
ERRATA 

 

p.29 -1ª linha- (...) satisfação do dador em que a combinação (…) 

 

p.34 - último parágrafo, 1ª linha - uma atitude 

 

p. 37- penúltimo parágrafo, última linha - (...) quase totalidade com os custos de preparação 

de análises e manutenção. 

 

p.50 - última linha- (...) não – verbal (…) 

 

p. 51-  rodapé- consentindo 

 

p.54 -1º parágrafo, 7º linha -  por outras palavras(…) 

 

p.54 – 2º parágrafo, 13ª linha - (...) concelhos do Alandroal(…) 

 

p.58 -1º parágrafo, 2ª linha- uma amostra reduzida (...) 

 

p.66 - último paragrafo- . (ponto final) 

 

p.67 -  gráfico figura 16 título " Percentagem de dadores de primeira vez face ao total de 

dadores/ano 

 

p.71 -  parágrafo único, 9ª linha - (...) tarefa.( ponto final) O horário (...) 

 

p.76 -1º paragrafo, última linha - - aspetos ( sem C) 

 

p.78 - 1º paragrafo, 2ª linha - -(...)causas de não retorno (…) 

 

p.78-2º parágrafo, 10ª linha  (...) problema óbvio; (ponto e vírgula) 



A página 67 foi substituída integralmente pois o número total de dadores de 2012 e 

2013 foi corrigido, modificando ligeiramente as percentagens apresentadas para esses 

anos e os comentários respetivos decorrentes da Figura 16. 

 

p.67 

 

 

Os dadores de primeira vez têm vindo a diminuir paulatinamente desde 2011 (Figura 16). 

Observa-se um declínio acentuado em 2013, percentagem que até esse ano era semelhante à 

média Europeia e nacional (Figura 16). 

 

Verifica-se também que o peso relativo dos dadores de primeira vez, face ao total de dadores 

do HESE se tem mantido estável e até diminuiu em 2013, o que indica que a maioria das colheitas 

de sangue provêm de dadores regulares, sendo esse cenário o mais desejável. Mas os mesmos 

números poderão indiciar uma outra mensagem; as populações estarão cada vez menos 

motivadas para experimentarem doar sangue. Embora nos anos em análise não se verifiquem 

grandes oscilações, a manter-se esta tendência, haverão menos dadores no seu total, menos 

dadores de primeira vez, e destes poucos regressarão à dádiva seguinte! Se este cenário se 

concretizar, a bolsa de dadores do HESE poderá ver comprometida a sua capacidade de 

renovação (Figura 16). 
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Figura 16 - Percentagem de dadores de 1ª vez 

face ao total de dadores/ano 
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