
A nova luta de Elsa
ter um dador de medula
Aveiro Jovem de 23 anos está internada com leucemia aguda Só um
dador compatível apoderá salvar e família e amigos tentamencontrá lo

JOANA CAPUCHO

Três meses depois de Elsa nascer
prematuramente os médicos dis
seramaos pais paranão se afeiçoa
remàbebé porque ela dificilmen
te sobreviveria Desde aí a suavida
tem sido uma luta constante

Transpôs barreiras agarrou desa
fios sem nunca baixar os braços
Depara se agora commais uma
batalha leucemia E alimentaa es
perança de encontrar um dador
compatível para um transplante
demedula óssea

Amielofibrose detetada emja
neiro degenerou para leucemia
aguda tal como osmédicos pre
viam Os tratamentos de quimio
terapia injetável que a própria fa
ziaemcasanão surtiramefeito El

sa Oliveira 25 anos natural de
Aveiro está desde o dia 22 demaio
internada emCoimbra

Cada dia cada hora cadami
nuto é umadádivamaravilhosa
desabafa na sua página Vamos
ajudara Elsa na rede social Face
book Enquanto o corpo tiver for
ça para sobreviver vamos lutar
sempre diz amãe PalmiraDolo
res ao DN Uns dias reage bem à
quimioterapia outromenos bem
O corpo está debilitado e tem falta
de apetite

O diário que escreve onlineé
uma forma de desabafar e trans

mitir aos outros que passampor si
tuações semelhantes que não se
cai naprimeira derrota E Elsajá
caiu muitas vezes Mas sempre se
levantou Nasceu comvários pro

blemas de saúde entre os quais
apenas um dedo numadas mãos
Dez anos depois teve umaparali
sia infantil que a atirou para uma
cadeira de rodas Os médicos dis

seram lhe que se deveriahabituar
àquela condição Porém ajovem
foi se levantando aos poucos até
recuperar os movimentos

Mais tarde durante um exame

partiram lhe umaagulhanumdos
braços o que provocou lesõesnes
semembro As dificuldades na es

crita complicaram o seu percurso
escolar Mas as suas capacidades
intelectuais eram indiscutíveis

Parafazerface a isso foi lhe ofere
cido um portátil o que permitiu
que continuasse os estudos De
pois de ter tirado umcurso profis
sional na Escola deHotelaria e Tu

rismo deEspinho exerceu duran
te alguns meses mas caiu no
desemprego

Aforça e apersistência fizeramnapercorrer dezenas de escolas
de condução até encontrar uma
que tivesse um carro automático
Uma batalha que durou anos Em
meados do ano passado mais uma
alegria conseguiu emprego num
hotel da região Quando finalmen
te tinha estabilidade e umavida
ditanormal foi atingidapelamie
lofibrose que rapidamente se
transformou emleucemia aguda

Os amigos afamília e aAdasca
Associação de Dadores de Sangue
do Concelho deAveiro estão a or

ganizaruma campanha de anga
riação de dadores demedula ós
sea para o dia 13 de julho das
09 00 às 13 00 na Junta de Fregue
sia de Cacia Mas épreciso realçar
quequemtivervontade não preci
sa de esperarpor esse dia Pode fa
zê lo emqualqueraltura sublinha
a mãe de Elsa Palmira Dolores

apela aos portugueses que sejam
dadores e sobretudo que se for
encontrado um dador vá até ao
fim Porque é umavida que está
emjogo acentua
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