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Registro Nacional de Doadores de Medula

Óssea (Redome) foi criado em 1993, em

São Paulo, pelo médico imunogeneticista

José Roberto Feresim. À época contava

com 4.500 doadores cadastrados. Em 1998,

quando, por determinação do Ministério da Saúde, o Insti-

tuto Nacional de Câncer assumiu a responsabilidade pela

regulamentação técnica e administração dos transplantes

de medula óssea no Brasil, o Redome passou a ser gerido

pelo Inca, ficando sediado, a partir de então, no Rio de

Janeiro.

São dados históricos, como também o é a campanha

feita em 2001, com apoio da Rede Globo de Televisão, que

ampliou os números do registro de 12 mil para 20 mil doa-

dores. No entanto, a história do Redome ainda está sendo

construída, e esta construção precisa ser o mais ágil possível.

A doação de medula beneficia numerosos pacientes

portadores de algumas doenças do sangue, como Anemia

Aplástica Grave, e não apenas leucemias. Além do Linfoma

Não-Hodgkin, altamente agressivo, e que atinge os

linfonodos, que fazem parte do sistema de defesa do orga-

nismo humano.

O Ministério da Saúde, com o Inca, definiu como meta

prioritária a ampliação do cadastro de doadores. No Brasil,

de acordo com as estimativas, surgem, a cada ano, 7.380

novos casos de leucemia. Parte destes pacientes só terá

como forma possível de tratamento o transplante de me-

dula. Atualmente, cerca 400 pessoas aguardam um doador

compatível. A probabilidade de ser este doador é de um

em 100 mil. Apesar disto, a captação entre doadores brasi-

leiros aumenta em pelo menos 20 vezes as chances de

compatibilidade em relação às buscas internacionais.

A estratégia do Inca foi atacar a questão em todas as

frentes. No primeiro trimestre de 2004 foram feitos convê-

nios com os principais registros do mundo: o National

Marrow Donor Program (NMDP), em Minneapolis, e o Caitlin

Raymond International Registry (CRIR), em Worscester, que

somam 9,5 milhões de doadores voluntários de medula

óssea, além do New York Blood Center, banco de cordão

umbilical que conta com 25 mil cordões umbilicais. As três
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instituições são americanas.

No segundo semestre lançamos, como forma de exem-

plo de comprometimento, a campanha interna de doação

do Inca. Cerca de 20% dos funcionários, quase 600 pesso-

as, aderiram à iniciativa, nunca antes feita, e se cadastraram

no Redome. É bom ilustrar que a adesão foi surpreenden-

te, já que de acordo com as estimavas as adesões a estes

tipos de campanha são da ordem de 10%.

Foi o início de um grande processo. Em paralelo à

organização de nossa campanha fazíamos contatos com

possíveis parceiros. A Associação de Funcionários da Fun-

dação Oswaldo Cruz foi a primeira a aderir, seguida da Ma-

rinha do Brasil, através de sua Diretoria de Saúde, e da

Câmara dos Deputados, em Brasília.

A partir daí, e com a campanha veiculada pela grande

imprensa, os apoios começaram a chegar. Cidades do inte-

rior, como Machado, em Minas Gerais, e Araraquara, em

São Paulo, já estão em contato direto com o Inca para rea-

lizar suas campanhas. Outras empresas privadas também

demonstraram interesse.

A perspectiva é que até o final do ano tenhamos pas-

sado dos atuais 65 mil doadores cadastrados para cerca de

100 mil. Contamos com o apoio dos hemocentros de todo

o país para realizar o trabalho. Isto é de extrema importân-

cia, pois precisamos alcançar as regiões Norte, Nordeste e

Centro-Oeste do país, já que 94% dos doadores são das

regiões Sul e Sudeste.

O principal desafio não é a sensibilização. Temos pro-

fissionais qualificados para este trabalho, e temos a generosi-

dade do povo brasileiro, sempre propenso a abraçar campa-

nhas como a nossa. O que precisamos ultrapassar é o receio

que as pessoas têm em relação ao processo da doação. É

necessário mostrar que se trata de um procedimento seguro

e que doar medula, diferentemente do que acontece na

doação da maioria dos órgãos sólidos, é doar vida em vida.

Esta é a nossa tarefa. Acabar com o receio dos bra-

sileiros e assim reduzir consideravelmente a espera por

um doador.
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