 
anos e a decisão de melhorar a vida 

de tantos resultou de um impulso de 
mudança. “Andava triste e decidi fazer algo 
que me fi zesse senti r melhor”, recorda Ana 

Maria como o principal moti vo para a sua 
primeira dádiva de sangue convencional.

R������

1

2 Ao início, doava numa escola, que 
lhe enviava uma mensagem sempre 

que se verifi cassem colheitas. Contudo, 
por incompati bilidades laborais, decidiu 

começar a fazê-lo no Banco de Sangue, do 
Hospital de S.João, que possui um horário 

de funcionamento bastante alargado. 
E foi numa dessas frequentes ocasiões 
que a curiosidade a levou a questi onar 

alguns enfermeiros acerca da funcionalidade da Aférese. Após lhe explicarem o 
procedimento, Ana Maria fi cou ainda a saber que, nomeadamente as plaquetas 
colhidas são encaminhadas, com uma certa urgência, para doentes oncológicos. 

“Fiquei muito sensibilizada, porque conheço muitas pessoas com cancro. Por isso, fi z 
o teste para ver se as minhas veias eram sufi cientemente boas. Como o resultado foi 

positi vo, nem hesitei! Marquei logo a primeira doação...”

‘F���� �� D����’
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Quais as maiores difi culdades nestes 
três anos e meio enquanto Diretor do 
Banco de Sangue do Hospital São João?

As difi culdades foram de três ordens. A 
primeira era a falta de dadores de sangue, 
de dádivas, o que levava a uma difi culdade 
em ter o stock adequado em componentes 
do sangue. Depois, havia, também, um 
consumo mais elevado do que o que deveria, 
pelo que, ti vemos que reduzir aquele 
que não estava justi fi cado. No entanto, 
o terceiro e maior problema esteve na 
questão dos recursos humanos porque, 
após anos de corte nos vencimentos e 
redução de horas extraordinárias, havia uma 
enorme insati sfação e desmoti vação dos 
colaboradores. Por consequência esse foi, 
sem dúvida, o principal problema: moti var a 
dar o melhor num clima muito adverso.

Qual foi a estratégia para ultrapassar 
estas adversidades?
No caso das doações foi através de 

campanhas de sensibilização: por exemplo 
fi zemos um programa com a RTP-Porto nas 
nossas instalações e acordos com o FCP, em 
paralelo, desenvolvemos uma aplicação de 
telemóvel para os nossos dadores, entre 
variadíssimas outras tentati vas para cati var 
dadores de sangue.

E, internamente, tomaram alguma 
medida?
Sim!... Tivemos campanhas com os 

profi ssionais do Hospital: somos cerca de 
5 mil e era importante começarmos por 
dentro! Também desenvolvemos campanhas 
com a Faculdade de Medicina e com a 
Universidade Fernando Pessoa.

Qual foi a ideia por detrás das 
campanhas com essas duas 
insti tuições?

A ideia principal era aproximar pessoas que 
trabalhassem ou vivessem perto do Hospital, 
de modo a aumentar o pool de dadores de 
sangue, para nos tornarmos sustentáveis.

Voltando às difi culdades que 
encontrou. Como resolveu o consumo 

inapropriado de componentes?
Essa questão foi ultrapassada, 
essencialmente, através de mais trabalho 
com os outros Serviços, no senti do de 
formarmos uma comissão só dedicada ao 
sangue. Hoje, com a Comissão Hospitalar 
de Transfusões, defi niram-se protocolos, 
elaborou-se o Manual Hospitalar de 
Transfusões, mudaram-se algumas práti cas 
e isso reduziu o consumo. Na realidade, o 
próprio aumento da captação de dadores e 
a redução do consumo auxiliou na obtenção 
de um equilíbrio entre a procura e a oferta.

E relati vamente à superação do 
obstáculo mais difí cil... a desmoti vação 
dos recursos humanos, como foi?

A parte mais complicada foi, realmente, com 

G����� E���������
T����: Afonso Guedes | F���������: Gabriela Cunha
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Fernando Araújo, Diretor do Banco de 
Sangue do Hospital São João, faz a análise 
das difi culdades pelas quais a sua direção 
passou, desmisti fi ca a doação de sangue e 
aborda o processo do plasma em Portugal. 

Alto, de bata branca aberta, descontraído 
e de sorriso fácil, Fernando Araújo é, 
orgulhosamente, Diretor do Banco de 
Sangue do Hospital São João há três anos. 
“Através de valores não materiais consegui 
moti var as pessoas a conti nuar a trabalhar 
com a qualidade que possuíam” - foi assim 
que Fernando Araújo enfrentou a mais 
dura realidade que os recentes tempos 
de austeridade impuseram no Banco 
de Sangue. Na realidade O serviço de 
Imunohemoterapia, onde funciona o seu 
gabinete, alberga um leque profundo de 
áreas e é com orgulho que Fernando Araújo 
expressa a sua sati sfação por ver o Banco 
de Sangue abrir portas para a solução do 
negócio milionário do Plasma. “A nota 
clara é para os dadores porque deixamos 
de deitar qualquer unidade ao lixo e somos 
o único Banco Hospitalar em que isso 
atualmente acontece.” revela o Diretor.

“Somos o 1º Serviço Hospitalar que
terá o seu próprio Plasma Inativado”
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Tivemos, ainda, que construir uma estrutura 
adaptada só para este fi m, com controlo 
da temperatura do ar e de vários aspetos 
essenciais à preservação e conservação do 
plasma. Mas com a poupança que agora 
alcançamos, faz com que este investi mento 
seja ressarcido no 1º ano. 

Mais uma vez, conseguiu superar 
outro obstáculo.
Felizmente conseguimos. As coisas 

correram bem e desde 1 de Abril deste ano, 
deixámos de deitar qualquer plasma ao lixo. 
E já enviamos para inati vação mais de 6 mil 
bolsas que regressarão depois para serem 
uti lizadas.

Noto um orgulho...!
É o nosso plasma...! É com um 

grande orgulho que somos o 1º Serviço 
Hospitalar que, neste momento, em 
Portugal, irá ter o seu próprio plasma 
inati vado e iremos ter, mais tarde, fatores de 
coagulação derivados do plasma, também a 
parti r do que nós colhemos. 

Também há um incremento na 
confi ança como 
são vistos.

Sim, confi ança 
também... ! São os 
nossos dadores, que 
nós conhecemos! 

os nossos recursos humanos. O processo 
foi baseado em tentar que as condições 
de trabalho fossem mais adaptadas às 
pessoas e que ti vessem uma 
visão do que o serviço queria, 
que ti vessem brio e orgulho na 
própria ati vidade e, através de 
valores não materiais, conseguir 
moti var as pessoas a conti nuar 
a trabalhar com a qualidade que 
ti nham e que, conti nuam a ter.

Qual será o próximo passo?
Temos questões diferentes. Uma delas 
tem a ver com o plasma e a outra com 

a nossa tentati va de sermos um fornecedor 
de sangue da ONU, nas missões de paz. 
Há projetos diferentes e interessantes de 
modo a poder diversifi car o nosso raio de 
ação e tentar arranjar áreas novas onde nos 
possamos, de alguma forma, integrar.

Encontramo-nos no Serviço de 
Imunohemoterapia. Qual o papel que 
este serviço desempenha?

Dentro deste serviço temos várias áreas. 
Há o Banco de Sangue propriamente dito 
- eventualmente a parte mais visível - que 
se relaciona com os dadores de sangue, 
colheita e produção dos componentes como 
o plasma. Depois há uma parte menos 
visível que é a preparação das unidades 
para administração a doentes. Temos uma 

área muito desenvolvida de Trombose 
e Hemostase, que serve os doentes que 
sangram muito facilmente ou que têm 

tromboses . Nesta área 
temos as consultas e 
a parte laboratorial. É 
uma área muito forte no 
nosso serviço e que tem 
crescido ulti mamente. 
Também há uma área 

de Biologia Molecular em 
que fazemos testes genéti cos quer para 
vírus (HIV, Hepati te C e B, entre outras) 
quer para algumas mutações genéti cas. E 
a parte da Aférese, dado que nós também 
temos uma ati vidade importante nos 
transplantes de células progenitoras, 
de modo a que os doentes oncológicos 
possam ser transplantados. Fazemos 
colheitas e preservação das células, assim 
como a sua manipulação. O serviço de 
Imunohemoterapia abrange tudo isso.

Referiu o plasma. Qual é a importância 
deste componente?
O plasma é muito importante. Nós, até 

meados deste ano, deitávamos todo o nosso 
plasma ao lixo. O plasma é quase metade de 
uma colheita de sangue e cada colheita tem 
entre 450 a 500ml. Em contraparti da, não 
só comprávamos plasma tratado no exterior 
bem como muitos dos derivados do sangue, 
a preços elevados.

Sim... Eu tenho aqui alguns 
números… por ano, na importação 
do plasma, eram gastos cerca de 

750 mil euros e 2 milhões eram gastos na 
importação dos seus derivados...
Exatamente. Para inacti var o plasma não 
existe nenhuma empresa em Portugal que o 
faça: só no exterior. E os vários concursos ao 
longo dos anos foram sendo anulados por 
causas diferentes, e, portanto montámos 
uma estratégia de modo a abrir um concurso 
público internacional para preparar o 
serviço, com algum equipamento necessário 
para conseguir congelar o plasma, de 

acordo com as normas 
Europeias e de modo 
a evitar deitar o 
plasma fora, que 
ainda pagávamos 
para ser destruído...! 
Simultaneamente a 
estes gastos, havia a 

questão éti ca.

Falando em números, soube que 
houve um investi mento de 160 
mil euros em equipamentos. Esse 

investi mento serviu para o plasma?
Sim, serviu para cumprirmos com as regras 
europeias do congelamento do plasma. 
São equipamentos de congelamento 
rápido para preservar o plasma e arcas de 
conservação de frio onde o armazenamos. 
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Para além disso, testamos e guardamos o 
plasma, o que faz toda a diferença.

Mas porquê a demora a 
implementar estas medidas?
Realmente demorou muito tempo. 

Nos últi mos 20 anos já várias enti dades 
ti nham tentado lançar concursos, mas 
por razões diferentes foram sempre 
impugnados, adiados e nunca concreti zados. 
No nosso caso, demoramos 
quase 2 anos entre preparar 
o caderno de encargos, a 
lançar o concurso público 
internacional, a responder 
aos pedidos colocados, as 
companhias a responderem, 
o tribunal de contas e uma 
série de outros processos. 
Mas, felizmente, encontramo-
nos em velocidade cruzeiro e está tudo 
resolvido!...

A vossa medida poderá alastrar-se 
para outros bancos e hospitais?
Exatamente. A ideia é mesmo 

essa. O IPOP, aqui ao lado, vai começar a 
enviar-nos o plasma dos seus dadores para 
congelarmos e seguir para tratamento. Ou 
seja, o IPOP irá aliar-se e deixar de deitar 
plasma ao lixo. O Hospital Sto. António 
também tem isso previsto, para muito 
em breve... Isto é, realmente, um projeto 
que com certeza se vai alastrar a outras 
unidades, pelo menos, aqui no Norte. E 
a parti r de agora, também é possível ter 
dadores só de plasma, que é uma coisa que 
não acontecia: temos dadores de sangue 
total, de aférese que dão plaquetas e vamos 
começara fazer colheitas só de plasma.

Como é o processo de dádivas de 
sangue?
Isso é uma pergunta importante 

De facto, o número de soluções oti mistas que 
propõe mudar a forma como os alimentos 
são produzidos e como os recursos são 
aproveitados nesta área, têm aumentado a 
olhos vistos. São cada vez mais os cienti stas e 
investi gadores empenhados em aumentar a 
produção através de métodos que reduzam 
a pegada ecológica. José Marti no afi rma 
que, apesar de, nalgumas fases da história, 
parecer que o homem tem comprometi do 
a sua subsistência, este tem sido capaz 
de encontrar soluções para ultrapassar o 

resposta para um futuro agrícola 

ecológico e  sustentável?

A outra face do inquesti onável crescimento 
da população mundial - esti ma-se que, em 
2050, os centros urbanos rondarão os 6,7 mil 
milhões de pessoas - é a drásti ca redução 
do espaço para o culti vo de sobrevivência. 
Mas a verdade é que precisaremos de 
duplicar as produções agrícolas para nos ser 
possível responder às necessidades básicas 
da população mundial. Perante este cenário, 
a questão premente dos dias de hoje é, 
não só a sobrevivência e manutenção das 
reservas alimentares do planeta como o 
futuro sustentável da Agro-Pecuária. José 
Marti no, é Engenheiro Agrónomo e CEO da 
Espaço Visual, uma empresa de consultoria 
especializada na área. Na sua opinião, “o 
desafi o de alimentar tão grande número 
de humanos, é um objeti vo que ao qual o 
desenvolvimento cientí fi co e tecnológico irá 
dar solução.”

T � � � � � � � � � :

T���� � F���������: Ana Cláudia Marinho

até para desmisti fi car alguns mitos. Por um 
lado é um processo rápido: entre chegar 
ao serviço e sair, em geral, são 45 minutos. 
O dador chega, é-lhe dado um documento 
para ler, que contém informações sobre 
comportamentos ou doenças que o 
impedem de doare que depois tem de 
assinar, se esti ver de acordo (Consenti mento 
Informado). Se assim for, dirigisse à 
secretaria onde precisa de trazer o cartão 

de cidadão para 
efetuar o registo. 
De seguida, 
passa para uma 
triagem médica 
onde é analisada 
a existência de 
alguma patologia 
que possa pôr em 

causa a doação. 
Caso esteja tudo em ordem, o dador de 
sangue segue para o enfermeiro onde é feita 
a colheita que não dura mais do que 10-15 
minutos. É rápido e indolor, ao contrário 
do que se pensa. No fi nal, oferecemos uma 
refeição no bar para que a pessoa se possa 
restabelecer e ir tranquila para casa. E vai, 
com certeza, muito mais feliz e confi ante por 
ajudar alguém de forma simples!...

Falou em triagem, ou seja, nem 
todos podem ser dadores. Quais os 

requerimentos para o ser?
Ter mais de 18 anos. Se for a 1ª vez, tem 
que ter menos de 60 anos. Se já ti ver doado 
pode doar até aos 65 anos ou até mais 
tarde desde que, na entrevista médica, o 
médico dê o aval clínico. Ter pelo menos 
50 quilos de peso e, acima de tudo, estar 
bem de saúde. No caso de andar a tomar 
algum medicamento, o melhor é vir, caso 
tenha vontade, e falar com o médico. 
Muitas dessas situações não têm qualquer 
problema para a dádiva de sangue.
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problema, em parti cular, realizando diversos 
estudos. Explica o CEO que “existe um 
conjunto vasto de equipas  de investi gação 
a trabalhar nestas temáti cas,  na atualidade, 
estão isoladas, cada uma muito focada nos 
seus próprios objeti vos, mas a longo prazo, 
o conhecimento gerado irá contribuir para 
estratégias globais, soluções destes desafi os 
de produzir em quanti dade e qualidade, com 
reduzido impacto ambiental e decorrente 
da ati vidade agrícola.” Ainda assim, apesar 
de ser necessária maior divulgação, algumas 
dessas soluções já são conhecidas. Os 
métodos de culti vo que podem solucionar 
estes problemas passarão pela “agricultura 
sem solo ou uti lização mínima deste, pela 
oti mização do uso da água na produção 
agrícola, agricultura de precisão com 
uti lização da tecnologia para obter a máxima 
produti vidade e qualidade das produções, 
bem como evolução na genéti ca que 
ajudará plantas e animais a fi carem melhor 
adaptados às condições ambientais, pragas 
e doenças”, esclarece José Marti no. No 
entanto, porque o objeti vo destes novos 
processos também é minimizar as perdas da 
produção, rentabilizando-a, é importante, 
para além dos avanços na sistemati zação e 
na metodologia de culti vo ”a melhoria da 
estratégia”, como nos confi rma José Marti no, 
ou seja, “locais de produção versus locais de 
consumo, bem como condições logísti cas 
efi cientes e efi cazes para armazenagem, 
transporte e distribuição das produções 
agrícolas”. Atualmente, uma das soluções 

mais populares são as hortas comunitárias, 
um sistema em que os munícipes parti lham 
um terreno de culti vo e onde encontramos 
os mais diversos legumes, árvores de fruto 
e plantas aromáti cas. Uma boa forma de 
passar o tempo e poupar no supermercado, 
estes espaços acabam por ser uma mais-
valia no combate aos problemas ecológicos, 
já para não falar de que, como afi rma 
José Marti no, conseguem “aliar produção 
alimentar ao contato com a natureza, lazer e 
convívio social.” 

Plantações hidropónicas
A Hidroponia é outra resposta ao futuro da 
Agricultura. Numa breve explicação, José 
Marti no defi ne-a como, “a cultura de plantas 
sem solo, onde os nutrientes são veiculados 
através da água de rega”.  Aliás, nesta 
ti pologia de culti vo, “a produção dos vegetais 
exige menor caudal de água e de quanti dade 
de nutrientes, para a mesma cultura, 
caso ela esti vesse no solo”, acrescenta o 
engenheiro agrónomo. Outro ponto a favor 
da cultura hidropónica é que, por não estar 
em contacto com o solo, as plantas não 
estão sujeitas à ação de bactérias, nem 
absorvem elementos imprevistos, garanti ndo 
alimentos com boa qualidade. José Marti no 
realça, ainda, a versati lidade e a fácil ligação 
deste sistema com outras soluções como as 
hortas verti cais e no cimo dos edifí cios: “a 
Hidroponia é fácil de ser ajustada à produção 
verti cal porque é mais fácil gerir a passagem 
de água com nutrientes entre diferentes 
cotas de produção do que fi xar o solo ao 

as plantas irão viver em condições mais 
oti mizadas”. Para além disso, os drones serão 
úteis para o futuro agrícola pois “trarão 
menor impacto ambiental e custos de 
produção mais baixos por serem uti lizados os 
fatores de produção mínimos e estritamente 
necessários”, resume o CEO. Mais polémicos 
são, naturalmente os alimentos produzidos 
em impressoras 3D. Muitos são os que 
questi onam a qualidade dos mesmos, no 
entanto, José Marti no explica que com o 
desenvolvimento da ciência, será possível 
“haver prati camente todo o ti po de alimentos 
produzidos através das impressoras 3D com 
a qualidade mínima para consumo humano.” 
Mas é claro que, apesar dos cuidados nos 
sistemas de planti o, armazenamento e 
distribuição desta nova geração de alimentos, 
a questão da pegada ecológica da sobre-
exploração é sempre uma questão difí cil. 
Ainda assim, os esforços são conjuntos 
e o futuro parece risonho. E ainda que a 
constatação possa ser polémica, José Marti no 
acredita mesmo que, a seu tempo, África 
vai melhorar os seus sistemas de agricultura 
graças às investi gações cientí fi cas e 
tecnológicas, tornando-se numa horta global: 
“creio que, em África, não irão ser cometi dos 
os mesmos erros no desenvolvimento 
agrícola que se cometeram nos outros 
conti nentes, porque existe forte consciência 
sobre o que está em causa e, mais que 
tudo, das consequências das más práti cas 
agrícolas”, estando por isso, suscetí vel a 
uma agricultura que, globalmente, cuida da 
preservação de espaços verdes enquanto se 
expande a culti vos mais práti cos.  Uma ideia a 
ter em conta...

longo da verti cal.” 
Desta forma, tendo a 
vantagem de não ser 
necessário ter solo 

para as plantações, a Hidroponia leva “a 
agricultura para os prédios urbanos, a qual 
pode ti rar parti do dos interiores, paredes, 
varandas, telhados ou coberturas, etc.” É, 
por isso, o ti po de plantação ideal para quem  
vive em apartamentos e cidades com falta de 
espaço verde e, tendo o gosto pela práti ca 
da agricultura, reti ra o benefí cio de passar a 
culti var os seus produtos, sem qualquer ti po 
de problema.

Benefí cios das novas tecnologias
Mas em pleno séc XXI, não poderia faltar a 
presença de tecnologias nas soluções de um 
futuro ecológico e sustentável. É cada vez 
mais usual lidarmos com aparelhos que nos  
facilitam diversas tarefas. E a tecnologia irá, 
conti nuamente, revolucionar a economia 
deste setor. No mundo da Agricultura já 
existem drones uti lizados para monitorização 
ecológica, assim como comida produzida em 
impressoras 3D. Aliás, “os drones e outras 
tecnologias de controlo e monitorização 
das condições de produção irão fazer parte 
do dia-a-dia dos agricultores e de todos 
os outros ti pos de produtores”, alerta José 
Marti no. Realça também, este engenheiro 
agrónomo, que a uti lidade desta tecnologia 
(os drones), irá “resultar no incremento das 
produti vidades por diminuição das perdas, 
seja por acidentes climáti cos, ataques de 
pragas e doenças e consequentemente, 
também melhorá a qualidade, porque 

as plantas irão viver em condições mais 

problema, em parti cular, realizando diversos 
mais populares são as hortas comunitárias, 
um sistema em que os munícipes parti lham 
um terreno de culti vo e onde encontramos 

as plantas irão viver em condições mais 
oti mizadas”. Para além disso, os drones serão 
úteis para o futuro agrícola pois “trarão 
menor impacto ambiental e custos de 
produção mais baixos por serem uti lizados os 

longo da verti cal.” 
Desta forma, tendo a 
vantagem de não ser 
necessário ter solo 

mais populares são as hortas comunitárias, 
um sistema em que os munícipes parti lham 
um terreno de culti vo e onde encontramos 

as plantas irão viver em condições mais 
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cardíacas eram muito vocacionadas para a 
cirurgia da estenose mitral, que era feita, 
muitas vezes, sem o apoio de máquinas 
(comissurotomia mitral fechada)... Com 
o desenvolvimento do equipamento para 
circulação extracorporal, começou por haver 
uma cirurgia cardíaca por semana e houve 
uma progressão grande, apesar de lenta, ao 
ponto de, hoje, fazermos seis operações por 
dia: uma operação que, antes, a correr bem, 
poderia durar 8 horas, atualmente, pode ser 
feita, com menos risco, em 3 horas.

Quais os objeti vos do Hospital S. João, 
relati vamente à cirurgia cardiotorácica?

 O nosso principal objeti vo é acabar com 
a lista de espera. Pretendemos operar cada 
vez melhor, e tratar dos doentes para que 
fi quem cada vez menos tempo internados, 
para uma maior rotação. Pretendemos 
uti lizar técnicas que são desenvolvidas em 
países mais ricos e que, cá, ainda não estão 
‘seguras’, por serem mais dispendiosas. Há 
sempre espaço para a evolução, mas esta 
não depende da vontade do serviço, mas 
dos recursos disponíveis. Por outro lado, a 
verdade é que o nosso centro tem, neste 
momento, um fl uxo de trabalho enorme 
e algumas difi culdades em dar resposta 
ao consumo interno. É, obviamente, uma 
forte possibilidade, em parti cular, com o 
crescimento dos serviços, tratar de pacientes 
intercambiados para o nosso Departamento.

Como defi niria a cirurgia 
cardiotorácica?
É uma especialidade que lida 

com a patologia do tórax, estruturas 
vasculares, pulmões e o mediasti no, 

Com a missão de prestar os melhores 
cuidados de saúde, o Hospital São 
João alia a sua reputação à dos que o 
consti tuem. Pinheiro Torres é o atual 
responsável pelo Departamento de 
Cirurgia Cardiotorácica. Com 35 anos 
de experiência, Pinheiro Torres entrou 
no serviço de cirurgia cardiotorácica 
a 1 de outubro de 1983 e ninguém 
melhor que este profi ssional de carreira 
para esclarecer os meandros do serviço 
da cirurgia cardiotorácica oferecido 
pelo Centro Hospitalar São João. 

excluindo o esófago.

Com que frequência operam?
Neste momento, realizamos um total de 
1400 cirurgias cardíacas e cerca de 400 

cirurgias pulmonares Têm vindo a aumentar 
os casos tratados, graças às remodelações 
ao serviço. Mas temos limitações... Fazemos 
cerca de seis operações por dia de cirurgia 
cardíaca, para além de cirurgia torácica 
não cardíaca que ocupa 25% do total das 
cirurgias, em cada semana.

Numa cirurgia como as que realiza, 
qual é o papel dos dadores?

O papel dos dadores é fundamental...! É claro 
que tentamos sempre não gastar sangue nas 
nossas cirurgias, mas há, de facto, situações 
em que isso é impossível... Os dadores 
são a fonte que o hospital tem de ganho 
de unidades de sangue e são, portanto, 
fundamentais neste processo. Todo o dador é 
importante para que os serviços funcionem. 
O Serviço de Sangue do HSJ é imprescindível 
para o funcionamento de todos os outros 
departamentos. Nós temos uma muito boa 
relação com esse serviço. A ajuda depende 
muito das dádivas voluntárias de quem pensa 
nisto como uma ati tude altruísta porque, de 
facto, estão a ajudar pacientes.

Em que situações se usa mais sangue?
 As cirurgias de urgência, dissecções 

da aorta, as ruturas de parede livre e as 
reoperações são as mais exigentes no gasto 
e na técnica. Numa reoperação, lida-se com 
as cicatrizes à volta do coração o que torna o 
processo mais difí cil e pode levar a lacerações 
que irão aumentam o gasto de sangue.

Quais as patologias em que a cirurgia 
cardiotorácica é mais comum?

Hoje em dia, o tratamento para as patologias 
do coração está muito bem defi nido. 
Baseámo-nos muito nas “guidelines” ou 
linhas de orientação de tratamento e 
não há duvida nenhuma que a cirurgia 
cardiotorácica tem muitas indicações. 
Embora a cardiologia trate de muito mais 
doentes, quer do ponto de vista médico, 
quer do ponto de vista de intervenção por 
cateterismo, a cirurgia cardíaca conti nua a 
ter um papel muito importante. Conti nua a 
haver uma necessidade muito grande desta 
cirurgia para muitos ti pos de patologias em 
que os resultados ainda são superiores aos 
resultados por outros tratamentos. Conti nua 
portanto, a haver cirurgia coronária, cirurgia 
valvular, cirurgia das complicações de enfarte, 
cardiopati as congénitas que dão um papel 
líder à cirurgia cardiotorácica.

Quando surgiu esta especialidade 
cirúrgica no Hospital S. João?
A cirurgia cardiotorácica já surgiu há 

mais de 40 anos... No início, as cirurgias 

“Todo o dador é fundamental 
para que os serviços funcionem”
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produto alimentar nao saúdavel. 

 “É engraçado a forma como as crianças 
moldam essa consciência sobre o que faz 
bem e não faz. Por um lado eles sofrem 
muito a pressão de um grupo para  que 
vão numa situaçao festi va  a uma cadeia de 
fastf ood.  Mas por outro lado sao eles muitas 
vezes os primeiros a criti car ou nos pais ou 
no contexto familiar o que é que é ou nao é 
benefi co consumir”, constata o professor.

Numa sociedade em que a população 
não está preparada para resisti r 
aos esti mulos sensoriais pela qual é 
bombardeada cada vez que vai a um 
supermercado, ou vê um anúncio de um 
produto alimentar, seria essencial que 
existi sse uma colaboração mais proxima 
entre marketeers e nutricionistas.

“Um marketeer é uma pessoa que tem 
uma visao de como expor um produto e 
como vender , o proprio sabe as palavras 
correctas para puder vender e para que 
o consumidor compre no momento 
imdediato, e  isso fazia por exemplo com 

que um produto que seja hoje saudavel e 
que as pessoas tem o estereoti po de  nao 
vou consumir pois nao sabe bem, se calhar 
uma conjugaçao entre um marketeer e um 
nutricionista para um produto desse ti po era 
fundamental , porque conseguia enquadrar 
o factor de venda com o factro de uma 
laimentaçao saudavel.”, defende Cláudia 
Torres.

É certo e sabido que o marketing 
dos produtos alimentares tem um papel 
fundamental na sociedade actual. Apesar 
de nós o confudirmos com campanha 
publicitaria, ele é muito mais que isso, ele 
é a campanha e tudo o que está por detrás 
dela. E se existem empresas que optam 
por exercer uma elevada pressão sensorial 
no consumidor para que este consuma 
alimentos menos benéfi cos à sua sáude, por 
outro lado também temos cada vez mais 
empresas que notam que o consumidor está 
mais atento a estas questões, e que  dizem  
“não nós temos consciência , nós queremos 
pôr produtos saudáveis no mercado”.

Acima de tudo, a verdade é que, 
hoje, a escolha dos alimentos por parte 
do consumidor não é só infl uenciada 
pelas nossas necessidades básicas 
ou fi siológicas, mas também por um 
numero infi nito de factores em termos 
culturais, religiosos, questões ligadas 
à saúde, entre . No fundo, “o papel 
do marketi ng é tentar desenvolver os 
melhores produtos para os diferentes 
ti pos de consumidor que nós vamos ter 
para um dado alimento”.

Hoje em dia as campanhas 
publicitárias e o modo como as 
empresas da indústria alimentar 
comunicam, são vistas como um 
dos factores determinantes para a 
existência de diferentes estereóti pos 
relati vos à imagem fi sica. Contudo, 
a responsabilidade não pode ser 
,unicamente atribuida ao marketi ng, 
existem também outros factores.

“Nós ao vincularmos determinados 
esti los de vida, podemos estar também 
a vender produtos associados a eles 
...Isso são opcões pessoais, agora nao 
devemos é impor uma unica imagem 
como a ideal, e nunca devemos impor 
que um produto é que corresponde 
à persecuçao total de um objecti vo”, 
explica Paulo Ramos.

“As pessoas hoje em dia por falta de 
terem tempo de ir a um supermercado 
e lerem um rótulo e escolherem um 

alimento mais adequado e outro menos 
adequado, faz com que não comprem os 
alimentos adequados que tenham em casa, 
e a própria educaçao das crianças depois é 
levada para a escola nesse senti do”, defende  
Cláudia Torres, nutricionsita da Move Life.

Esta refere mesmo que , ao contrário do 
que as pessoas podem pensar, o nível sócio-
económico não é um factor que afecte de 
maneira directa o esti lo de vida saudável das 
familias. 

“As pessoas se conseguirem comprar 
alimentos  que não sejam processados , 
por vezes sao aqueles que mais caros nos 
supermercado, frescos, legumes, conseguem 
fazer uma alimentaçao adequada dentro da 
posse economica referente à realidade do 
país. Existem alguns estudos que mostram 
que com uma média de 2 euros consegue-
se fazer uma refeiçao adequada.”, explica a 
nutricionista.

Uma das insti tuições responsáveis pelo 
ensinamento de regras que devemos ter em 
relação a uma alimentação saudável, são as 
escolas. Segundo Cláudia Torres, estas estão 
mesmo, hoje em dia, “abulidas de pacotes 
de batata-frita, chocolates, bolos com 
gorduras saturadas. Até porque, o plano 
nacional de saúde contra a obesidade em 
Portugal tem mesmo um papel muito acti vo 
nessa area e o grande focu deles , neste 
momento, é a obesidade infanti l.” 

De facto, estas tem um papel importante 
, por exemplo, no reposicionamento de um 

Apesar de sabermos da sua existência, provavelmente são poucos os que sabem 
explicar o que realmente este signifi ca, que papel tem para a sociedade, 

ou  que infl uência tem na nossa alimentação. Para Paulo Ramos, docente 
na Universidade Fernando Pessoa,  o papel do Marketi ng “é ajustar potenciais 

necessidades e desejos dos consumidores àquilo que nós  conseguimos produzir”.  
Porém, como acrescenta este especialista na área da inovação alimentar, 

“há muita coisa, na área alimentar, que as pessoas têm como produto ideal” e que, 
na realidade, é impossível de alcançar “pelo menos de forma completa”... 
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“Há vários factores culturais, geográfi cos, 
comportamentais, sociais e religiosos, 
que interferem na forma como as pessoas 
se alimentam”, enfati za Cláudia Silva, 
responsável pela licenciatura em Ciências da 
Nutrição da Universidade Fernando Pessoa. 
Por exemplo, “Portugal é um país pequeno, 
com regiões muito disti ntas e consumos 
alimentares diversos. Toda esta diversidade 
assenta no padrão alimentar mediterrânico. É 
natural que haja pratos tí picos em cada zona, 
promovendo uma alimentação diferente, 
baseada nos alimentos que cada região 
proporciona” explica a docente. 
Na realidade, a geografi a infl uencia a 
alimentação de várias formas: se já as 
tradições são diferentes de região para 
região também o solo e o clima, determinam 
a existência de um conjunto específi co 
de alimentos... Ainda assim, é o padrão 
alimentar mediterrânico, que está associado 
a uma vida de maior longevidade e com 
menos riscos para a saúde., no entanto, “não 
podemos afi rmar que este padrão é o mais 
saudável...” esclarece Cláudia Silva. 
No mundo há outros padrões alimentares 
também saudáveis. Neste senti do, “seria 
importante estarmos atentos a estes outros 

padrões alimentares que têm vindo a 
destacar-se como, por exemplo, os dos países 
Nórdicos ou os de alguns países Asiáti cos 
que se têm revelado saudáveis” alerta a 
nutricionista. 

Hábitos para o futuro 
Mas o cenário é preocupante. Refere Cláudia 
Silva que, atualmente, “a obesidade é um 
dos grandes problemas de saúde pública, 
fruto de uma alimentação desequilibrada 
a par de uma diminuição da acti vidade 
fí sica e de outros fatores”. Explica a docente 
que “é comum que os hábitos alimentares 
apreendidos na infância e adolescência se 
mantenham ao longo da vida, pelo que 
vale a pena investi r na educação alimentar 
das crianças e dos pais”. Aliás, acrescenta 
a nutricionista, que “a adequada nutrição 
da mãe durante a gestação infl uenciam 
positi vamente o desenvolvimento do bébé in 
utero e após o nascimento” garanti ndo, que 
muitos, para sempre. No entanto, ainda que 
os hábitos alimentares saudáveis sejam um 
bem e um dever transmissível às gerações 
seguintes, inegável é que o quoti diano 
imprime um ritmo que, tendencialmente, 
diluiu o valor da ‘hora da refeição’ como 
interposto socio-cultural de ritual familiar. 
Por outro lado, o peso bem estudado da 
Publicidade como fator interveniente da 
mercanti lização do sabor e do esti lo, contra 
esse ‘tempo sagrado’ - que “infl uencia 
mesmo sem nos apercebermos disso”, tal 
como assume Rui Silva, aluno de Ciências da 
Comunicação da mesma insti tuição de ensino 
superior - reforça essa diluição de valor e de 
tempo fazendo “questão de incuti r o que 
devemos consumir, nem sempre por ser 
saudável, mas sim por ser “cool” e ser o que 
os outros consomem”, enfati za o estudante. 
Neste senti do, reforça a nutricionista que 
“as crianças e os idosos são os grupos mais 
vulneráveis à publicidade; são os que mais 

Há muito que a alimentação deixou de ser um ato de sobrevivência. E esta é uma 
verdade que não se refere só à cadência das refeições ou à diversidade de produtos: 
o passar do tempo acrescentou rituais, enquadramentos, signifi cações e gestos que 
amplifi cam não só o valor do alimento e como o ato de se alimentar a valores de 
mercado, sociais e de integração. Hoje, já não se pode falar de alimentação sem 
mencionar educação, cultura, comportamento ou esti lo de vida. 

Os alimentos
entre a Saúde e a Tradição

confi am nas mensagens que lhes tentam 
incuti r, o que é preocupante, pois, desejam 
e consomem produtos que podem não 
corresponder às mensagens que os anúncios 
passam”, alerta a especialista. 

O prazer acima da Saúde? 
E a verdade é que a refeição é um fenómeno 
social e de integração. Explica Rui Silva 
que “a companhia infl uência os hábitos 
alimentares. Com amigos, todos comemos 
de forma idênti ca. É quase como se houvesse 
uma pressão que impõem o que devemos 
comer. Até porque, quando há quem escolha 
algo de muito diferente é ‘olhado de lado’... 
Não por maldade!... mas pela estranheza 
de estar com alguém que opta por hábitos 
diferentes”. Durante a adolescência a 
necessidade de afi rmação e de integração no 
grupo leva, muitas vezes, à adoção de menús 
desequilibrados “que se afastam dos padrões 
alimentares mais saudáveis”, resume Cláudia 
Silva. De facto, “as pessoas acreditam que, 
se se alimentarem de determinada forma, 
isso dá-lhes um senti mento de pertença, 
de identi dade. Este é um aspecto a que se 
deve dar atenção, pois, estes atos quando 
repeti dos podem ser o ponto de parti da para 
uma saúde em risco”, acrescenta a docente. 
Ainda assim, Silvino Prata, também estudante 
de Ciências da Comunicação, entende que 
“é comum prati car-se uma alimentação 
associada ao prazer... Somos sempre 
seduzidos e deixamo-nos levar. Mesmo tendo 
a noção do erro, pensamos ‘é mais esta, e 
pronto!’ sacudindo da consciência o peso 
que esta opção traz para a nossa boa saúde”. 
A verdade é que, quando se fala de comida 
está-se, mutuamente, a falar de prazer. 
Falta também agora repor à alimentação 
o tempo da degustação. “O prazer tem 
limites e se tais limites são ultrapassados 
sistemati camente, a saúde é inevitavelmente 
afetada”, recorda Cláudia Silva.

T����: Tiago Silva | F���������: DIreitos Reservados
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De acordo com João Marti ns, o 
coordenador da aplicação para 
os dadores do Banco de Sangue 
do Hospital S.João, foram vários 
os moti vos para a criação desta 
plataforma para telemóvel, no 
entanto, o conforto dos dadores 
foi o primeiro impulsionador 
deste projeto único em Portugal. 
“Há vários moti vos… Em primeiro 
lugar, não fazia senti do para nós 
que, cada vez que um dador - 
em parti cular os de síti os mais 
distantes - necessitava de solicitar 
determinado documento, ti vesse 
que cá vir, de propósito. Mandar 
por correio eletrónico era um 
pouco complicado, em parti cular 
por questões de segurança, porque 
era necessário identi fi car e ter a 
certeza de que se estava a mandar 
um documento correto para a 
pessoa certa. Hoje, todos os nossos 
dadores têm acesso, de forma 

rápida e fi ável a todos os documentos que 
precisam. Em segundo lugar, é um sistema 
que nos permite senti r que se tem uma 
secretaria no telemóvel!... A verdade é que 
quase tudo o que vinham fazer aqui, ao 
Banco de Sangue, fazem pelo telemóvel.
Por exemplo, uma coisa tão simples como 
a alteração de morada, é só aceder ao seu 
perfi l...!” Disponível em versão IOS e Android, 
esta aplicação criada pela Glintt , caracteriza-
se, de facto, pela fácil acessibilidade com 
que pode ser uti lizada. João Marti ns explica 
exatamente isso: “é muito simples! Antes 
de mais, o dador tem que pedir a password, 
aqui, no Banco de Sangue. Com esse pedido, 
enviamos por carta, para casa, uma senha 
temporária que terá de ser atualizada pelo 
próprio dador. Por fi m, descarrega a nossa 
aplicação para o telemóvel, insere como login 
o seu numero de dador, escreve a password 
e entra na aplicação!... A parti r desse 
momento, toda a informação necessária 
está na aplicação como os contactos do 
Hospital, os dados pessoais, as dádivas ou os 
resultados analíti cos. Já para não falar das 
mensagens que possibilitam ao dador ti rar 
dúvidas em relação à aplicação. É, portanto, 
uma aplicação muito simples de uti lizar e um 
peso pesado na fi delização com o dador...” 
Mas e o resto do país? “Penso que só três 
hospitais têm aplicações parecidas com esta 
e, por isso, o efeito multi plicador é observado 
ao nível regional e não nacional. Mas claro 
que na nossa área de intervenção tem 
uma infl uência muito positi va! Começando 
por facilitar a vida aos dadores que nos 
agradecem muitas vezes pela rapidez com 
que tratamos dos assuntos... Outro forte 
exemplo são os casos de dadores que estão 

O Banco de Sangue do 
Hospital S. João supreende, 
mais uma vez, e aposta 
na inovação tecnológica 
através de numa aplicação 
exclusiva para os seus 
dadores: uma ferramenta que 
João Marti ns, coordenador deste 
sistema, classifi ca como “um 
cordão umbilical entre o dador e a 
secretaria do banco de sangue.”
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no Centro de Saúde e 
precisam de dados 
nossos e que nos 
mandam um e-mail 
para reenviarmos 
certos documentos!...“ 
Gabriela Cunha, é uma recente 
dadora BSHSJ. Adepta das tecnologias, a 
jovem assume que a aplicação traz uma 
versão mais práti ca e fácil da uti lização do 
Banco de Sangue o que também pode ser 
um incenti vo ao aumento de dadores ”uma 
vez que desmisti fi ca todo o aparato que é 
criado em torno do processo!.. A aplicação 
mostra que é, afi nal, algo muito acessível a 
todos e que pode, realmente, salvar vidas”. 
No entanto, na opinião do coordenador do 
Banco de Sangue, a aplicação vem diferenciar 
as pessoas em dois mundos distantes... “O 
que acontece - explica João Marti ns - é que 
não se consegue estar em dois mundos ao 
mesmo tempo... O mundo de quem não tem 
sequer e-mail, ou que não quer saber de 
smartphones, independentemente da idade 
e o dos do extremo oposto. Nós oferecemos 
os meios, mas a liberdade de uso é absoluta, 
da parte do dador! Acaba por ser o mesmo 
princípio da dádiva de sangue: quem quiser 
dar, dá quem não quiser não dá... é um 
ato voluntário”. No entanto, tanto Gabriela  
como João Marti ns enfati zam esse reforço 
na fi delização do dador, um processo que, 
para o Coordenador do Banco de Sangue 
é da maior importância pois “quanto mais 
fi éis forem os dadores, maior segurança 
está no sangue porque maior informação 
eles têm sobre o que é a dádiva! Nós não 
queremos muitos, queremos que venham e 
que fi quem!” 

no Centro de Saúde e 

certos documentos!...“ 

no Centro de Saúde e 

certos documentos!...“ 

no Centro de Saúde e 

certos documentos!...“ 
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Ser dador é, hoje, uma práti ca bem encarada 
pela sociedade em geral, até vista com algum 
carinho. Pedro Mendes, enquanto espera 
para, pela primeira vez, dar sangue, conta 
que, na sua opinião, “é um ato altruísta. 
Não custa nada, é um ato de bondade…!” 
Seria, então de esperar que, quem o pudesse 
fazer, o faria, no entanto, não é bem o que 
acontece… Olga Fernandes, dadora do HSJ, 
refere aquela que pensa ser a razão mais 
comum: “muita gente não dá, porque, se 
calhar, não se disponibiliza a isso. Não é por 
não querer mesmo dar! É, por vezes, por 
falta de tempo… Conheço muita gente que 
o diz...!“ e revela o que a levou a tomar esse 
passo: “queria ajudar os outros. Conheço 
pessoas que já precisaram e não ti veram… 
Como, na minha família, já muitos dão, 
eu segui o exemplo!“ Quem escolhe ser 
dador fá-lo quer seja porque um familiar ou 
amigo precisa, porque o próprio já precisou, 
quer seja porque sempre concordou com a 
práti ca, porque, de repente, a oportunidade 
se apresenta, ou mesmo porque alguém se 
deu como exemplo e o envolveu na causa… 
Contas feitas, a possibilidade de ajudar os 

outros, de dar algo tão precioso que nos 
custa tão pouco como um bocadinho do 
nosso tempo, e a força com que este ato 
pode infl uenciar a vida de outro é uma ação 
demasiado séria para ser tomada com leveza. 
É portanto de calcular que, de uma forma ou 
de outra, e ainda que inconscientemente, os 
dadores já se tenham perguntado o que os 
move: se a situação inicial que os trouxe ali, 
se algo de novo que encontraram… Resume 
assim, Cecília Couceiro, dadora de plaquetas 
e sangue, que revela senti r a ida ao Banco 
de Sangue do S. João como “a capacidade 
de partilhar uma dádiva tão grande, aliada 
à estranha sensação de, a maior dádiva, a 
estar a receber eu, em troca de algo que 
não me custou a dar, porque, Graças a Deus, 
não me faz falta». Uma defi nição que acaba 
por responder e defi nir a ação de doar e, 
em parti cular, uma extraordinária forma 
de convencer alguém ainda relutante, a 
assumir esta experiência. “É certo que não 
se pode levar alguém a fazer o de que não 
tem vontade, mas não há dúvida de que, 
o que mais acontece, é as pessoas, no seu 
frenesim diário, não se abrirem, não se 

disponibilizarem para ser dadoras“, refere 
João Martins, coordenador da aplicação para 
os dadores do Banco de Sangue do Hospital 
S.João. E foi nesse contexto, que o BSHSJ 
criou protocolos ati vos de incenti vo à dádiva. 
Dois deles, são de destacar. Por um lado, 
o protocolo com a Universidade Fernando 
Pessoa o qual, para além de possibilitar a 
existência de cartazes pelas instalações, 
”também proporciona trabalho colaborativo, 
como o é esta revista, e que já levou muitos 
dar o passo que faltava”, revela ainda João 
Martins. Por outro, o programa interno do 
Hospital São João que relembra a todos os 
que são confrontados com esta realidade 
e que ainda não estão sensibilizados, a 
importância e perti nência da ação. Pedro 
Cardoso, dador do HSJ, destaca que, acima 
de tudo, “ajudar quem precisa é uma boa 
ati tude! Quem tem princípios, se pudesse, 
devia dar sangue... É uma das melhores ações 
que existe! Sabemos que, ao estarmos a 
fazê-lo, estamos a ajudar pessoas que, se não 
fossemos nós, poderiam não sobreviver!“ Por 
seu lado, Olga resume: “no fundo é sempre a 
mesma reposta: Salvar vidas!“

“Se eu tenho um bem que 
posso partilhar para ajudar 
outros, eu faço-o!” 

Experiência de ser dador…

T����: Margarida Fenrandes | F���������: Gabriela Cunha



A importância do Dador, do Sangue e da Afésere, bem como a experiência 
de ser Dador são os assuntos centrais do primeiro número do Dador S. 

João, a revista que fala de si, dos outros e da essência da Vida.
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