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I - AGRADECIMENTOS

-
te da tela da minha vida. Grata a todos os que acreditaram em mim, 

em forma de livro.

-

real. 
•  Às pessoas que já foram transplantadas (ou familiares) que 

sem pudor assumiram dar o seu testemunho de forma públi-

•  Aos colegas de trabalho e amigos que me apoiaram e me en-
corajaram a correr atrás do sonho.
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Por Detrás de Um Pulmão

II - Prefácio

-

Gostava  de introduzir este livro aos leitores, enquanto membro 
-

-

biomédicos superiores, pessoal administrativo e assistentes operacio-
nais, todos contribuem para a epopeia que o livro vos relata. 

-
-
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Ana Ribeiro

melhores, internacionalmente reportadas. Taxas que nos orgulham, 

uma jovem adolescente, quem sabe, uma das narradas neste livro (?), 

a consulta demorasse, foi-lhe oferecida uma sopa e, de cada vez que 

-
sultado. Tenho-os visto, naturalmente preocupados, mas com a digni-

-
-
-

um privilégio único e uma responsabilidade extrema. É essa respon-
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Por Detrás de Um Pulmão

-
-

permitiu que outros renascessem para uma nova vida... A dádiva de 

-
soal de saúde e os doentes.

fazendo com que alguns não cheguem a ter a sua oportunidade em 
tempo útil. Todos trabalhamos para que, quer do lado da oferta, quer 
no ajuste da procura, possamos  servir o maior número de doentes 

Este é um livro que ouve na narrativa a equipa e os doentes, eles 
também parte da equipa. Este aspeto é de extrema importância, pois 
se é certo que para qualquer tratamento, pessoal de saúde, doente e 

-

-
diato, mas alguém que me cumprimenta com um sorriso no olhar e 
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Ana Ribeiro

A um outro doente nosso, transplantado há largos anos, en-
contrei-o numa loja onde eu fora comprar um televisor. Foi ele que 

a minha vida... Tinha-me apercebido do valor do trabalho da nossa 
equipa, que se completa em cada doente transplantado, no retorno 

foi negado e que ajudámos a devolver-lhe.

e foi para mim um grato privilégio ter podido introduzi-lo a todos 

Professor Doutor José Fragata 

Diretor

Centro de Referência - Transplantação Pulmonar
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Por Detrás de Um Pulmão

III - ESCRITA

Lançar palavras no papel
A magia da tinta a desenhar

Letras soltas, que juntas formam palavras
Palavras soltas, que juntas formam frases

Frases que lêem o íntimo
A alma, o que se pensa ou sente

Que alguém lê e onde se revê...
A terapia sem custos

O despejar de nós no papel
Um pouco de brilho

Em sentimentos com pó
Ou sentimentos arrumados

Que não precisam de embrulho
Para serem oferecidos

Desatados os laços do medo
De mostrar ao mundo o que escrevo

Tirar da caixa o meu Eu
Aquele que se mostra
Nas letras visíveis

De um íntimo invisível para tantos
Que não importa desvendar
Apenas partilhar com alguns

A escrita que me devolve
Um pouco mais de mim, a cada dia

E em cada frase que escrevo
Me descubro e me reconheço

Desatando um pouco mais os nós
Aqueles que todos temos
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Ana Ribeiro

E só a vida vai desatando
As mãos que desatam os meus
São as mesmas que escrevem
De forma livre, como aprendi

De caneta e papel

Limpando a alma
Desatando aos poucos os nós

Aqueles, sem cordel... 

(Ana Ribeiro)
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Por Detrás de Um Pulmão

IV - INTRODUÇÃO

“Fazer um transplante é nascer novamente sem ter morrido verdadeiramente.
(Edite Tavares)

relativamente ao que a sociedade sabe sobre o tema deste livro.

O olhar das crianças - “O que é um transplante?”.

“Não sei…” 

-

“Um transplante é quando uma pessoa está doente e um órgão já não está 
bom e vão buscar outro órgão de uma pessoa que vai morrer e põe-no na pessoa 
que está doente, para viver mais tempo e conviver mais com as pessoas.”
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Ana Ribeiro

“Um transplante é quando uma pessoa está a morrer e dá um órgão a 

saudável.” 

“Um transplante é uma pessoa morta ou viva dar um órgão a uma pessoa 
que precisa dele. Acho que é um ato de muita bondade, pois é preciso ter coragem 
para dar um órgão a outra pessoa que está doente. Muda a vida porque as pes-
soas que estão em risco de vida, podem viver mais anos e podem ajudar outras 
pessoas na mesma situação.”

POR DETRÁS DE UM PULMÃO é uma tentativa de dar a voz a al-
guns de tantos que entre o medo e a coragem, entre o limite da vida 

é a palavra mais adequada e assertiva quando se fala num processo 
de transplante pulmonar.

-
-

vras embaladas por mais ou menos carinho, assertividade, certeza, 

que ele surja apenas num momento, para logo no outro tudo mu-
-

-

-
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Por Detrás de Um Pulmão

-
-

mergulhada em medos e fantasmas.

aparentemente, está ao alcance de todos, mas que afinal escasseia 

-

com orgulho que vão sendo vencidas etapas diárias, semanais, men-
sais, anuais.... sem tempo.

que liberta a alma para o sonho, permitindo criar metas para uma 

idade de todas as dúvidas e incertezas, numa época de grandes mu-

a que me dedico diariamente e, ao longo destes anos, assumo com 
orgulho que amo as pessoas com quem trabalho e para quem 

alguma coisa pela melhoria das suas vidas, é o que me preenche o 
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Ana Ribeiro

outros não vejam a nossa fragilidade aquando da perda de alguém 
-

este aspeto parece ter chegado a minha hora.
Gostaria muito que os testemunhos de alguns doentes trans-

dogmas, falsas imagens e mensagens que se criam ao longo do tem-
po e que nem sempre se esclarecem.

encaro este projeto como uma iniciativa para que muitos doentes em 
estudo e em lista de espera, possam retirar daqui uma mensagem de 
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