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Lembre-se!
O cadastro é único, você precisa apenas mantê-lo atualizado.

Quando houver alguma alteração de endereço, e-mail ou telefone 
envie um e-mail para  e nucleo.medula@hemoce.ce.gov.br

acesse o site para atualizar seus dados.www.inca.gov.br/doador 
Isso é MUITO IMPORTANTE para garantir sua convocação

em caso de compatibilidade com um paciente.



O que é medula óssea?

Quem necessita dessa doação?

Por que se registrar?

Quais os procedimentos realizados com o
doador compatível?

Qual a forma de doação?

A medula óssea é a matriz do sangue e está na parte interna 
dos ossos. Nela estão as células tronco, ou seja, aquelas que 
dão origem às células do sangue: os glóbulos vermelhos, os 
glóbulos brancos e as plaquetas.

Pessoas com doenças que comprometem a 
produção de sangue pela medula (como 
leucemia e aplasia de medula óssea) e 
pacientes com algumas doenças congênitas.  

Para o paciente, o transplante pode ser a única 
possibilidade de cura. Assim, quanto mais pessoas 
registradas no Redome, maior a chance de encontrar um 
doador compatível. O cadastro é feito em um 
hemocentro e só precisa ser realizado uma vez. As 
características genéticas de cada pessoa são registradas 
no REDOME, para consulta sempre que necessário.

Se houver compatibilidade com algum paciente o doador é convidado a 
comparecer ao hemocentro para ser avaliado por um médico, realizar 
novos exames de sangue  e verificar seu bom estado de saúde.

A doação pode ser feita através de coleta automatizada, mais comum, ou por punção 
direta, de acordo com as necessidades do paciente que receberá o transplante.

Como a medula óssea é coletada?

Como o paciente recebe a medula?

Posso doar mais de uma vez?

Como realizar seu cadastro
 Procurar uma unidade do Hemoce.
 Ter entre 18 e 55 anos de idade.
 Não ter histórico pessoal de câncer.
 Fornecer documento de identidade e endereço. 
 Fornecer dois nomes e telefones para contato no caso de necessidade de 

convocação.
 Assinar um Termo de Consentimento autorizando o envio da amostra de 

sangue para laboratório especializado.
 Coletar uma amostra de sangue (10 ml) para classificação HLA.

Todas as informações serão armazenadas no banco de dados do Redome, 
juntamente com o resultado do exame de HLA.

Punção Direta
 Coleta realizada na região da bacia, sob anestesia, 

através de punção com agulha. O procedimento dura 
cerca de 40 minutos e o doador fica em observação por 

um dia. Após esse período pode retornar às suas 
atividades normalmente. 

Coleta Automatizada
Coleta realizada em equipamento apropriado (máquina 

de aférese) através de punção em veia do braço, com 
duração média de 4 horas.  

 Antes da coleta o doador recebe, durante 5 dias, um 
medicamento  para estimular a proliferação das células 
tronco que passam a circular na corrente sanguínea. O 

efeito colateral mais comum do medicamento é a 
sensação de dor no corpo, semelhante a uma gripe.

Depois de um tratamento que destrói a própria medula, o paciente 
recebe as células doadas por meio de transfusão. Em duas semanas, a 

medula transplantada já estará produzindo novas células.

Não é comum encontrar mais de um paciente compatível com o 
mesmo doador, mas é possível.  

Como funciona a compatibilidade 
de doadores?

DOE O QUE VOCÊ TEM DE MELHOR: !A VIDA

...reescreva essa história!

Em 15 dias as células doadas 
são reconstituídas completamente.

Em média, 25% das pessoas encontram  um doador 
compatível entre irmãos e familiares. Quando isso 
não acontece começa a busca por um doador não 
aparentado entre os doadores voluntários inscritos 
no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea 
(REDOME). Neste caso, as chances são de 1 doador 
compatível para cada 100 mil pessoas.
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